.

Nyt.

S:t.Hl!l!

t~ {y}_n
·- J~')

l.

·-

·~
"(é

KI. sz.· 04/012

lc0..x

1\., v..Á. .

PGI

(<S

q ,3, \.tCStTITKOS

e,:_ Ll
g \'\ . Ni . 1.3
QJ.._°' P')

'
'
BIZTOSI

3
•""'.

... 1991

~b3- 18

l

XV.ÉVFOLYAM

MEGJELENIK NE~YEDÉVENKÉNT

1982. 3. SZAM

AZ MNHF-SÉG BELSŐ ,KIADVANYA

~

/i 11

í\,

1111

TITKOS

,,A badtápbi,tosítás magában fogúdj11 mindtz,okllt a rends,abályokllt,

amelyek

II

hadtáp megs.erve,ésére,

valamint

tZ

csapatok anyagi, technikai,

egés,ségügyi és egyéb irányú bcyosítására és kis.olgálására irányu!,nak."
{MN Harcás,ati S,abály,at (ho.-e.)
47. pont.!

-

HADTAPBIZTOSíTAS

1982

3
MN HADTAPFŐNÖKSÉG BELSŐ KIADVANYA

Készült: 650 példányban

Egy példány: 90 lap

Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság
A Szerkesztő Bizottság elnöke: Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy
Szerkeszt&ég: Budapest XIII., Dózsa Gy. út 49/a MN HTP Törzs
Felelős szerkesztő: Tóth József alezredes
Felelős kiadó: Elekes János ezredes

A HADTAPBIZTOSITAS ELMÉLETE

-

A hadtudomány struktúrájáról szóló
vitákhoz, a hadtáp elméleti oldaláról
Dr. Deák Péter ezredes, a hadtudományok doktora

,·
Az utóbbi években a szovjet, lengyel és a hazai hadtudományi folyóiratok
ismétlődően foglalkoztak a hadtudomány tárgyával, struktúrájával. Az utóbbi
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-
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kérdésben - megítélésem szerint - még nincsen „tiszta" állapot, vannak nyitott,
nem jól értelmezett és még nem pontos fordításból is származó nézetek. A bibliográfiában, könyvtári csoportosításban, testületek összetételében is tükröződik,
hogy nem kialakult a hadtudomány felosztása, belső összefüggései, kapcsolatrendszere és ezt a bizonytalanságot helyesen fogalmazzák meg a tárgyban megjelent
vitacikkek.
A hadtudomány tárgyát, felosztását, szerkezetét tudományterületeink elhatárolását nem csak egyszer és mindenkorra, de tartósan sem lehet „rendezni'',
megállapítani. Ez a tudományos-technikai forradalom korában természetes. A
természet. a társadalom, ezeken belül a hadügy területén merőben újszerű jelenségekre bukkanunk szinte évről évre, de legalábbis fejlesztési, vagy fegyverkezési
ciklusonként. Az adott új jelenség felderítéséhez beskatulyázott rendbe foglalt
törvények, módszerek alapján közelíteni nem lehet. Egyre bővülnek a saját eljárási metodikával és a megismerés külön törvényszerűségeivel bíró ismeretrendszerek és szinte lehetetlen meghatározni, hogy azzal milyen tudományterület szakemberei foglalkozzanak. Nemrégiben még a katonai vezetés egyértelműen a hadművészet keretén belül került elemzésre, ma már kötődik a katonai rendszerelmélethez, de egyre inkább önállósul. Hasonló a helyzet a fegyveres küzdelem
anyagi - pontosabban dologi - biztosításának szélesedő szféráiban, szintjein és
kérdéseiben. Merőben új stúdiumok is keletkeznek, leginkább a különböző tudomáriyok határain. A hadtudományban bekövetkező szakosodás tehát tendenciájában lépést tart a fegyveres erők szervezetében, a haditechnikai eszközök fajtáiban, a fegyveres küzdelem színhelyében (pl. kozmosz) bekövetkezett differenciálódással. Ezért a hadtudomány metodikájának és felosztásának kérdéseit nem
valailli „szégyen" újra és újra vizsgálni, nem az előző megitélés teljes szubjektivitását kell benne keresnünk.
Egyáltalán, miért olyan fontos kérdés ennek időnkénti tisztázása, egyfajta
,,kodifikálása"? Egyeseknek úgy tűnhet, hogy ez valamiféle akadémikus látszatvita, valami konkrét hasznot nem rejtő tudományos gumicsont, amivel folyóiratokban csemegézni és szerepelni lehet. Ez azonban rendkívül felületes és vulgáris
Alláspont. Egy - főleg ilyen széle<; spektrumot vizsgáló - tudomány helyes belső
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felosztása a kutatási gyakorlat és tudományos hozzáértés szempontjából elsó·
rendű kérdés. Csak akkor lehet objektív alapon valamilyen hadügyi jelcnség
vizsgálatát megejteni, ha azokból a törvényszerűségekből, kategóriákból, gyakran axiomák-ból indulunk ki, amelyek arra a jelenségre hatnak, vonatkoznak.
Ha nincs meghatározva, hogy egy adott kutatási cél érdekében melyik „kályhától kezdjünk elindulni", a munkában sok lesz a tévedés, a voluntarizmus talajára
csúszunk, tudományos megállapítások helyett esetleg csupán olyan formális logikai következtetésekig juthatunk el, amelyek premisszái a gyakorlatban hamisnak
bizonyulnak. A tudomány helyes felosztása alapján lehet helyesen az adott ku ...
tatási feladat megoldására a szükséges szakemberek körét és arányait megállapítani, a megközelítéshez szükséges ismeretstruktúra alapján az irodalmi, intézményi, információs és módszertani háttért kijelölni.
A hadtudomány objektív belső felosztása azért is fontos, mert így tudjuk
megállapítani, sőt modellezni egy jelenségre ható meghatározó, befolyásoló vagy
feltételtényezőket, azokat rangsorolni.
Fentiekkel összefüggésben a példa érdekén túl érdemi célból is felvetem,
hogy egy nem túl régi hazai osztályozás - valószínűleg fordítási hibából - homogén hadtudományi ágazatnak, területnek fogta fel a „hadigazdaságtan és hadtáp
elmélet" -ét. Ez igen nagy zavarokat okozott. Köztudott, hogy a hadigazdaság
működését közgazdasági törvények determinálják, megközelítését a gazdaságtan és hadtudomány mintegy határán levő ismeretek, elvek törvények útján lehet
végezni. Ugyanakkor a csapatok - a harcoló zászlóaljaktól a seregtestekig, sőt
ennél nagyobb csoportosításokig - anyagi-, technikai-, egészségügyi-, közlekedési
és „más irányú", összefoglalóan hadtápbiztosításának rendjét, megvalósulását a
fegyveres küzdelem törvényei határozzák meg. Kutatásuknál a hadművészet által leírt jelenségekből, elvekből kell kiindulni. A kettő nem ugyanaz és - bocsánat érte - ha az utóbbival közgazdászok, esetlegesen a politikai gazdaságtan
művelői, előbbiekkel pedig a hadtáptörzsek kezdenének foglalkozni, nem sok
tudományos eredményt könyvelhetnénk el.
A hadigazdaság a népgazdasági szuperrendszer része; ugyanakkor a fegyveres erők hadtápja, és annak minden szintje a haderő szervezetébe, annak BELSEJÉ-be tartozik, pontos határai, mégpedig bemeneti és kimeneti határai vannak a
hadigazdasággal, funkcionálásuk térben, sőt: IDŐBEN is elválik egymástól.
Természetes, hogy többek között éppen a fenti közös be- és kimeneti érintkezés miatt a két tudományterület művelői között cél, módszer és tartalmi
együttműködés jelentkezik, vannak közös kutatási területek.
A csapatok a hadtáp- és technikai biztosítása a hadművészet keretében, vagy
attól kissé önállósulva külön megismerési területet igényel. Igaz ugyan, hogy a
technikai biztosítás nagyon is nyilvánvaló okokból egyre határozottabban kiválik
a hadtápbiztosítás hagyományos területei közül és önálló háttér-ágazattá válik, a
hadtudomány helyzete és fejlettsége következtében azonban ez a két terület még
egy darabig közös elméleti bázis alapján működhet. ALAPVETŐEN mindkettő
„viselkedését" a harc, hadművelet törvényei orientálják és a technikai biztosítás
rendjének szempontjából egy határig csak befolyásoló karakterrel bírnak müszaki-technikai-természettudományi kategóriák.
Hasonlóképpen elgondolkoztató, hogy vajon a katonai gazdaságtan fejlesztésének kérdései milyen összetartozásban vannak a hadigazdaságtannal? Azon
kívül, hogy problémái a gazdaság mikroszféráiban jelentkező elvek alapján közelíthetők meg, még azt is megkockáztatom, hogy a vele szemben támasztott
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követelményeket elsősorban a katonai építésre vonatkozó tényezők határozzák
meg. A fegyveres erők és szervezeteinek békében folyó fejlesztésében és fenntartásában jelentkező tényezők csak másodlagosan gazdasági-pénzügyi, de elsősorban
a katonai oldalról meghatározottak. E tény felismerésének hiányából eredtek és
erednek még ma is olyan nézetek, amelyek szerint csapataink gazdálkodási rendjében és módjaiban - főleg 1968 óta - a piackazdálkodásra orientált szervezetekhez hasonlóan költségalapú utakat kell keresni, elfelejtkezve a HARCKÉ·
SZÜLTSÉG semmivel sem vitatható elsődlegességéről. Éppen a probléma helyes
megközelítéséből való kiindulás tette lehetővé, hogy ebben a kérdésben, a csapatgazdálkodás gyakorlata terén a gazdaságirányítás közgazdasági természetű szabályozói csak másodlagos - bár fontos - szerepet játszanak a hatékonyság alapvető mutatóját képező harckészültség mellett.
Tulajdonképpen közhelynek számít már a „tudományköziség", ,,interdiszciplinaritás", ,,határtudományok" problémája. Ez - megítélésem szerint - már azért
is közehely, mert a hadtudományi munkában ez természetes, tulajdonképpen az
számít inkább kuriózumnak., ha valamilyen kutatási probléma megközelítése
nem igényli több terület művelőinek összefogását .
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A csapatok hadtápbiztosításának
néhány aktuális kérdése

•

Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy,
a hadtudományok kandidátusa
A csapatgyakorlatok, parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok fontos ,;zercpec töltenek be a csapatok és törzsek felkészítésében, s talán úgy lehetne
fogalmazni, hogy a felkészítés legmagasabb szintjét képezik. Ezért azon túlmenően, hogy pl. hadtáp vonatkozásban biztosítják a csapatok hadtápbiztosítása
legkorszerűbb módszereinek és eljárásainak begyakorlását, kedvező alkalmat
nyújtanak arra is, hogy a hadtáp elmélet egyes újabb tételeit ellenőrizzük, illetve
újabb, korszerűbb eljárási módokat, elveket kísérletezzünk, alakítsunk ki.
Különösen hasznosnak ítéljük azokat a gyakorlatokat, amelyeket feg}'verbarátainkkal közösen hajtunk végre, mert ezek a fentieken túl a nemzetközi
tapasztalatok cseréjét is biztosítják és erősödnek azok a fegyverbaráti kapcsolatok
is, amelyek közös céljaink megvalósítása - népeink függetlenségének, a szociálizmus vívmányaink védelme - szempontjából nélkülözhetetlenek.
A közelmúltban lefolytatott gyakorlatok, a kialakított helyzet és a végrehajtás körülményei kapcsán a csapatok hadtápbiztosítás:ának néhány aktuális
ckméleti és gyakorlati kérdésére hívták fel a figyelmet.
Néhány gondolatot ezekről!
Az egyik érdekes és sajátos körülményt az adta, hogy a törzseknek a támadásba való átmenet megtervezését, a támadás feltételeinek megtervezését a betört
ellenség támadásának megállításával, visszaverésével egyidejűleg kellett megoldani. Lényegében a tervező munka, a támadás feltételeinek megteremtése a csapatok helyzetének változó körülményei között zajlott le. Ez a törzsekkel szemben
a szokásosnál nagyobb követelményeket támasztott. Az ellenség támadásának
vi:,;szaverése és megállítása a támadásra vonatkozó tervek kidolgozása céljából a
hadtáp törzseket megkellett osztani két, a PK HTPH vezetése alatt álló szorosan
együttműködő csoportra. Az egyik foglalkozott lényegében a védelem, a másik a
támadás hadtápbiztosításának kérdéseivel.
A támadásba való átmenet hadtápbiztosításának megtervezése és feltételeinek
megteremtése szempontj,ából fontos jelentősége van a kialakult helyzet értékelésének. Azon helyzet megközelítő reális megítélésének, amely a támadásba való
átmenetet közvetlenül megelőzi, mert ez ad lehetőséget arra, hogy a hadtáp
célszerű csoprtosítását, a szükséges anyagi készleteket létrehozzuk, megfelelően
lépcsőzzük és az egészségügyi egységeket pedig olyan helyzetbe hozzuk, hogy
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azok megszakítás nálkül is garantáltan lehetövé tegyék a csapatok egészsegugyi
biztosítását. Látható tehát, hogy a támadásba való átmenet hadtápbiztosít.ási feltételének megteremtése nem egyszerű körülmények között történik. Az ellenség
és saját csapataink aktív harctevékenysége miatt a harc és hadtáp helyzet lényegesen változhat, mely a helyzet folyamatos, reális értékelését, a hadtáp törzsek
ésszerű csoprtosítását, megfeszített munkáját igényli.
A másik sajátosság a gyakorlat levezetésének rendjéből, lényegében abból
adódott, hogy a hadműveleti és csillagászati idő lényegesen azonos volt. Ez )ehetővé tette az elhatározások és a nagybani tervek kidolgozásán túl, az elhatározások végrehajtásának részletes megtervezését, valamint a feladatok végrehajtásának
összehangolását, helyszíni ellenőrzését és segítését.
lgy a gyakorlaton - dicséretes módon - új teret kapott a közös feladatot
végrehajtó hadtáp törzsek és csapatok tevékenységének összehangolása, együttműködésének megszervezése.
Hogy lehet ezt a tevékenységet megítélni? Úgy, hogy a csapatok megbízható
hadtápbiztosítása szempontjából a vezetési tevékenység nélkülözhetetlen eleme.
Jó kezdeményezés, követendő munkamódszer.
Egy-két észrevétel ezzel kapcsolatban
Az együttműködés megszervezése, minthogy utalás történt már rá a vezető
tevékenység fontos eleme. Nem elegendő azonban ezt „csak hadtáp berkekhen"
megoldani. Van a hadtápbiztosításnak néhány olyan fontos momentuma, amit a
PK által szervezett együttműködés folyamán kell összehangolni. Melyek ezek a
kérdések? Mindenekelőtt az ellenség védelmének áttörése esetén, a nagytömegű
anyag elsősorban lőszer utánszállítása; a támadó harc folyamán a különböző harcrendi elemek készleteinek feltöltése; (ugyanis a helyzet az, hogy lőszer tekintetében a fogyasztás mértékétől függően szükségessé válhat egy-egy harcrendi elem
naponként két-három alkalommal történő feltöltése) ; második lépcsők hadmű
veleti manövercsoportok harcba, ütközetbe vetés előtti feltöltése; a harcból kivont
egységek komplex feltöltése; a légideszantok hadtápbiztosítása stb.
E kérdésekben a PK HTPH-ek részéről válik szükségessé a kezdeményezés.
A PK által szervezett együttműködés folyamán érzékeltetni kell azt, hogy a harctevékenység megvívása folyamán a csapatok és hadtáp manőverét össze kell
hangolni, mert csak így biztosítható a csapatok folyamatos hadtápbiztosítása.
Lényegében a PK erre vonatkozó döntései képezik az alapját a hadtáp törzsek
- alegységek közötti együttműködés megszervezésének.
A hadtáp együttműködésének szervezésével kapcsolatban megjegyzendő, hogy
a hasznos kezdeményezés mellett e tekintetben sok még a formális vonás. Nincs
kellően tisztázva az együttműködés célja, formája, tartalma és módja. Érdemes
erre néhány mondatot fordítani. A hadtáp törzsek, alegységek közötti együttmű
ködés szervezésének célja az elhatározás, a hadtápbiztosítási tervben meghatározott feladatok végrehajtásának szervezett biztosítása. Az együttmüködé~t irányok, feladatok, hely, idő és terepszakaszok szerint kell megszervezni térképen,
terepasztalon, ngy terepen. Kiket célszerű erre bevonni? Mindazokat, akik az
adott feladatok végrehajtásában közreműködnek legyen az törzs, vagy hadtáp
egység, alegység. Hogy lehetne megfogalmazni e tekintetben a további feladatunkat? Úgy gondolom így! Félre a formális és protokoláris vonásokkal, a figyelem a konkrét feladatokra kell, hogy összpontosuljon.
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Az együttműködés megszervezésének módjára vonatkozóan választható az a
megoldás is, hogy fő irányban a PK HTPH, a másik irányban pedig a TÖF
szervezi az együttműködést. Már utalás történt rá, hogy az együttműködést a
közös feladatot végrehajtók részére kell megszervezni. Ezért nem csak a PK
HTPH-t, hanem a feladatot végrehajtó hadtáp egységek, lépcsők parancsnokait
is célszerű ebbe a munkába bevonni. Szabad legyen erre egy példa. Ha sor kerül
a hadműveleti manővercsoport ütközetbe vetése előtti feltöltésének összehangolására nyilván, hogy nem elég ide csak a PK HTPH-t meghívni. Célszerű, ha t>2en
részt vesz annak a hadtáp előretolt lépcsőnek a parancsnoka is, aki a feltöltési
terepszakaszt berendezi és a hadműveleti manővercsoportot feltölti. Ugyancsak
célszerű bekapcsolni az együttműködés megszervezésébe a nagyobb szállítmányok
átadás átvételét végrehajtó ellátó egységek (ello. z., ello. dd.) parancsnokait. Ez
esetben a helyzet maga is arra kényszerít bennünket, hogy a kérdések elvi megközelítését elkerülve konkrét munkát végezzünk.
Az. együttműködés szervezett végrehajtása érdekében célszerű előzetesen
együttműködési tervet készíteni, melyben rögzítésre kerül: milyen kérdésekben
hol, kiknek a részvételével kerül sor ennek megszervezésére és a közös feladatok
végrehajtását biztosító legfontosabb rendszabályok.
A következő említésre méltó tanulságos kérdés volt a hadműveleti manőver
csoportok hadtápbiztosításának tervezése és végrehajtása. A gyakorlat tapasztalatai alapján is levonható az a következtetés, hogy a hadműveleti manővercsoport
megbízható hadtlápbiztosítása szempontjából elsőrendű jelentősége van a hadműveleti manővercsoport anyagi szükségletei reális megállapításának a tevékenység egész időszakára. Miután ez megtörtént következhet a helyzet alapos elemzése alapján annak a meghatározása, hogy a szükségletek milyen módon juttathatók el az alkalmazási területre. Milyen kiegészítő készleteket kell felhalmozni;
mennyi anyagot lehet az ütközetbevetés után a szárazföldön utánszállítani; milyen
lehetőség van a légi úton történő anyag utánpótlására; esetleg milyen készleteket
lehet a helyszínen igénybevenni; és milyen módon biztosítható a hadműveleti
manővercsoport készleteinek feltöltése abban az időszakban, amikor a feladat.it
végrehajtotta, és az arcból támadó csapatok fe.lz.á.rkózása megtörténik.
Az anyagi biztosítás tekintetében szükséges megvizsgálni azt is, hogy a feladat
végrehajtásának befejezésekor a hadműveleti manővercsoport milyen készletekke1
rendelkezzen. Ezt alapvetően az befolyásolja, hogy a hadműveleti manőver
csoport milyen feladatok végrehajtására kell, hogy felkészüljön, továbbá, hogy
milyen lehetőség nyílik a készletek feltöltésére a feladat befejezésének időszaká
ban. Ezeket a tényezőket figyelembevéve kell a készletszintet meghatározni. E
tekintetben nem reális a „túlzott biztonsá,ira" való törekvés jegyében magas készleteket meghatározni. A lefolytatott gyakorlatok, valamint elméleti számvetések
alapján elegendőnek mutatkozik, ha azt határozzuk meg, hogy a hadműveleti
manővercsoport a feladatának befejezési időszakában rendelkezzen legalább a
mozgókészletek 40-500/o-<ival, ami tulajdonképpen még 1-2 napi harctevékenység sikeres folytatását biztosítja.
Az anyagi biztosítás tekintetében megítélés tényét képezi az is, hogy az
ütközetbevetés előtt milyen arányok legyenek a manóvercsoport készletei és a
hadművelet egész időtartamára vonatkozó anyagi szükségletek biztosítása között.
Azt a törekvést, hogy a hadműveleti manővercsoport a badtápbiztosítás
tekintetében az utánpótlástól maximálisan legyen független - mint tendenciát
támogatni kell, követendő módszernek tekinthetó. Azonban nem vég nélkül.
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Nem lehet olyan helyzetet előidézni, hogy a fenti törekvés jegyében olyan nagy
hadtápot hozzunk létre, amely az anyagi függetlenséget ugyan biztosítja, de a
hadműveleti manóvercsoportot lebénítja.
Ezért a hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosítását komplex és alkotó
módon célszerű megközelíteni, betervezve és felhasználva minden olyan utánpótlási lehetőséget, amelyre az alkalmazás időszakában mód nyílik. Kategórikus
követelménynek tekinthető az, hogy az elöljáró hadtáp tagozat előretolt lépcsőt
különít ki az ütközetbevetési terepszakasz előtti feltöltésére, és szállító lépcsőt
készít elő az arcból támadó csapatok hadműveleti manővercsoporthoz történő
felzárkózásának időszakára, a készletek feltöltésére és a sebesültek kiürítésére.
A hadműveleti manővercsoport alkalmaWsa szempontjából ugyancsak kiemelkedő jelentősége van az egészségügyi biztosítás megszervezésének. A kiindulási alap mindenekelőtt az, hogy az eü. biztosítási feladatát, tartalmát és annak
nagyságát határozzuk meg helyesen. Ennek alapján, valamint azt számításba
véve, hogy milyen lehetőség nyílik a sebesültek kiürítésére kell az egészségügyi
biztosítás rendjét, a megerősítő egészségügyi erőket meghatározni. A megerősí
tésnél azt kell alapvető követelménynek tekinteni, hogy biztosítsuk a szakorvosi
segélynyújtás közelítését az egységekhez. Ennek egyik alapvető módja az, h:1 az
eü. og.-al történő megerősítésén túl az egységek segélyhelyeit a szakorvosi megerő-
sítö osztagokkal, szakorvosi megerősítő csoportokkal erősítjük meg.

A:z. egészségügyi biztosítás vonatkozásában többször tapasztalható az erőkkel
és eszközökkel való túlzott takarékosság. A tartalékképzés tulajdonképpen fontos
eleme a munkánknak. Amikor a rendelkezésre álló erők felhasználásának rendjét
meghatározzuk nem a tartalékképzés az elsőrendű szempont. A rendelkezésre álló
erők igénybevételének rendjét alapvetően a megoldandó feladat befolyásolja.
Semmiképpen sem fogadható el az a megoldás, amivel ismételten találkoztunk.
Ugyanis az eü. biztosítás feladatait úgy tervezték megoldani, hogy az első n:1pra
a m_agasabbegységnél keletkező 800 fő sérültet közvetlenül a területi kórházakba
kiürítik, az eü. mszlóaljat, eü. osztagot tartalékolják és csak a következő napon
telepítik. Még rövid távolságra történő kiürítés esetén sem célszerű e módszer
alkalmazása, mert ugyan tartalékaink maradnak, de a sebesültek szakorvosi
segélynyújtás hiányában elpusztulhatnak.
Ami a tömegpusztító fegyverek alkalmazására való áttérés és a következmériyek felszámolásának megszervezését illeti kedvező volt tapasztalni. hogy
törzSeink e tekintetben jelentősen fejlődtek. Kidolgozott terveiket számvetésekkel
megalapozták. Újdonságnak számított az ellenség részéről a tömegpusztító fegyverek tömeges alkalmazására történő áttérés előtt az úgynevezett demonstratív
atomcsapások mérése. A demonstratív atomcsapásokat mintegy utolsó figyelmeztetőül szánták annak kifejezéséül, hogy elvannak szánva arra az esetre, ha a
helyzet nem változik, megkezdik a tömegpusztító fegyverek alkalmazását.
Habár a tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezésével kapcsolatos követelmények egyértelműen igénylik a törzsek és csapatok részéről a készenlétnek azt a fokát, amelyben gyorsan és maradéktalanul képesek a tömegpusztító fegyverek elleni védelem valamennyi rendszabályainak bevezetésére, a
demonstratív atomcsapásokra mégis figyelemmel kell lenni, mert ha a hadmű
veleti művészetben ez a fogalom meghonosodik, úgy ezen csapások kiváltása
egyben a tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabályai foganatosít.ásának
haladéktalan bevezetését is igényli.
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A tömegpusztító fegyverek tömeges alkalmazása következményének felszamolásával kapcsolatos munkarend, mindhogy már erre utalás történt fejlödött,
azonban tov;ábbra is elsörendü kérdésként kell kezelni e módszerek tökéletesítését, mert a tömegpusztító fegyverek tömeges alkalmazására történö áttérés a
hadművelet megvívásának olyan mozzanata, amely döntésre viheti az „ügyeket"
és a végsö kimenetel szempontjából nem mellékes az, hogy a következményeket
ki milyen gyorsan tudja felszámolni és ki milyen gyorsan tudja a megmaradt erőit
aktivizálni.
E tekintetben a hadtáp törzsek és csapatok fontos szerepet töltenek be,
feladatuk a tömegesen keletkezö sebesültek kiürítése és ellátása, valamint a nagymértékben veszendöbc ment anyagok pótlása. A tömegpusztító fegyverek tömeges alkalmazása következményének felszámolása a csapatok harcképességének helyreállítása érdekében a hadtáp előtt a következő feladatcsoportok állnak:
- tömeges atomcsapás következtében kialakult helyzet értékelése;
a megbomlott hadtáp vezetés helyreállítása;
- a tömegesen keletkezett sérültek kiürítése és ellátása;
a hadtápbiztosítás megbomlott rendszerének helyreállítása, hadtáp szervezetek anyagi, technikai veszteségek pótlása, az úthálózat helyreállítása, tüzek
oltása, mentesítés és járványvédelem megszervezése, végrehajtása, a technika
javítása;
- a harcképcsségüket elvesztett csapatok harcképességének helyreállítása
érdekében megoldandó feladatok, az összevont harci osztagok hadtápbiztosítása.
elsőrendű

A tömegpusztító fegyverek alkalmazása következményeinek felszámolását az
összfegyvernemi törzzsel szoros együttműködésben térképen magyarázó szöveggel,
esetleg táblázat formájában célszerű megtervezni. Ennek során rendkívül fontos
a helyzet reális értékelése, a feladatok pontos meghatározása, az erö és eszközszükséglet, valamint a feladatok végrehajtási határidejének számvetések alapján
történő megállapítása.
A csapatok megbízható hadtápbiztosítása szempontj·ából jelentös tapasztalatok feltárását tette lehetövé a központhadtáp előretolt lépcső operatív csoportjának működése.
- A központhadtáp előretolt lépcső operatív csoportjának tevékenysége a
korábbinál hatékonyabban tudta biztosítani a kijelölt erők és eszközök alkalmazását;
- a csoport, mint a felső hadtiáp vezetés képviselője egyszerűbben oldotta
meg a FRONT hadtáp törzzsel való együttműködést;
- a FRONT hadtáppal való együttműködés alapját az képezi, hogy a
FRONT-nak alárendelt csapatok hadtápbiztosítása a FRONT egységes hadtáp·
biztosítási terve alapján, annak általános rendszerében valósul meg;
- az együttműködés tartalmát a központhadtáp előretolt lépcsö ero1 es
eszközei alkalmazásának összehangolása képezi: a hadtáp csapatok manőverének;
a közlekedési biztosításnak; az anyagi készletek feltöltésének, utánszállításának;
a sérültek kiürítésének összehangolása;
-, a FRONT és a központhadtáp elöretolt lépcső operatív csoportja tekintetében, a párhuzamos és ellentétes intézkedések elkerülése érdekében célirerü
ha a FRONT a Direktíva kivonatalában intézkedik: a FRONT hadtáp ,mikor
10
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és hova összpontosítja a föerőkifejtést; FRONT hadtáp elemeinek manővere a
hadsereget érintően; és közlekedési biztosítás rendje; készletképzés; az egymásnak
átalárendelt csapatok hadtáp biztosításának rendje; fogyasztási normák, őrzés és
védelemmel kapcsolatos rendszabályok; a FRONT HVP manővere; jelentések
felterjesztésének rendje.
A központhadtáp előretolt lépcső operatív csoportja intézkedésében meghatározza: a központhadtáp erőinek és eszközeinek manőverét; a közlekedési biztosítás rendjét; az anyagi biztosítás rendjét, mikor, kinek mit szállít a hdm.
egészére, a közelebbi és távolabbi feladatok időszakában, valamint a hdm. első
napján; ki, mikor mit köteles vételezni; az egészségügyi biztosítás rendszabályait,
a sebesültek kiürítésének rendjét, a hadtáp technikai javítás rendjét; őrzés és
védelemmel kapcsolatos követelményeket; MN EHP településének, áttelepülésének rendjét;
- A központhadtáp előretolt lépcsőnek nem FRONT szintű hadtápbiztosítási tervet kell kimunkálni, hanem az erők és eszközök alkalmazási tervét kell
kidolgozni természetesen a hadtápbiztosítás legalapvetőbb mutatói számvetések
elkészítésével.
- A tömegpusztító fegyverek tömeges alkalmazására történő áttérés - a
követelmények fels:ci.molása során a központhadtáp részéről a fő figyelmet a
tömegesen keletkezett sérültek ellátására és kiürítésére, valamint a központ hadtáp erőit és eszközeit ért csapások következményének felszámolására célszerű
összpontosítani. Ezzel párhuzamosan, illetve ez után kell gondoskodni arról,
hogy seregtest alárendeltségében levő csapatok ellátásában közreműködjön. Természetesen a HDS HVP megsemmisülése esetén a munka eltorlódik a HDS
irányába.
- Egyértelműen igazolódott, hogy a HM szervekből összeállított „alkalmi
harci kötelékre" a központhadtáp előretolt lépcső erőinek és eszközeinek vezeté~
sét nem lehet megoldani. Szükséges egy olyan már békében is működő csoport,
amely amellett, hogy biztosítja a HKSZ „M", a felkészítési feladatok koordinálását, felkészül és magját képezi a kijelölt erők és eszközök vezetésének.
A gyakorlaton „hosszú-hosszú szünet" után ismételten és erőteljesen merült
fel a vízi úton történő utánszállítás lehetősége és szükségessége. Korábban a
tömegpusztító fegyverek pusztító hatására való tekintettel ha nem is teljes mértékben, de kimondtuk, hogy lényegében a víziszállítással nem érdemes foglal ·
kozni, mert az atomfegyverek alkalmazása olyan nagy mérvű rombolást idéz elő,
amely a víziúton történő anyag, utánszállítást a mi viszonyaink között lehetetlenné
teszi. Ez a gondolat olyan mélyen gyökeret vert bennünk, hogy már-már eljutottunk oda, hogy a vízi szállításról, mint lehetőségről még az úgynevezett
.,atommentes" időszakban is lemondtunk.
A gyakorlaton felmerült indokok alapján ideje, hogy felszámoljuk ezt a
szemléletet s helyébe az kell, hogy lépjen: a szállítás minden lehetséges fajtáját
és módját igénybe kell venni az anyagi eszközök utánszállítására, mindaddig míg
a körülmények ezt lehetővé teszik.
Így van ez a víziszállitással is. Különösen ha abból indulunk ki, hogy e
szállítási ágazat - még működőképes - lehetőséget nyújt arra, hogy naponta ezer
t. anyagot elszállítsunk.
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E megállapítás kapcsán feladatunknak kell tekinteni azt, hogy behatóan
tanulmányozzuk: a rendelkezésre álló lehetséges vízi szállítási eszközöket; a vízi
úton történő szállítás megszervezését; a be és kirakó kikötök működésének rendjét; a terhek be és kirakásának megszervezését; a szállítások biztosításának
megoldását; a vízi úton történő szállítás vezetését.
Befejezésként fontosnak tartom annak kihangsúlyozását, hogy a gyakorlatok
tapasztalatának feldolgozása, hasznosítása, tevékenységének nélkülözhetetlen
eleme, fejlődésének fontos forrása, ezért mindenszintű vezető és végrehajtó

szervezet
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Bekerítésben tevékenykedő gépesített
lövész hadosztály hadtápbiztosításának néhány
sajátos vonása
Csabai György százados

Az elmúlt háborúk során gyakran fordult elő, hogy az egyik fél a másik
megsemmisítésére gyakran alkalmazta többek között a bekerítést, majd a részenkénti megsemmisítést. Valószínű, hogy ez így lesz az elkövetkezendő háborúban,
ha azt az agresszív imperialista köröknek sikerül kirobbantaniuk.
Jól ismert az olvasó előtt, hogy a hadtörténelem a bekerítés klasszikus példájának a cannaei csatát tekinti. Az időszámítás előtt 216-ban lezajlott ütközet
előtt Hannibál hallatlan nehézségek árán „átkelt" az Alpokon, betört Itália északi részébe és ötvenezer katonájával súlyos vereséget mért a rómaiakra, akiket
Terentius Varro consul vezetett, és létszámuk elérte a nyolcvanezer főt.
A későbbi korok háborúiban, évszázadunkban például első, de különösen a
második világháború történetében is több példát találhatunk olyan esetekre, amikor szovjet egységek, - magasabbegységek, sőt - seregtestek sikeresen folytattak
harctevékenységeket bekerítésben, és eredményesen kitörést hajtottak végre.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bekerítést korántsem szabad minden
esetben katasztrófának tekinteni. Hiszen a csapatok megnövekedett csapásmérő
képessége, tűzereje, mozgékonysága és légvédelmi oltalmazottsága lehetővé teszik,
hogy ellenálljanak a bekerítésben, megtartsák a kedvező terepszakaszokat, megakadályozzák a saját csapatok széttagolását és a védelem arcvonalának összeszűkítését.

•'

Napjainkban az „ellenség" bekerítését a nyugati hadseregekben az elmúlt
évek gyakorlatain tervezték. A vezető NATO-szakemberek és katonai teoretikusok
nézetei szerint a bekerítést lehetségesnek tartják atomfegyver alaklamzásával és
atomfegyver alkalmazása nélkül megvívott hadműveletekben, harcokban. Első
sorban a főcsoportosítás bekerítését tartják fontosnak.
Felvetődhet az olvasóban a kérdés, hogy a korszerű összfegyvernemi harcban mikor és hogyan jöhet létre a bekerítés? Erről érvényben levő harcászati szabályzatunk a következőket írja: ,. A bekerítés védelemben visszavonulás közben
jöhet létre, ha az erőfölényben támadó ellenség csapataink szárnyába és hátába
került és lezárt minden mozgási utat."
A fontosabb hadtápbiztosítási feladatok a fentiekből fakadnak. Ezért a bekerítésben harcoló gl. hadosztály hadtápbiztosítására - nézetünk szerint - az

13

alábbi tényezők gyakorolhatnak döntő hatást: a bekerítést megelőző harctevékenységek jellege, körülményei, a terep sajátosságai, műszaki berendezései, a csapatok által elfoglalt terület kiterjedtsége, valamint a meglevő hadtáp erők és
eszközök.
Abban az esetben, ha a bekerítés veszélye felmerül és elkerülhetetlenné
válik, akkor azonnal szükséges:
- a fogyasztási normákat szigorúan meghatározni (korlátozni);
- a harc folytatásához szükséges anyagi eszközkészleteket megalakítani, elsősorban rakéta, lőszer, üzem- és műszaki harcanyagok vonatkozásában, valamint a
tartalékot létrehozni (szállítógépkocsikból, lőszerrel, üzemanyaggal felmálházva.
A tartalék jelentőségéről az 1. Belorusz Front hadtápfőnöke azt írja: ,,ha a hadtápfőnökne·k nincs szállítógépkocsikból állandó tartaléka, már nem is hadtápfőnök, hanem az arcvonalban növekvő nehézségek tehetetlen szemlélője");
- a hadsereg ellátó dandárától az anyagi eszközöket közvetlenül (a hadosztályt megkerülve) a csapatokhoz szállítani;
- a sebesültek, a betegek és a felesleges anyagok hátraszállításának meggyorsítása valamennyi rendelkezésre álló szállító és kiürítő eszköz komplex igénybevételével, hiszen ezáltal az összes segélyhel)ek leterhelése enyhül;
- a hadtáp élet-, működő- és teljesítőképességének megőzésére, fenntartására, fokozására, a műszaki munkálatok és az álcázás továbbfejlesztésére intézkedéseket foganatosítani;
- a bekerítésben maradó hadtáp egységek és alegységek összevonása, azok
vezetésének centralizálása és telepítésük (elhelyezésük) vonatkozásában pedig
maximálisan közelíteni kell őket a csapatok harcrendjéhez.

...,

A bekerítésben harcoló gl. hadosztály „behatárolt" területén (közel 500-600
km2) a hadtáp eKységeket, alegységeket a következők figyelembevételével célszerü
elhelyezni (telepíteni):
a) a zászlóaljak hadtáp alegységeit a zászlóaljak védőkörleteiben vagy azok
mögött maximálisan 2 km-es távolságra;
b) az ezredek hadtáp a/egységeit a második lépcsők (tartalékok) közelében,
a harcrendektől 5-12 km-re;
e) a hadosztály hadtáp egységeket a kiválasztott körletekbe, melyek legyenek
az ellenséges harckocsik számára nehezen megközelíthetők és a harcrendtől 10-15
km-re helyezkedjenek el. Ugyanakkor ne essenek az ellenséges támadás fő irányába és a saját védelmi tevékenység középpontjába.
A hadtáp felépítése vonatkozásában a fentieken túl specifikumnak lehet
tekinteni, hogy az egyes hadtáp egységek megosztottan két körletbe helyezhetők
el (telepíthetők) úgy, hogy az önálló egészségügyi zászlóalj és a hadseregtől megerősítésül kapott önálló egészségügyi osztag is más-más körletben települjön, az
élet- és munkaképesség megóvása érdekében a körkörös védelem és műszaki akadályok kerüljenek kiépítésre ,berendezésre.

Az

után- és hátraszállítási utak céljára elsősorban az előkészített és meglevő úthálózatot lehet igénybevenni. Előnyös, ha a meglevő után- és hátraszállítási
útvonalak „sugaras" irányúak, hiszen ilyen esetekben rövidebb az anyagi eszközök után- és a sebesültek hátraszállítási időtartama. Az útvonalak hossza összességében elérheti az 50-80 kilométert is.
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Az után- és hátraszállításli útvonalakon a helyi lakosság és az „idegenek"
közlekedését szabályozni, illetve meg kell tiltani.
Az anyagi biztosításra jellemző, hogy a várható fogyasztás mértékét szinte
lehetetlen teljes mértékben meghatározni. Az viszont megítélhető, hogy a fogyasztás túlnyomó részét a lőszerek és a műszaki anyagok teszik ki. Minden egyes
napra az anyagi eszközök gazdaságos felhasználását szigorúan szabályozni kell.

,._

A Nagy Honvédő Háború és a gyakorlatok tapasztalatai alapján a bekerítésben naponta a következő fogyasztási normákkal számolhatunk:
a) lőszerből:
0,6 ja.
- tii., sv., av., pct.
0,8 ja.
hk.
1,0 ja.
légvédelmi
0,5 ja.
rak. pct.

b} Üzemanyagból:
- benzin
- gázolaj

e)

élelmiszerből:

0,15 ja.
0,2 ja.
1,0 ja.
(csökkentett norma)

Így a fogyasztás a 720-750 tonnát is elérheti. A fenti számokból is érezhogy különösen szükséges a napi lőszerfelhasználási norma szigorú, takarékos
meghatározása, az élelmiszerek és a helyszínen talált (zsákmányolt) anyagi eszközök felhasználásának központosított engedélyezése.
Ezek az általánostól eltérő, úgynevezett „drákói", azaz drasztikus intézkedések maguk után vonják az anyagi eszközök szigorúan pontos nyilvántartását,
elszámolását.
A bekerítésben harcoló csapatok anyagi eszközökkel való utánpótlása légi
úton történhet - a hadosztályparancsnok hadtáphelyettes igénylésének lehetőség
szerinti figyelembevételével. A repülőeszközök, így a helikopterek és repülő
gépek fogadására leszállóhelyeket kell berendezni.
A ledobott anyagi eszközök összegyűjtését és elszállítását pedig előre szükséges megszervezni.
A teljesebb körű és időbeni anyagi biztosítás érdekében fel lehet használni
a bekerített fellelhető, felhasználható és fogyasztható helyszíni anyagi eszközöket,
az ipari - elsősorban élelmiszerfeldolgozó - a termelő és szolgáltató üzemc::k raktáron levő vagy frissen gyártott termékeit.
A hadosztály raktárakból az anyagi eszközöket a harcoló zászlóaljakhoz kell
szállítani - kihagyva (megkerülve) az ezredraktárakat rendszerint éjjel és kisebb
szállító oszlopok igénybevételével. A szállító oszlopok kísérésére, oltalmazására
kiemelt figyelmet kell fordítani, mert azok az ellenséges légierő és a diverziós
csoportok „kedvelt" célpontját képezhetik.
Az egészségügyi biztosítás feladatai teljesítésére igen bonyolult és feszített
helyzetben kerülhet sor. Mindezek hatását fokozza, hogy a napi egészségügyi
veszteség elérheti a 10-120/o-ot, esetenként a 150/o-ot is. A sérültek és betegek
kis része az ellátás, kezelés elvégzése után visszatérhet alegységéhez, míg a többiek a ZSH-en ESH-en és helyszíni objektumokba kerülnek „fektetésre".
hető,

..
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A HSH-en és az ESH-en az egészségügyi segély mérvét rendszerint kiA sérültek_ kiürítését ez esetben közvetlenül a ZSH-ról - megkerülve az
ESH-t - végezhetik el.
Bekerítésben érvényesnek kell tekinteni azt az elvet, amely szerint az ESHket a hovatartozástól függetlenül lehet a sv/kség szerint alkalmazni. A sérültek
fektetésére és ellátására a bekerített területeken levő egészségügyi intézeteket (kórházakat, szanatóriumokat, üdülőket stb.) igénybe lehet venni - a közvetlen őr
zés-védelem megszervezése után.
A sebesültek elszállítása a bekerítésből helikoptereken (repülőgépeken) történhet. Erre a célra minden esetben igénybe kell venni a visszatérő repülőeszkö
zöket is.
A hadtápvezetés csak szigorúan a hadosztályparancsnok hadtáphelyettes kezében centralizálva valósítható meg, a vezetékes, a mozgó híraadóeszközök igénybevételével és a személyes közlésekkel.
Előfordulhat, hogy a hadosztály, a hadtápja nélkül kerül bekerítésre, ilyen
esetben a hadosztályparancsnok hadtáphelyettes a hadtáp alegységekből köteles
a bekerített csapatok hadtápját összevonni, a vezetéssel pedig valakit megbízni.
A csapat és hadtápvezetés vegye figyelembe, hogy a bekerítésben tevékenykedő csapatok minden oldalú és megszakítás nélküli hadtápbiztositása valamennyi
hadtáp katonától számtalan esetben óriási erőfeszítést és igénybevételt követel.
Hiszen a harcoló katonák lőszerrel meleg étellel és más, a harchoz és az élethez
elengedhetetlenül szükséges anyagokkal való ellátása, a sérültek egészségügyi segélyben részesítése, kezelése, végszükség esetén pedig elöljárói parancsra, vagy
anélkül a „csatasorba" állásuk nagy önfeláldozást, állhatatosságot igényel.
A bekerítésben, ha fennáll az egységek egymástól való elvágásának lehető
sége, akkor a hadosztályparancsnok hadtáphelyettes azonnal indítson útba az egységekhez egy-két sebész brigádot, és szállítóalegységet (néhány gépkocsit, rajt,
vagy szakaszt) lőszerrel és a hadtáp alegységeket a harcrend „közepén" helyezze el. Ezáltal - bár csökkentett mértékben - biztosítható a hadtápnak az ellenséges csapások ellenére az élet-, működő- és túlélőképessége.
A bekerítésből való kitörés előtt az egységeket el kell látni a harchoz a lehetőségek függvényében szükséges anyagi eszközökkel.
Szükség esetén az egyes ezredek készleteit újra el lehet és kell osztani a
helyzethez igazodó mértékben, mennyiségben.
A kitörés megkezdése előtt korlátozni kell a hadtáp híradó eszközök forgalmazását.
A bekerítésből történő kitörés esetén megítélésünk szerint a kitörés kezdő
pillanatának az iáttörés megkezdését tekintjük. A bekerítés arcvonalának áttörése
után a főerők mögött, a gl. ho. parancsnok által meghatározott helyen gyorsan és
szervezetten - a követési távolságok betartása nélkül - hagyják el a résen a hadtáp egységek és alegységek a gyűrű belső területét.
Az egészségügyi erők egy része, a szükséges általános rendeltetésű szállítóeszközökkel - melyek feladata a keletkező sérültek szállítása - a főerők után
,,menetel'' -nek.
Az ESH-ek ilyenkor csak kizárólagos esetekben települhetnek.
Jól ismert, hogy az MN csapatai, így a hadtáp is csak a katonai felső vezetés
határozott utasítására 1981-es esztendő végén, az 1982-es esztendő elején kezdte
bővítik.
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meg a védelmi hadmüvelet, harc kérdéseinek, így azok hadtápbiztosításának is a
részletes feldolgozását.
Mivel a bekerítés rendszerint védelemben esetleg visszavonulás közben jöhet
létre, ezért ebben az irányban e „ritkán művelt és parlagon heverő" kérdést szerettem volna szakszempontból, a teljesség igényére való törekvés nélkül megvilágítani, ezáltal a teljesebb körű feldolgozáshoz szerényen hozzájárulni.
Igyekeztem. rámutatni, hogy a bekerítésben harcoló csapatok minden oldalú,
időbeni és megsmkítás nélküli, sajátos hadtápbiztosítása jelentős mértékben
hozzájárul a bekerített csapatok elé állított feladatok teljesítéséhez, a harctevékenységek folytatásához .

.2
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Gondolatok a csapathadtáp vezetés eredményességét
biztosító emberi tényezőkről

-

Bokodi Zoltán alezredes
Az utóbbi időben sok olyan értekezleten, megbeszélésen, testületi ülésen vettem részt, (több esetben, mint előadó, vagy előkészítő) ahol arról beszéltünk,
hogy a munka hatékonyságának növelését csakis a vezetés valamennyi szinten történő javításával, korszerűsítésével lehet elérni. Ha összeszámolnánk ennek a kérdésnek a megtárgyalására fordított időt, bizony nem kevés munkaóra és munkanap lenne a végeredmény.
Sokszor felvetődött bennem a kérdés: mit adnak ezek a megbeszélések, milyen tennivalókat sugallnak (nekem és más vezetők számára) a felvetett gondolatok a gyakorlatban jelentkező gondok és feszítő kérdések megoldására tett
javaslatok, észrevételek? Mindenekelőtt azt, hogy minden illásfoglalás, felsőbb
vezetési szinten tett megjegyzés, továbbá egyes kérdések öszefüggő vizsgálata,
többszöri hangoztatása és elemzése természetszerűen ráirányítja a figyelmet a leglényegesebb (vagy az elöljárót legjobban érdeklő) kérdésekre, így azután ezek a
vezetők munkájnak homlokterébe kerülnek és meghatározzák e tevékenység vezérfonalát.
Megvallom, ennek az érthető szemléletnek a hatása alól általában én sem tudom kivonni mag:im. Az már egy másik kérdés, hogy: ki, mit és hogyan valósít
meg az intelmekből (irányelvekből), észrevételekből?
Nem olyan régen egy előterjesztés hibaként említi, hogy: ,,A vezetők egy
részénél még gyakran előtérbe kerülnek a szubjektív meggondolások".
Az a vélemányem, ezt nem lehet általában hibaként felróni, mert a vezető
tevékenysége mindig (vagy legalábbis az esetek többségében) a központi akarat
és a helyzet körülményei által motivált „szubjektív meggondoláson" alapszik. Ha
egy vezetőnek nincs egyénisége, ha nem tudja önmagát is adni, hanem megpróbál
csak az értekezleteken elhangzott elvek alapján vezetni, abból sok minden lehet,
csak éppen jól vezetett, eredményesen dolgozó kollektíva nem jön létre (úgy gondolom, ilyet senki nem is vár el). Pedig az előbb említett előterjesztésben olyan
is elhangzott, hogy „még nem kielégítő a vezetési elvek, követelmények és a gyakorlatban kipróbált, bevált módszerek következetes alkalmazása".
A „következetes" jelzőt az előterjesztő nyomatékosan hangsúlyozta, de hogy
konkrétan milyen elvekre, gyakorlatban kipróbált és receptként adható módszerekre gondolt, ezek hol, milyen szervezetnél és állománynál, milyen feladatok megvalósításánál váltak be, arra nem tért ki. Sajnos ezek a kérdések az esetek több18
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ségében szóba sem kerülnek. Pedig éppen ezek a konkrétumok lennének a legalkalmasabbak a' vezetés színvonalának javítására, módszereink korszerűsítésére.
Vegyük például egy század gyakorlatának előkészítését: összehasonlíthatatlanul
más· módszereket követel mondjuk a századparancsnoki parancs kiadása, mint
ugyanazzal a gyakorlattal kapcsolatban egy egység élelmezési szolgálat vezető intézkedésének a kidolgozása és kiadása.
Őszintén bevallom, sokszor meglepődök az olyan általános megállapításokon, mint például amilyenek a már említett értekezleten is elhangzottak: ,,a hibák
alapvető oka a vezetés elégtelenségében keresendő", vagy a „parancsnok (vezető)
vezetési módszereiben". Milyen iránymutató tartalom van e megállapfoások mögött? Semmilyen. Mert az esetek többségében elmarad a konrkét hibák elemző
feltárása és a gyakorlatban ténylegesen kipróbált, követendő módszerek, eljárások megjelölése. Így azután az említett általánosítások alapján kitudná helyesen
megítélni, hogy az adott körülmények között, milyen más módszerek lettek volna
eredményesebbek.
Egyébként véleményem szerint a vezetés gondja, problémája nem a munkavégzés közben, hanem már a felkészítésnél (a tiszti iskolán, a katonai akadémián)
és a beosztásba való kiválasztásnál kezdődik. A felkészítést és a kiválasztást szándékosan helyeztem egymás mellé. Itt nem csupán "l tanulmányi eredményekről van
szó (sőt egy bizonyos minimum felett nem is ezt tartom elsődlegesnek), hanem
arról az emberi tartásról, amivel a vezetőnek a sikeres tevékenységéhez elengedhetetlenül rendelkezni kell.
Nem célom, hogy a felkészítés és kiválasztás hibáival és nehézségeivel foglalkozzam. De hogy vannak ilyenek, tapasztalatból tudom. Sajnos nem egy tiszttel
találkoztam, akiről csak egy-egy fontos beosztás után derült ki, hogy sem felkészítésük, sem pedig emberi magatartásuk nem olyan, amilyennek lenni kellene. Mindez kiegészülhet még az új beosztás átvételekor egy kiábrándító fogadtatással, vagy
az átadás-átvétel felületes, rutinszerű lebonyolításával. Az anyagi szolgálat területén. ez általában leltározással, az anyagok számbavételével kezdődik és sajnos
sok esetben ezzel be is fejeződik.
Pedig egy csapat htp. szolg. ág vezető munkájának csak egy kis - és nem is a
legnehezebb - részét képezi a közvetve rábízott anyagok megőrzése. De hol van a
munka többi része, a szervezet életének sajátosságai, a körülmények, amelyek között végeznie kell majd feladatát; egyáltalán az emberek, akikkel, akikért dolgozni
fog? Nem a feladatára kell ilyenkor megtanítani (arra egyébként fel is készült),
hanem a hogyanra, a helyi gondok, problémák okait kell vele megismertetni és
nem is csak a saját területével, hanem az egész szervezetre kiterjedően. Ide kívánkozik ezzel kapcsolatban egy gyakorlati példa.
Kineveznek egy fiatal tisztet a dunántúli helyőrség egyik laktanyájába élm.
szolg. vezetőnek, s egyben néhány más ö. egység, alegység (utaltjai) élm. ellátásáért
is ő lett a felelős. Előző beosztásából kiváló minősítéssel érkezett, de már párhónapos bukdácsolás után megállapították alkalmatlanságát. Athelyezték és jelenleg
más helyőrség laktanyájában hasonló feladatát jól végzi. Az előző helyen sem ő
volt a hibás, mivel mint időközben kiderült, sem az egység parancsnoka, sem. a
hadtápfönöke nem állt a feladata magaslatán, ezért a különböző egységek, ö. alegységek semmilyen központilag kiadott intézkedést nem hajtottak végre. Rendszeresen előfordult, hogy a gyakorlatok előtti napon adták le igényléseiket, sorozatosan elmulasztották a többmenüs étkezéssel jiáró szervezési feladataik. végrehajtását, a tőlük járó konyhamunkások rendszeresen más feladatot kaptak, vagy
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egyszerűen elfelejtkeztek vezénylésükről stb. Kis dolgok. Igen. De képzeljük magunkat annak a fiatal tisztnek a helyzetébe, aki reggeltől délig emberekért rohangál, miközben elöljárói az étkezde tisztaságát ellenőrzik. Gondját, baját siwporitotta, hogy a kijelölt alakulatok sorozatosan késve állították elő a vételező
gépkocsit, és ehhez hasonló fegyelmezetlenségek. A következmény: késett a reggeli, ebéd, vacsora, vagy esetleg a gyakorlatra menők élm. anyagának beszállítása
stb.
A beosztás átvételekor ezt a fiatal tisztet nyilvánvalóan nem tájékoztatták az
alakulatnál uralkodó körülményekről és nem készítették fel arra, hogy ilyen körülmények között hogyan végezze munkáját. Vele kapcsolatban mégsem igaz az a
szokásos megállapítás: ,,megbukott, mert nem kapott kellő segítséget a munkájához." Ugyanis jól képzett főnöke volt, aki szakmai munkájához kellő támogatást adott, de a vezetés rendkívül alacsony színvonala nagyon nehéz helyzetbe
hozta az élelmezési szolgálatot. Igaz, az egész csapat „vergődött" a laktanyában
uralkodó áldatlan helyzet miatt, de az élelmezési szolgálatot szinte megbénította
és nap, mint nap akadályozta az eredményes munkában, ami kifejezésre jutott: az
ételek rossz minőségében. a megkésett étkeztetésben a gyakorlatok gyenge ellá~
tásában.
Azt hiszem a veztési munka eredményét vagy eredménytelenségét a végrehajtás szintje, színvonala tükrözi a legszembetűnőbben. Ez különösen érvényes
az olyan területekre, mint a htp , szolgálat, ahol minden nap valós termelési és
szolgáltatási feladatokat kell megoldani.
Felmerül az emberben a kérdés, új jelenséggel állunk szembe, amikor az
emberi tényező fokozottabb hangsúlyozásával a vezetés színvonalát sürgetjük?
Nem új dolog ez! Az emberi motivációk mindig meghatározóak voltak. Sok
nehézségen segítette és segítheti át a vezetési feladatok sikeres megoldását a
vezetők rátermettsége, rugalmassága, következetessége, és nem utolsó sorban az
előrelátás stb.
Az emberi tényező meghatározó szerepének hangsúlyozása mellett azonban
nem szabad megfeledkezni az egyéb (technikai, anyagi stb.) feltételek, körülmények fontosságáról sem. Az is rendkívül fontos, hogy az összes feltételek és körülmények, amelyek pozitívan vagy negatívan befolyásolhatják, segíthetik vagy
akadályozhatják az emberi tényezők maximális kibontakozását, a vezetési feladatok sikeres megoldását, feleljenek meg a kor színvonalának, a vezetéstől elvárt követelményeknek.
Ez nem mond ellent annak az általánosan ismert megállapításnak, hogy az
a jó vezető, aki a mindenkori helyzet körülményei között képes magas színvonalon
és sikeresen megoldani a feladatokat. Ezt a tételt a gyakorlati élet többszörösen
igazolta, ezért ma is érvényes. A gyakorlati tapasztalatok viszont azt is bizonyítják, hogy a feltételek vonatkozásban van egy kötelező minimum, amely ha nem
biztosított, nem beszélhetünk korszerű, .de egyáltalán vezetésröl. Ahol és amikor
ez nincs meg, ott már nem, vagy csak ritkán segít a vezető rátermettsége, hozzá~
értése, tapasztaltsága stb., a dolgok nem a követelmény, hanem a szükség törvényszerüségéhez igazodnak és nem mindig sikerül a nehézségeken úrrá lenni.
Sok társammal magam is megjártam a hadtáp tiszt „golgotáját". Emlékszem, hány
keserves „pillanatot" éltem át, amikor a minimálisan szükséges feltételek hiánya,
szinte megoldhatatlan helyzet elé állított. Az elkeserítő ebben az volt, hogy ezek
a helyzetek az esetek többségében az adott kornak nem objektív, törvényszerű velejárói voltak, hanem az emberi gyarlóságból, szervezetlenségből, nemtörődöm•
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ségböl és hanyagságból, helyenként kifejezetten rosszindulatú gáncsoskodásból
adódtak. Ezek a helyzetek nem vitték és nem is vihetik előre a fejlődést, mert
csak arra voltak „jók", hogy kiégett, megkeseredett, meghasonlott embereket
.,gyártsanak".
A keserű tapasztalatok ellenére, sok év távlatára visszapillantva, megállapítható, hogy fejlődésünkre nem ez volt a jellemző. Igaz, szűkös lehetőségeink
mindig behatárolták a biztosítható feltételeket (ez ma is így van), de a legtöbb
esetben legalább a minimális feltételek és körülmények adottak voltak a korszerű vezetés megvalósításához. Igaz, a szűkös lehetőségek szintén teremtenek
nehéz helyzeteket, de ezek egyben a vezetés magasiskoláját is jelentik, mert lehető
séget teremtenek a legfontosabb vezetői erények kibontakoztatására. A nehezen
kikényszerített, kicsikart eredmények gazdagítják a vezetők tudását, edzik küzdő
képességeit és a sikerélményeken keresztül újabb nehéz feladatok megoldására
sarkallják őket.
Ilyen magasabb iskola nevelte ki azt az idősebb generációt, amely m-a a vezetés
gerincét képezi. Arra a kérdésre, hogy hogyan vezetett és vezet ez a generáció,
bátran válaszolhatjuk: jól, korszerűen, sikeresen. Igen, elkövetett hibái ellenére is
sikeresen, mert mindent megtett, hogy legalább a minimális (a legszükségesebb)
feltételeket biztosítsa a korszerű vezetés megvalósításához és minden tudását, képességét, erkölcsi erejét mozgósította a lehetőségek maximális kihasználására. Ezt
igazolják azok a rendkívül nehéz feladatok, amelyeket sikeresen megoldottak.
Példaképpen megint csak az élelmezési szolgálatot említeném, amely: a katonák
élelmezésénél eljutott a többmenüs étkeztetésig, gyakorlatokon hosszú idő óta
sikerrel oldja meg kétirányú feladatát (a gyakorlók élelmezését és a gyakorló feladatban beállított hadműveleti helyzetben a biztosítás megszervezését), de folytathatnám a felsorolást a minta kisegítő g3.2daságokkal, a csapatépítkezésekkel
stb. A kiemelkedő teljesítmények lehetőségét sorolhatnám más szolgálatok te·
rü.letéről is. Mi tette képessé ezeket az embereket ilyen óriási feladatok megvalósítására? Először is az a magasiskola, és azok a nehéz, de lelkesítő feladatok,
amelyekben megedződtek. Eszembe jut, amikor elvégeztem a tiszti iskolát (20
évesen) egy olyan alakulathoz nevezetek ki hadtápfőnöknek, amely még nem is
élt (akkor hozták létre, a laktanya akkor épült, még irodám sem volt). Miközben
az anyagok után rohangáltam, az egyik szemem mindig az építkezésen volt.
Másodszor: rendelkeztek kellő előrelátással, nem azon keseregtek,hogy semmi nincs biztosítva, a laktanya helyén még törik a kukoricát, hanem a jövőt látták, azt, ami épül és mindent feláldozva dolgoztak a megvalósításáért. A cél öszszehozta az embereket, közös nyelvet találtak a vezetők, tisztek, tiszthelyettesek
és honvédek. Egy dolog mindennél többet jelentett számukra, éltek-haltak azért,
amit csináltak. Meg akarták és sokan meg is tanulták szakmájukat, s így bárhová
állították őket a szolgálaton belül, megállták helyüket. Kiváló hadtápfönökökké,
tanárokká, törzsmunkásokká, (ma úgy is mondjuk) eredményes vezetőkké váltak.

--

..

.-

Harmadszor: megtanultunk dolgozni, korszerűen vezetni, úgy, ahogyan ma,
ez rendkívüli hangsúlyt kap és nem is véletlen. Ugyanis napjainkban a megnövekedett lehetőségek és feladatok megnövelték a döntések súlyát. Atgondoltan kell
tervezni és hatékonyan kell a lehetőségeket a cél érdekében felhasználni.
A hadtápszolgálat munkájában hovatovább már több, mint két évtizede ez
meghatározó. Különösen amióta az ellátás alapja nem igénylés-kiutalás, hanem a
felszámítási alapokon nyugvó pénz, vagy pénzketet-gazdálkodás. Korábban az volt
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a jó htp. tiszt, aki egyre több anyagot szerzett meg az elöljárótól, tartalékolt és' tárolt. Nem érdekelte; hogy közben csökkent az értéke, de ha kellett, kéznél v~lt.
Most az a kérdés, ki lehet-e lépni ebből a körből? A szervezeten belül van-e partner, segítőtárs, aki meri és vállalja a felelősséget, hogy tovább lépjenek. Mások, a
parancsnok és vezető állomány, a különböző társadalmi szervek megértik-e és képesek-e magukévá tenni a ma hadtáptisztjének gondját-baját. Például ahhoz, hogy
a katona tisztán járjon, a kor higiénikus követelménye az egységnél megvalósuljon,
a katona naponta fürödjön, és ha kell, tiszta fehérneműt váltson, nemcsak egy
ember, hanem egy közösség munkája szükséges. Hogy a sorállomány az étkezdében két menüből választhasson, nemcsak konyhatechnikai kérdés (sőt ma már az
esetek többségében egyáltalán nem az), hanem az a körülmény szükséges amely
lehetővé teszi a megvalósítást, s ez mindenekelőtt a pk-i és sorállomány egyetértésében és cselekvő képességében jut kifejezésre. De ezen kívül elengedhetetlenül
szükséges egy olyan szakállomány, amely áldozatoktól sem riad vissza és képes
(kockáz"ltok árán is) megteremteni a feladatok megvalósításának összes feltételét.
Hát igen! Ha ez a kettő együtt van, akkor folyamatosan emelni lehet a színvonalat és maximálisan ki lehet használni az egyre szélesedő lehetőségeket. Csak a
vezetés e két alapvető emberi elemének megléte esetén léphetünk a „vezetéstechnika'' széles alkalmazásának útjára és vehetjük hasznát a·különböző szinteken
megtalálható számítástechnikai eszközöknek. Ma már a számviteli részleg is több
annál, hogy egyszerűen anyagot könyveljen és anyagmozgatást kövessen. Ma már
megvan a lehetősége annak, hogy az elemzéseket és dönéseket az SZR-ek által
feldolgozott adatok alapján végezzék. Ez egy nagy dolog, jelentősen segíti a
vezetők, szakemberek munkáját (természetesen csak akkor, ha megbízható a számvitel).
A korszerű és hatékony munkának (vezetésnek) lehet-e a számítógép elő
segítője. Igen! Nem véletlen, hogy éppen a htp. (anyagi-technikai) szolgálatok és
azok a fegyvernemek, (tüzér, légvédelmi tüzér), amelyek hatékonysága nagyvolumcnű számításokon alapszik, járnak elől az elektronikai eszközök alkalmzásában.
Ezek a szolgálatok és fegyvernemek nyilvánvaló, hogy háború esetén ezek nélkül
az eszközök nélkül kritikus helyzetbe kerülnének. A htp. szolgálat naponta vívja
harcát és nemcsak a csapatnál (igaz, ott a csúcs), hanem mindazon szinteken és
területeken, ahol az anyagok és eszközök előteremtésén fáradoznak. Ezért úgy
gondolom, ami a csapatoknál és gazdálkodást folytató szervezeteknél érvényes, az
meghatározó a htp. szolgálat egész területén. Ezért rendkívül lényeges, hogy a
különböző gazdálkodási-ellátási-biztosítási feladatok minden területen meglegyenek a hatékonyság növelésének a feltételei. Az elmúlt évek ilyen irányú munkájának tapasztalatai azt mutatják, hogy a megkezdett munka alajaiban formálja
át a htp. szolgálat egész tevékenységét, kezdve a képzéstől egészen a béke és háborús feladatok teljes mélységéig. Ma már szinte ismeretlenné válnak a vastag
nyilvántartási könyvek, az idegölő, időtrabló, éjszakába nyúló manuláis könyvelé~
sek, számítások adatgyűjtések. Nem arról van szó, hogy a gépek teljesen átveszik az
ember szerepét. Nem, ez soha nem következhet be. A felelősséggel áthatott döntéshozatal, a másokról való gondoskodás humánuma, az a mély emberi érzés, ami
általában a munkában, de a hadtáp munkájában különösen megnyilvánul (ellátásgyógyítás), géppel nem helyettesíthető, igaz könnyíthető és hatékonnyá tehető. E
magasztos hivatásnak ma már csak úgy lehet eleget tenni, ha folyamatosan lépést
tartunk gazdasági életünk minden rezdülésével, ehhez már segítséget tud nyújtani
a számítógép. Az MN munkájában ezen követelmények jegyében folyik az elekt-

22

-

-

ronikai eszközök rendszerbe állítása. Ma a haderőnemek mindegyikét átfogja
az SZR-ek rendszere, egyelőre a hadtáp szolgálati ágak gazdálkodását segítve, de
megteremtődtek a fegyverzet-technikai ágazatok feldolgozásának feltételei a jelenlegi technikai eszközökre alapozva.
Épül az ellátó központok és raktárak feldolgozási rendszere és megteremtőd
tek a htp. felső vezetés gazdálkodási tevékenységének, a döntések előkészítésének
elektronikus eszközökre alapozott előkészítése.
Ebben az évben megszabadul a csapat az „M" anyagi-technikai eszközszükséglet számvetésétől, ezt a munkát is a központi számítógép végzi, mint ahogy a
háborús feladatokra történő felkészítés számítástechnikai munkamódszer közepette
is mindjobban betölti szerepét és szinte elképzelhetetlen számítógépek nélkül gyakorlat, vagy más jellegű megmozdulás.
Meg kell azonban mondani, mindez egymagában nem elég az üdvösséghez.
Nemcsak az íróasztalhoz való kötöttségtől kell megszabadítani a vezető szakembert, hanem az erejét felőrlő egyéb gondoktól, meg kell szabadítani a felkészületlenség rémétől, a munkavégzés körülményeit is a kor színvonalához kell
emelni.
Nem a számítógép alkalmazási feltételeinek megteremtése a fő cél, hanem
a hatékony gazdálkodás, a kor színvonalán álló ellátás megteremtése a fő feladat.
E feladatnak eleget tenni csak úgy lehet, ha másképpen dolgozunk, munkamódszereinket igazítjuk a magasabb követelményhez, olyan munkastílust alakítunk ki, amely alapján hinni lehet az eredményes tevékenység megvalósításában.
Hogy hogyan gondolom én azt el, bemutatni egy másik cikk feladatának szánom •
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A Központ Hadtáp Előretolt Lépcső alkalmazásának
tervezése,szervezése,vezetése
törzsvezetési gyakorlaton
Elekes János ezredes
Ez év áprilisában parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton kísérleti jelleggel
gyakorolt az MN Előretolt Hadtápvezetési Pont (MN EHVP) kijelölt operatív
csoportja, melynek feladatát a Központ Hadtáp Előretolt Lépcső (KHEL) csapatai alkalmazásának megtervezése, szervezése és vezetése képezte.

"v

A gyakorlaton hasznos tapasztalatok születtek, amelyek megerősítettek ben··
nünket abban, hogy a központhadtáp háborús működésére vonatkozó elgondolásaink jó irányban haladnak, egyben rámutatott olyan területekre is, amelyeken
pontosítások szükségesek. Ezen írással az a cél, hogy összefoglalja azokat a
tapasztalatokat, amelyeket a további munkánkban célszerű figyelembe venni.
Az egységes értelmezés elősegítése érdekében célszerű néhány alapkérdés
tisztázása.

Mindenekelótt mi is a KH EL?
A KHEL olyan - az MNHF-ség, az MN fegyvernemi és szolgálatfőnöksé
gek alárendeltségében levő - hadtáp-, fegyverzet-, technikai és szak-magasabbegységek, egységek és intézetek összessége, az előírt és kijelölt anyagi-technikai
és egyéb eszközökkel, amelyek alaprendeltetése a háborús körülmények között
az MN elvonuló szárazföldi csapataink minden oldalú hadtápbiztosítása a hadműveleti hadtáp felső tagozatának szintjén.
Egyszóval az MN központhadtáp azon része, amely erre a feladatra került
szervezésre, kijelölésre és felkészítésre.
Ide tartoznak anyagi biztosítási-, szállítási-, technikai-, fegyverzeti-, közúti-,
vasúti-, egészségügyi-, híradó-, műszaki-, vegyivédelmi-, légvédelmi-, őr-, biztosító-, kiszolgáló- magasabbegységek, egységek és intézetek.
Elgondolásaink szerint ezen erők alkalmazásának tervezését, szervezését,
vezetését az MN EHVP végzi, melynek ezen magasabbegységek, egységek és
intézetek közvetlen alárendeltségébe kerülnek, illetve a kijelölt hadműveleti
készletek felett rendelkezik.
Az MN EHVP a HM vezetésének része, ezért ennek megfelelő jog- és
hatáskörrel rendelkezik, a FRONT hadtáp vezető szerveinél a HM illetékes
szerveit képviseli. Az MN EHVP működésének alapja az MNHF, a Honvé-
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delmi Minisztérium szolgálatfőnökei által kiadott direktívák, _intézkedések, tervkivonatok, a se'regtestck részére kiadott FRONT hadtáp direktíva. Az MN
EHVP a FRONT parancsnokság által megszabott, az MN EHVP szakág vezetői
vel egyeztetett követelmények szerint - a FRONT egységes hadtápbiztosítási
rendszerében - tervezi, szervezi és vezeti a saját és a meghatározott mértékben
a szövetséges csapatok hadtápbiztosítását. A seregtest PK HTPH-ek, hadtáp
törzsek részére kiadott intézkedései kötelező érvényűek. A HM illetékes vezetői
felé elszámolási, jelentési, a FRONT hadtáp vezető szervek felé tájékoztatási
kötele'zettségei vannak. Esetenként - az MNHF elvtárs által meghatározott
kérdésekben és mérvben - az ellátó központ PK-ok, KSZFI felé intézkedési
joga van.
A fentiek elvi alapját a VSZ tagállamai Egyesített Fegyveres Erői Főparancs
nokának 1973/011. számú parancsában meghatározottak képezik, mely szerint
,.A közös hadműveletek előkészítése és végrehajtása folyamán a nemzeti csapatcsoportosítások hadtápbiztosítását saját erőkkel és eszközökkel végzik a nemzeti
erőforrások terhére" továbbá uo. ,,A nemzeti fegyveres erők központhadtápjának
állományában - az állandó jellegű bázisokon és anyagi eszközkészlet raktárakon,
javító és egészségügyi szerveken kívül - célszerű rendelkezni meghatározott
mennyiségű mozgó (tábori) hadtáp magasabbegységgel, egységgel és intézettel
úgy, hogy azok képesek legyenek előremozogni a szükséges irányokban és megerősíteni, vagy teljes egészében biztosítani a nemzeti fegyveres erők ilyen, yagy
olyan csoportosítását.
Az ilyen mozgó (tábori) hadtápszervek rendszerint a nemzeti parancsnokság
alárendeltségébe fognak tartozni."
Tehát a KHEL a lenti céllal került létrehozásra, az MN EHVP pedig a
fenti nemzeti parancsnokság szerepét tölti be.
A gyakorlaton az MN EHVP szerepét játszó operatív csoportot a HM '>Zervektől kijelölt személyek vezették, így az MN FSZF-ségtől a főnök anyagi helyettese, a Pc. Gjmű. Techn. SZF-ségtől a főnök műszaki és gazdasági helyettese,
az MNHF-ségtől az MN HTP TÖF h. MNHF h-i minőségben, képviseltette
továbbá magát az MNVK Agt. Csl-ség. (A hadtáp operatív csoportban voltak
az MN HTP szolgálatfőnök helyettesek is). Az operatív csoport állománya 45 fő
volt.
Az operatív cs9port gyakoroltatásával azt a célt tűzték ki, hogy tapasztalatokat szerezzen a vezetés:
- a koalíciós FRONT hadtáptörzzsel együttműködésben a KHEL alkalmazásának megtervezésében, működésének megszervezésében, vezetésében és irányításában;
- elmélyítsük az ismereteket a hadtápbiztosítás perspektív szervezeti és
működési kérdéseiben;
- gyakoroltassuk a hadszíntéri ellátó, szolgáltató objektumok (saját és ellenséges) igénybevételének szervezését az MN elvonuló szárazföldi csapatok érdekében;
- pontosítsuk az MN EHVP működési mechanizmusát, együttműködési
feladatait (a FRONT, HDS hadtáp vezető szerveivel, az MN EHVP-on tevékenykedő más szervekkel, ellátó központokkal stb.) a kidolgozásra kerülő okmányokat, az információáramlás rendjét.
Az operatív csoport tevékenysége három mozzanatra tagozódott.
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Az L mozzanatban vezette az ellenség betörésének visszaverésében résztvevő
csapatok KHEL erőivel történő hadtápbiztosítását, megtervezte és szervezte a
KHEL csapatok alkalmazását a támadó hadművelet hadtápbiztosítására, biztosította az együttműködést a FRONT hadtáptörzzsel, megszervezte és vezette a
seregtestek, EHVP vezető állománya és az Ellátó Központ PK-ok, KSZFl közötti együttműködést.
A II. mozzantaban biztosította a KHEL csapatok vezetését a támadásba való
átmenet és a támadás kifejlesztése időszakában, megtervezte és megszerveite a
FRONT Hadműveleti Manővercsoport (HMCS) KHEL erőivel és eszkö,eivel
történő hadtápbiztosítását.
A Ill. mozzanatban értékelte az ellenség által tömegesen mért atomcsapások
következményeit, kidolgozta a következmények felszámolására, a KHEL csap,1tok
működőképessége helyreállítására, a csapatoknál a következmények felszámolásában való részvétel rendszabályait.
Főbb

tapasztalatok:
1. Az EHVP vezető állományának hatás- és jogköréből fakadóan az eddiginél sokoldalll.bb, mélyrehatóbb és eredményesebb együttműködést sikerült megvalósítani a FRONT hadtáp vezető állományával. A gyakorlat mindhárom
mozzanatában a legfontosabb kérdéseket úgy egyeztetni, hogy azok egyforma
értelmezést kapjanak mind a FRONT, mind az EHVP és a seregtest hadtáptörzsekben. Mindezt elősegítette, hogy az MNHF-ség törzs és a DHDSCS hadtáptörzs között, már a gyakorlatra való felkészülés során egyeztetésre kerültek
az együttműködés kérdései, az alapvető adatok, valamint a hadtáp erők és
eszközök alkalmazásának elvi és gyakorlati kérdései. Igazolódott a gyakorlaton,
hogy a központhadtáp egészével kapcsolatos ismeretek birtokában levő személyek
az EHVP-on olyan kérdéseket is le tudnak rendezni helyben, amely kérdésekben
egyébként a HM szerveinek vezetőihez kellene fordulniok a FRONT hadtáp
vezető szerveinek.
Mindezek mellett arra is rámutatott a gyakorlat, hogy még tovább kell
tisztázni az együttműködés területeit, kérdéseit i:s bizonyos mértékig szabályozni
azt. Csak példaként arra, hogy még nincsenek kellően elhatárolva melyek azok
a kérdések, amelyeket a FRONT hadtápdirektívában és melyek azok, amelyeket
a KHEL csapatokat irányító parancsnok (vezető) seregtest PK HTPH-ek felé
kiadandó intézkedésében szükséges szabályozni. Hibaforrást jelentenek ha mindkét részről szabályozzák ugyanazt a kérdést.
Erősíteni, intenzívebbé szükséges tenni a szakági vezetők (elsősorban az
egészségügyi, közlekedési, üzemanyag) együttműködését a FRONT szakág vezetőkkel, mivel sok részlet-, de fontos kérdés nem fér bele - elsősorban az idő

függvényében - a HTPH-i, TÖF-i együttműködésbe.
A gyakorlaton a FRONT és a HDS hadtáp törzsek egyaránt gyakoroltak
és kiemelt figyelmet fordítottak a saját törzsmunkájukra, még emellett is kevésnek tűnik az a személyes kapcsolat, ami a FRONT hadtáp vezető állomány és
a seregtest PK HTPH-ek között megvalósul. Meg kell találni a módját, hogy
gyakoribb legyen ez.
A FRONT hadtáptörzs és az MN EHVP közötti együttműködéshez igen jó
feltételeket biztosított, hogy a két vezetőszerv csupán néhány száz méterre települt egymástól, így gyakorlatilag nem okozott időkiesést az utazgatás. Az a
tapasztalat, - figyelembe véve a megfelelő biztonsági távolságot - hogy ha nem
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több, mint 3-5 km-re települ egymástól a két vezetési pont, akkor jók a feltételek, természetesen figyelembe véve az összekötő tisztek alkalmazását is.
2. Az MN EHVP hadtáp operatív csoport vezetője részére biztosított hatás
és jogkör lehetővé tette olyan együttműködés megszervezését, ahol az MN EHVP
vezető állománya, a seregtest hadtáp törzsfőnökök, ellátó központ parancsnokok,
KSZFI közösen egyeztették a hadműveleti és harcfeladatok által támasztott
hadt.ápbiztosítási igények kielégítésének kire-kire tartozó feladatait hely, idő, az
alkalmazandó módszerek stb. tekintetében, a végrehajtó szervek közös feladatait, az alkalmazandó erőket és eszközöket.

A gyakorlat igazolta, hogy az ilyen jellegű hadtáp együttműködésre szükség
van. Az elvonuló szárazföldi csapatok hadtápbiztosítási rendszere, abban az egyes
tagozatok, szakágak elengedhetetlenül összehangolt tevékenysége követeli ezt.
A · gyakorlat azt is mutatta, hogy e téren is vannak további tennivalók. !gy
például:
- az EK PK-ok, KSZFI a jelenlegi információs rendszert figyelembe véve
nirtcsenek abban a helyzetben, hogy az MN haderőnemi alkalmazási kérdéseit a
rájuk vonatkozó mértékben úgy ismernék, hogy az együttműködés során a
szakági tevékenységek formáit, módszereit a ténylegesen kialakult helyzethez,
hadműveleti, haroászati feladatok követelményeihez tudják konkrétan igazítani.
Tehát jobban kellene ezeket a kérdéseket - természetesen a rájuk vonatkozó mértékben - ismerniök, ehhez igazítani a tájékoztató, információs rendszert. Ha ezt nem tesszük, akkor könnyen elvi síkra terelődhetnek egyes kérdések, mint ezen a gyakorlaton is történt;
- már béke időszakban ki kell művelni az ilyen jellegű együttműködés, elvi
tartalmi, módszertani alapjait, háborús helyzetben (gyakorlaton) pedig a jelenleginél részletesebben szükséges előkészíteni és az együttműködés feladatait,
annak valamennyi vonzatát tervben rögzíteni.

-

3. A hadműveleti tevékenységek során, különösen kritikus helyzetben, fontosabb feladatok előkészítése időszakában nagy jelentősége van annak, hogy a
vezetők a helyszínen személyesen tekintsék át a helyzetet, a folyó tevékenységet,
közvetlenül nyújtsanak segítséget az alsóbb hadtáp tagozatok vezető és végrehajtó szerveinek.
A gyakorlat során ez több esetben napirenden volt a seregtest hadtáptörzsek
irányában. A korábbi irányítási rendszerrel ellentétben a gyakorolt vezetési rendben ez a tevékenység is hatékonyabb, operatívabb volt. Ez annak a következménye, hogy az MN EHVP vezető állományának hatás és jogköre biztosítja azt,
hogy döntéseket hozzon a helyszínen és a végrehajtásra kötelező érvénnyel intézkedjen. Mindezen túlmenően arra is lehetőség van, hogy a legfontosabb hadtáp
kérdéseket a parancsnoki állománnyal is egyeztessék. (Mint ahogy erre is volt
példa a gyakorlaton).
A gyakorlat felvetette annak szükségességét is, hogy az MN EHVP-on
vezetést biztosító helikopterek álljanak rendelkezésre, mert ezek nélkül a kiszállítás nehézkes. Az érintett hadtáp vezetési pontok közötti távolságok olyan
nagyok, hogy egy-egy kiszállítás szgk-val 6-8 órát vesz igénybe, fél-egy órás
érdemi munka mellett. A vezetők éppen ezért nagyon meggondolják ezt az utat,
mert nagy időkiesést jelent a folyamatos munkából.
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4. A gyakorlaton -az EHVP opertív csoportjának összetételei alkalom!Zerú volt - mint erről az előzőekben szó volt- mégpedig olyan összetételb.en,
hogy az MN hadtáp egészét, illetve az egyes szolgálatokat teljes vertikumában
ismerő elvtársak kerültek kijelölésre. lgy a csoport vezetője az MN HTP TÖF
h. volt, a csapatba tartoztak az MN hadtáp szolgálatiág főnökök helyettesei
néhány általános hadtáp és szaktiszttel megerősítve, továbbá a tábori hadtápfőnökség vezető

állományából kijelölt elvtársak.

Az állomány a következő csoportosításban tevékenykedett:
hadműveleti tervező csoport;
- anyag és szállítás tervező csoport;
- egészségügyi biztosítást tervező csoport;
közlekedési biztosítást tervező csoport;
- híradó csoport;
- hadtáp technikai biztosítást tervező tiszt;
összekötő és tolmács csoport.
Mindezek közvetlenül az operatív csoport vezető irányítása alatt tevékeny-

kedtek.
Az alkalomszerű összetételből következően az operatív csoport első alkalommal gyakorolt rövid összekovácsoló felkészítést követően. Az állomány nagy
része az ilyen jellegű munkákban kevésbé jártas, maga az MN EHVP, annak

,<

rendeltetése, feladatai, működésének rendje újszerű és kialakítaá.s alatt levő
kérdéskomplexum. Hozzá kell még azt is tenni, hogy a KHEL is viszonylag
nem régi keletű fogalom, és az abba tartozó csapatok is perspektív szervezettel
kerültek a gyakorlaton beállításra.
A fentieket is figyelembe vevő rövid összekovácsoló felkészítés alapján az
operatív csoport alapvető feladatait - ha nehézségek árán is - teljesítette. A
FRONT hadtápbiztosítási tervével összhangban tervezte, szervezte a KHEL
csapatok alkalmazását, szabályozta és biztosította az MN elvonuló szárazföldi
csapatok tevékenységéből fakadó hadtáp szükségletek kielégítését. A kapcsolatos
legfontosabb terveket, okmányokat, intézkedéseket kidolgozta és kiadta. Nem
tellett azonban erejéből a KHEL csapatok vezetésével összefüggő valamennyi
alapvető kérdés kimunkálása, a vezetés folyamatosságának biztosítása.
A gyakorlat rámutatott arra és alapvető következtetésként levonható, hogy
a békében más irányú munkaterületeken dolgozó állományból alkalomszerűen
létrehozott vezetési csoport nem képes mindenben megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyeknek az MN EHVP-nak eleget kell tenni. Nem elegendő
ahhoz a munkához az általános gyakorlat, a tárgyi tudás, a jó szakmai ismeret.
Feltétlen szükséges a perspcktív szervezetek, azok alkalmazása, a tervezés, szervezés, az irányítási renddel összefüggő kérdésekben a jártasság, továbbá mint
minden törzsben, vezető szervben a megfelelő szintű összekovácsoltság és még
sok más.
Ezek a tapasztalatok indokolttá teszik egy olyan törzsnek, ,,magnak" a
létrehozását, már békében, amelynek egyik alaprendeltetése az elvonuló szárazföldi csapatok KHEL erőivel és eszközeivel történő hadtápbiztosításával összeAz MN EHVP operatív csoportjának csak azon részével foglalkozunk, amely
az MNHF-séget képviselte, tehát nem az egésszel, amelybe az MN Pc. és Gjmú.
Techn., FV-i, Agt-i Csf-ség képviselői is tartoztak.
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függő kérdések művelése és alapul, bázisul szolgál a HM szervek állomány /tból
kikülönített vezető állomány tevékenységéhez. Ez a törzs bázisul szolgálna továbbá ahhoz, hogy az MN EHVP állományába már békében kijelölt személyi állomány a felkészítés célszerűen igazított rendszerében felkészüljön háborús feladataira, mind elméleti, mind gyakorlati téren, továbbá ezen vezető szerv összekovácsolásához. Végezhetné természetesen a KHEL csapatai „M" felkészítését,
,.M'' előkészítő tevékenységét.
Összegezésképpen megállapítható a gyakorlat tapasztalatai alapján, hogy
az MN elvonuló szárazföldi csapatok felső hadműveleti szintű hadtápbiztosítását
végző KHEL csapatok alkalmazásának tervezésére, szervezésére, irányítására
tervezett MN EHVP lényegesen magasabb hatásfokkal képes megfeleni rendeltetésének, mint a korábbi vezetési szervezet, hatás és jogkörénél fogva magasabb
szinten képes megvalósítani az együttműködést a FRONT, a seregtestek hadtáp
vezető szerveivel.
További fontos tennivalók vannak ezen vezetési rendszer előkészítése terén,
így az állomány felkészítésében, a működési rend kidolgozásában, minden oldalú
feltételeinek megtervezésében, az együttműködés tartalmi, módszerbeli kérdéseinek
kimunkálásában stb.
Végezetül a gyakorlat kapcsán kiemelést kell, hogy kapjon az az együttműködési és segítő készség, amely a FRONT hadtáp vezetői, hadtáptörzs állománya részéről megnyilvánult az operatív csoportunk és a seregtest hadtáptörzsek
irányába.
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Egy egyetemi oktató néhány észrevétele
a közgazdasági szemlélet érvényesítéséről
a felsőfokú katonai képzésben
Dr. Márton Ferenc t. hadnagy
egyetemi adjuntus
Napjaink bonyolult világpolitikai és világgazdasági jellemzői és tendenciái
egyre nagyobb gazdasági követelményeket támasztanak az egyes országokkal
szemben. Hazánkban is létkérdés a takarékos gazdálkodás megvalósítása. valamint olyan korszerű szervezési, vezetési és irányítási módszerek, rendszerek alkalmazása, amdyek segítségével a népgazdasági különféle szféráiban tevékenykedő
gazdálkodó és irányító szervezetek működése hatékonyabbá válik.
A korszerűségre, takarékosságra és gazdaságosságra való törekvés nemcsak
termelő, hanem az ún. ,,fogyasztó" ágazatokat kell hogy jellemezze. A mennyiségileg megnövekedett és minőségileg megváltozott követelmények a Mci.gyar
Néphadscreget is jelentős mértékben érintik. Ezen követelmények teljesítését a
Magyar Néphadsereg vezetése és személyi állománya csak úgy tudja biztosítani,
ha megvalósítja a jelenlegi állomány tervszerű továbbképzését, esetleg átképzését, illetve tudatos előrelátással gondoskodik a vezetői utánpótlás magas színvonalon történő kiképzéséről.
Az eltelt félévben letöltött tartalékos tiszti szolgálatom során módom volt
betekinteni a Zalka Máté Katonai Főiskolán és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián folyó hadtáp gazdasági felkészítésbe, így lehetővé vált észrevételeim részben belülről. részben kívülről történő feljegyzése és közreadása.
Mint a felsőfokú közgazdászképzésben dolgozó oktató összességében leszögeztem, hogy a tanintézeteknél az oktatás színvonala jónak mondható, a leadott
ismeretanyag a képzési céloknak megfelel, és az alkalmazott követelményrendszer
a folyamatos tanulásra ösztönzi a hallgatókat. Ugyanakkor azt is meg lehet állapítani, hogy a gazdálkodási, szervezési és vezetési ismereteket felölelő tárgyak
tananyagai és tematikái bizonyos mérvű - persze folyamatos - korszerűsítésre
szorulnak. A közgazdasági szemlélet fokozottabb érvényesítése, a csapatoknál
folyó hadtápbiztosítás hatékonyságának növelése a csapathadtáp vezetésének
továbbfejlesztése megkívánja, hogy egyes területeken újszerű ismeretek (módszerek, tendenciák) oktatására is sor kerüljön.
Megítélésem szerint a két felsőfokú oktatási intézmény hadtáptanszékeinek
oktatási és kutatási profilját figyelembe véve és összevetve a felmerülő igényekkel
a következő főbb ajánlások, illetve javaslatok fogalmazhatók meg.
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a) Véleményem szerint a Katonai Műszaki Főiskolán két - egymással szorosan összefüggő és a többi tantárgyhoz is szervesen kapcsolódó - tárgy (a
,,Szervezés és információelmélet" c., valamint a „Számítástechnika és adatfeldolgozás" c. tantárgyak) tananyaga, illetőleg tematikája szorul továbbfejlesztésre.
Megjegyzem, hogy a két tárgy tananyagát e cikk keretében nem áll módomban
ismertetni, így elsősorban az általam javasolt új tárgykörnek - illetőleg módosított tárgykörnek - a tananyagát tartom célszerűnek ismertetni.

A „Szervezés és információelmélet" e. tantárgy általános szervezés és információelmélet tárgykörét a képzési célnak megfelelően a legújabb tudományos
eredmények, főleg az informatika új tételei alapján korszerűsíteni kell. A tananyagba az alábbiakat célszerű felvenni:
- A szervezés társadalmi, gazdasági, politikai jelentősége. A szervezés fogalma, a szervezéstudomány. kialakulása, tárgya, főbb vizsgálódási körei.
- A rendszer fogalma, az általános rendszerelmélet jellemzői. A rendszerek
megismerése. A rendszer állapota és állapotváltozásai.
- A szervezés, a vezetés és az irányítás értelmezése. A szervezet fogalma,
gazdasági szervezetek jellemzői. Szervezeti formák, szervezet-típusok.
- A vezetési rendszer korszerűsítésének általános kérdései, a vezetéssel szemben támasztott követelmények. A vezetési tevékenység, a vezetői tulajdonságok
és készségek.
- Az információ fogalma és az információ mérése.
- A szabályozás, vezérlés és az izoláció. A szabályozás típusai. A gazdasági
rendszerek modellezhetősége, rendszermodell példák.
- A katonai és csapatvezetés. A katonai rendszer, a katonai rcndszerelmé~
lct. A katonai szervezetek és azok vezetése, irányítása.
Az így átalakított, illetőleg korszerűsített tananyag természetszerűleg maga
után vonná a követelmények módosítását, valamint pontosítását is.

Több okból is fontosnak tartom a tárgykör ilyen irányú fejlesztését és tematikai átrendezését. Az egyik alapvető okot abban látom, hogy napjainkban egyre
inkább előtérbe kerül a korszerű szervezési és vezetési ismeretek „megszerzésének" igénye, és ez az igény a katonai „középszintű" vezetőknél is kell, hogy
jelentkezzen. Ennek kielégítése viszont a tanintézetektől bizonyos mérvű „szervezCsi-vezetési orientáltságot", oktatást követel meg. Fontos szempont ezen túlmenően annak hangsúlyozása is, hogy a szervezésnek nemcsak gazdasági jelentő
séget tulajdoníthatunk, hanem a szervezésnek megvan a társadalmi és politikai
vonatkozású jelentősége is. Ennek érzékeltetésére és alátámasztására - úgy vélem elegendő hivatkozni az üzem- és munkaszervezés korszerűsítéséről szóló Párthatározatra. (1971. dec. 1.), illetőleg a vállalati szervező munka továbbfejle3ztését célzó kormányhatározatra (1977. dec. 17.).
További szempontként még azt vetném fel, hogy véleményem szerint még
mindig nincs megfelelő arányban a gépi (számítógép) és a szervezési, vezetési
ismerethalmazat. Elfogadható az a nézet, amely kimondja, hogy a sz.rámícistechnnika térhódítása a katonai gazdálkodásban is törvényszerűvé válik, de a „gépre
orientált" oktatásunk annyira erőteljes szorgalmazását nem tartom célszerűnek
és hasznosnak.
Véleményem szerint a végzett hallgatóknak nem jó „programozóknak" kell
lenniük, hanem a számítógép ,által biztosított adatokat és információkat ~~11
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tudniuk jól értékelni, rendszerezni és ezek alapján különböző döntési változatokat
kidolgozni a parancsnok felé, az elhatározás megtétele végett.
Szeretném hangsúlyozni, hogy az eddigi fejtegetéseim és a későbbi felvetéseim is alapjában véve a béke idejére, vagyis az állandó harckészültség időszakára
vonatkoznak, ezért tartom lényegesnek a szervezési - vezetési ismeretek elmélyültebb és szélesebb körű oktatását, mert ez eleve megteremti az előfeltételét
annak, hogy háborús időszakban, megváltozott körülmények között is „megállják
a helyüket" a csapatok gazdálkodásának irányítói.

!
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Szorosan kapcsolódik az előző területhez a következő felvetés is. A „Számítástechnika és adatfeldolgozás" e. tantárgy gazdasági rendszerek szervezése tárgykör tananyagát - az előző fejtegetések gondolatmenetével összefüggésben szintén bővíteni, gazdagítani célszerű a következő témák szerint:
- A szervezés típusai. Folyamatszemléletű szervezési munkák sajátos jellemzői. A szervezési munkák főbb jellemzői. A szervezési munkafolyamat szakaszai
átszervezés esetén.
- A gazdasági rendszerek szervezését szemléltető ábrázolási technikák és
modellek. Az ábrázolási technikákkal szemben támasztott követelmények
- Folyamatábra jelképek, a rendszer és program folyamatábra jelképek,
ezek alkalmazási területei.
Ez a tematikai átrendezés azt a célt szolgálná, hogy a hallgatók ne csak új
rendszerek kialakításának szervezési feladataival és módszereivel ismerkedjenek
meg, hanem a működő rendszerek egyes részterületeinek és folyamatainak az
átszervezésével is. Következésképpen különös hangsúlyt kapnának az átszervezés
menetében alkalmazható felmérési és elemzési módszerek, valamint technikák.
(Ilyen átszervezési feladatok lehetnek például a kisegítő gazdaságok gazdálkodási,
működési rendjének átalakítása, a számviteli, nyilviántartiási rendszer továbbfejlesztése, az ellátási ágak korszerűsítése stb.).
b) Elöljáróban le kell szögezni, hogy a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián
a képzés szinvonala, az oktatás hatékonysága, a leadásra kerülő tárgyak ismeretanyaga az Akadémia jellegéből kifolyólag magasabb követelményeket elégít ki,
mint a főiskolákon folyó képzés esetében. Éppen ezért feltétlenül fontosnak tartom, hogy a képzés minőségének növelése, a csapatoknál jelentkező újszerű igények maradéktalanabb kielégítése érdekében két alapvető területen javaslatokat
tegyek, illetve ajánlásokat fogalmazzak meg a tananyaggal kapcsolatban.
A szakmai kiképzés során rendszeresített tárgyak közül az egyik tantárgy
csoport a „Hadtápgazdálkodás", melynek tematikáit tanulmányozva megállapítható, hogy a közgazdasági szemlélet nem minden esetben érvényesül kellőképpen,
és bizonyos aktualizálási feladatokat is meg kell oldani.
Fontosnak tartom, hogy a hadtápgazdálkodás tervezésénél figyelembe vegyék
a népgazdasági és a vállalati tervezés legújabb vonásait (Tervtörvény lényege,
tervezési mechanizmus működése stb.), valamint a makro- és mikroszintű tervezési munkában alkalmazható korszerű módszerek adaptálását is célszerű lenne
szorgalmazni. Azért tartom lényegesnek ezen kérdés felvetését, mert - mint
köztudott - a tervezési munka eredményessége, a tervek megalapozottsága nagymértékben meghatározhatja a vezetés munkáját, és a különböző vezetési rendszerek alkalmazhatóságát is befolyásolja.
A tananyag tartalmi gazdagításának másik fontos területét a „Hadtáp munkaés üzemszervezés" c. ttárgy képezi. Ennek a fő tárgynak „Ellátási tevékenységek
3
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szervezése" és a „Katonai közlekedés és szállítás" -ra való felbontását nem tartom
szerencsés megoldásnak. A két tárgy meglehetósen elválik egymástól. míg az
egyik elsősorban szervezési vetületben közelíti meg a témát, addig a másik
tárgyban technikai jellegű témakörök dominálnak. Véleményem szerint ezek összeállítása indokolt.
Az „Ellátási tevékenységek szervezése" e. tárgy két - egymással szoros
összefüggésben álló, tematikailag és módszertanilag szervesen egymásra épülö témakörből tevődhet össze. Az egyik az ellátási tevékenységek szervezésével foglalkozik, míg a másik a hadtáp szervezetek működésének sajátos vonásait, a
szervezetekben megvalósuló vezetési és gazdálkodási folyamatok racionalizllási
kérdéseit, illetőleg a hadtáp szervezetek kialakításának és továbbfejleszté~ének
elveit, módszereit ismertetné. (A „Katonai közlekedés és szállítás" e. tárgy
témaköreiben módosítás véleményem szerint nem szükséges).
Úgy vélem a cikk eddigi gondolatmenetéből egyértelműen kiviláglik, hogy
- tapasztalataim szerint - a legnagyobb igény a hadtápbiztosítással foglalkozó
katonai vezetők és szakemberek körében a közgazdasági szemlélet elterjesztésében, a korszerű szervezési ismeretek elsaiátításában és a vezetési képességek jobb
kihasználásában, valamint a vezetési képzettség növelésében jelölhető meg. Véleményem szerint a javasolt tananyagfejlesztés ezeket a sokrétű és szerteágazó
igényeket színvonalas oktató munkával ki tudja elégíteni. Itt jegyzem meg, hogy
a félreértések elkerülése végett mindkét felsőoktatási intézményben az elsőrendű
követelmény természetesen az, hogy minél képzettebb katonai vezetőket bocsássanak a csapatok rendelkezésére, vagyis a katonai ismeretek (hadtudományi,
harcászati stb.) elmélyült elsajátítása jelenti az alapvető követelményt a képzés
folyamatában. A képzési célhoz rendelt ismeretanyagba viszont szervesen be kell
integrálódnia a gazdálkodási és szervezési - vezetési tárgyak témaköreinek is,
mert csak így elégíthető ki az a komplex igény, amely a Magyar Néphadsereg
hadtáp tiszti állományával szemben meghatározható.
Végezetül szeretném még egyszer nyomatékosan aláhúzni, hogy e cikk keretében felvetett értékelésekkel, ajánlásokkal és javaslatokkal nem kritikát kívántam adni a hadtáp tiszti képzés és oktatás egyes kérdéseiről, hanem - mint ahogy
a bevezető gondolatok is utalnak rá - a két felsőoktatási intézményben szerzett
tapasztalataim alapján, a jelenlegi és a jövőbeni körülményeket figyelembe véve
és ahhoz igazodva, olyan módszertani segítséget óhajtottam nyújtani, amely a
képzés és oktatás további tökéletesítését és színvonalának növelését szolgálja.
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A CSAPATGAZDALKODAS ELMÉLETE,
ELLATAS, GAZDALKODAS, KATONAI KÖZLEKEDES

A szervezési koncepció megvalósításának fő adatai
I v a n o v i e s Iván mk.

őrnagy

(II. rész)
A jó vezető arról is felismerhető, hogy jó helyettese van.
Olyan személyi feltételeket kell teremteni, hogy a vezető távolléte, vagy
akadályoztatása nem veszélyezteti a normális működést. Altalában nem kell
minden nap nagy horderejű döntéseket hozni, de szinte óránként kell látszólag
kisebb intézkedésekkel, ellenőrzéssel vigyázni arra, hogy a megszokott irányvonalba tartsák a vállalatot, vagy annak egy részét. A szervezet vezetői, és
helyetteseik közötti viszony elemzésekor a következő kérdésekre kell válas;;.t
adni:
- van-e a vezetőnek állandó helyettese;
- tájékozott-e a helyettes annyira, hogy bármikor képes átvenni a vezetést;
- kellő hatásköre van-e a helyettesnek;
- elősegítheti-e a vezető a helyettes fejlődését;
- nem veszélyezteti a helyettes a vezetés egységességét;
- tehermentesíti-e a vezetőt a helyettes.

A vezetés stabilizálásának további előfeltétele:
- a gondoskodás az alacsonyabb és magasabb

szintű vezetők

utánpótlásáról.

2.5.5 A begyakorlottság, fluktuáció
A teljesítmény potenciált, szakismeret, készség és a begyakorlottság szoros
kölcsönhatásában határozzák meg. A begyakorlottság a munkaerőnek „élő iexikonná" válása sMmokban ugyan nehezen mérhető, mégis nagyon reális értékei
az üzemnek.

.<>

Miben áll a begyakorlottság jelentősége
Az új munkaerőnek kisebb-nagyobb mértékben mindig meg kell küzdenie
a kezdeti nehézségekkel, a szervezésben nem igaz az új seprő jól seper közmondás,
mert a tapasztalatok hiányát még ha nem is hibák formájában jelentkezik, az
üzem érzi meg.
A gyakorlat különleges szaktudás. Az emlékezet és a beidegződés a tárháza
mindennek, amit rutinnak nevezünk. Ugyanakkor a gyakorlat alapot nyújt mélyebb ismeretek elsajátítására, a szakosodásra. A begyakorlottsági színvonal elérésének legjelentősebb akadálya az indokolatlan munkahely, illetve munkakör
változás, sűrű előfordulása a vállalati gazdálkodái zavarának állandó forrása
lehet.

35

Épp így kedvezőtlen hatású a vállalaton belüli, az ésszerűség határait meghaladó mozgás is. A szakterület állandósága nem gátolja az egyén fejlődését és
előrehaladását. A munkaerő vándorlás - tünet -. Az elemzés célkitÜ'zése a
munkahely változtatás okainak feltárása.
Felszínes lenne, ha anyagi érdekeltséget kizárólagos oknak fogadnánk el.
Az esetek jórészében nincs, vagy jelentéktelen a jövedelem többlet. Mélyebb
vizsgálattal a munkahely elhagyásiának elhatározását motíváló sok, egyéb, helyenként együttesen is ható indítékra lehet visszavezetni. Pl. a munkakörülmények, az
átszervezés, lakáshelyzet, műszakok száma, személyügyek, családi problémák és
nem utolsósorban nem megfelelő munkateljesítmények miatt szoktak a dolgozók
munkahelyet változtatni. Tekintsük át a tünetet kiváltó néhány más jellemző
tényezőt.

-

A munkahely elhagyására ösztönöz a szervezetlenség. Egyrészt keresetc~ökmásrészt idegesítő, nyugtalanító, kapkodásra kényszerítő hatása van.
A munkahely és a környezet külső körülményei az egészségromlás, a halcsctck veszélye. A szociális és kultúrális ellátottságban szerepet játszanak olyan
látszólag jelentéktelen tényezők is, mint a higiénia, az elhanyagoltság stb.
A vezetésben is kereshető a fluktuáció okai. Ha munkamódszerbeli hibákat
is belátással kíséreljük orvosolni, az ember megy, de a probléma marad.
A munkaerő igyekszik elkerülni a kedvezőtlen pszihikus klímából, a rossz
hangulatú munkahelyről. Számot kell vetni ezért olyan szubjektív tényezőkkel is,
mint például a vezető és a vezetettek viszonya. A közösségbe való beilleszkedés
lehetősége, mert erőtlen kollektívába, vagy gyenge vezetés esetén az egymást
segítő szolidáris kapcsolattartalom helyett az intrika, a féltékenység taszító légköre honosodik meg. A munkaerő mozgást adott -területen előidéző tényezők csak
sokoldalú, beható elemzéssel ismerhetők meg.
A célszerű vizsgálati módszer a kikérdezés, elbeszélgetés a már kilépett,
munkakönyvét kézbentartó munkaerökkel, megelőzésül pedig bizonyos idő eltelte után a dolgozókkal.
A fluktuáció vizsgálatának végső célja az úgynevezett törzsgárda nevelése,
ami mást is igér, mint a helyi ismeretet, a begyakorlottság és a költségmegtakarítás velejáróit: a jó kollektív szellemet valamiféle pszihológiai munka összehangolást, ami szorzófaktora az egyéni teljesítmények egyszerű összességének és
egyben belső kielégüléssel járó munka egyik előfeltétele is. A törzsgárdát nem
elég felnevelni, azt meg is kell tartani. A jó kollektív szellem megőrzése vezetési
funkció is.
kcntő,

2.6 A munkamódszer elemzése
A szervezettség előfeltétele, jellemzője szinte fokmérője is a rend. Bármilyen
átszervezés csak akkor valósítható meg. ha az üzemben, munkahelyen már rend
van.
A rendetlenség szabálytalanságok szülőanyja. Megfigyelhető, hogy például
a bércsalások ott fordulnak elő, ahol a bizonylatok tárolása, kezelése és továbbítása rendetlenül történik.
A rendetlenség, pazarlás, idő és költségveszteség a rendetlen irattá.ro2!ás
miatt egy-egy levélmásolat előkészítése több órás kutatást igényel. A rendetlen
munkahely idegessé és kedvtelenné teszi a munkaerőt. A kapkodó keresgélés
ingerlő hatású, megnehezíti a figyelem összpontosítását, ezért balesetet, vagy
selejtet okozó téves cselekvések forrása.
A rendetlenség a tervszerűség akadálya.
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2.6.1 Az áttekinthetőség
A rend az üzemszervezésben az áttekinthetőséget is j"dcnti, amit nagyobb
üzemben már nem személyi áttekintéssel, hanem intézményesen kell biztosítani.
Attek.inthetőségen személyeknek, tárgyaknak, adatoknak valamilyen szempont
szer_inti olyan csoportosítását értjük, amelynek segítségével az azonos jellegű
elemek hamar megtalálhatók, a rendtől, vagy a tervezett állapottól való eltéré.,sek munkaigényes keresgélése nélkül megmutatkoznak.
2.6.2 Az egyszerűség
Az elemzés során vizsgálnunk kell a munkamódszert, hogy megfelel-e az
egyszerűség követelményeinek, van-e lehetőség a munka redukciójára, a bonyolult
munkának egyszerű munkára való visszavezetésére. A bonyolult redszerből következik a szükségesnél jobb szakemberek felesleges igénybevétele.
2.6.3 Párhuzamosság
Az elemzésnek ki kell terjednie annak vizsgálatára, hogy nem tapasztalható-e
azonos munkamenetek két, néha több helyen eredménnyel való végzése. A vezetés
hibás (szervezetlen) ellenőrzési módszereiben is kereshető párhuzamosság forrása.

2.6.4 Az egyidejűség elve
A párhuzamos munkamenetek egy eredmény többhelyütt való felesleges kidolgozásának ellentéte az egyidejüsítés. Több azonos, vagy hasonló munk1.nak
egy munkamenetben való összevonása, a tér és időközök olyan mértékig való
csökkentése, hogy azok egybeessenek.
Az egyidejüségi alapelv alkalmazásának jelentősége általában az, hogy:
- a munka termelékenysége növekszik;
- rövidebb a folyamat;
- áttekinthetőbb, kevésbé széttagolt, bonyolult és törékeny folyamat.
Az egyidejüsítés egyes alapformáinak hasznos forrása, hogy a módszer nem
igényli az eszköznek egyenes arányú többszörösét. Fokozza a berendezés kihasználását, növeli a fajlagos terhelést.
2.6.5 Az előkészítés elve
A munkamódszer elemzésekor kutatni kell az előkészítés hiányosságából
adódó veszteségeket. Az előkészítés figyelembe veszi és megkönnyíti a soron
következő műveletek elvégzését. Szabály tehát, hogy úgy kell tekintenünk a
folyamatok minden részletét, mint az utánuk jövő tevékenység előkészítését.
2.6.6 Felesleges elemek
Ha valamely részleg dolgozói ( vagy egy munkaerő) teljesen kihaszmí lják
munkaidejüket, abból még nem következik, hogy minden munkájuk szükséges.
Mérlegelhető, hogy nélkülözhetetlen e egyáltalán a munkafolyamat, s a,inak
minden egyes eleme: állandóan fel kell vessük a miért és kinek szükséges kérdést.

~<-

A szükségesség követelményeit soha nem szabad kizárólag egy-egy mztály
vizsgálnunk, hanem mindig a vállalat egészére kell tekintettel
lennünk. Veszélyes kiiktatni a legkisebb tevékenység részletet is, ha ugyanakkor
nem elemezzük:
a teljes munkamenetet;
- a szervezeti egység kooperációját;

nézöszögéből
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- a munkavégzés hatékonyságát;
- a teljes, valamint a kapcsolódó folyamatok gazdaságosságának alakulás~~:.
2.6. 7 Az ellenőrzés

Nincs üzem, mely eleve védve lenne az önkéntelenül, vagy szándékosan
okozott végrehajtási hibáktól. A hibák - amelyek a gazdasági eredményt közvetlenül, vagy közvetve mindig befolyásolják - különösen akkor járnak súlyos
következményekkel, ha a rendszeres ellenőrzés hiányába rejtvemaradnak, vagy
ha a hibához nem fűződik erkölcsi - anyagi szankció. A felelősségrevonás is
nevelés. A rendszertelen utasítások és ,általában a szervezetlenség nem ellensúlyozható a felelősség fokozásával.
Intézményesen kell gondoskodni annak megoldásáról, hogy mit, milyen
jellemzőt, mikor, hogyan, mivel, mihez viszonyítva, milyen gyakran, hol és ki

-

ellenőrizzen.

Az ellenőrzés tartalmi teljessége, válaszok arra, hogy:
- mi a hiba, mi az oka;
- a káros következmények milyen mérvüek, ki a felelős, milyen kiküszöbölő,
helyreállító intézkedések szükségesek;
- milyen ismétlődést kizáró intézkedések kívánatosak.
2.6.7.1 Az ellenőrzés célkitűzései
Az ellenőrzés annyit ér, amekkora javulás a nyomába bekövetkezik. Éppen
azoktól az ellenőrzési megoldásoktól kell tartózkodnunk, amelyek csak megállapítanak, dc nem gondoskodnak azonos hibák többszöri előfordulásának meggátolásáról. Az ellenőrzési művelet eredményének hasznosításával nem csak a
hiba ismétlődése zárható ki, hanem elérhető a folyamat operatív szabályozá~a is.
2.6.7.2 Az ellenőrzés alapelvei
Mindenek előtt biztosítani kell, hogy az ellenőrzés páratlan és következetes
legyen, azaz ne tegyen kivételeket sem személyek, sem esetek tekintetében.
Legyen az ellenőrzés a feltételezett hibák kijavítására kényszerítő, ösztönözzön az ellenőrzés eredményeinek hasznosítására.
Az ellenőrzés személyi feltételeinek és munkamódszerének elemzésekor vizsgálni kell megbízhatóságát és pontosságát. Nem az ellenőrző apparátus nagy
létszáma biztosítéka a munkavégzés jó minőségének. A gyakorlat sokszor bebizonyította: az ellenőrzés költségei bőségesen vissza térülnek azáltal, hogy az ellenőrzést időben megejtve, a hibákat és a zavarokat még kezdetben felfedezve, idő,
energia és anyagveszteségek takaríthatók meg.

2.7 A munkahely és a munkaeszközök elemzése
A szervezés elemzési szakaszában - mind új munkahelyek létesítésekor,
mindpcdig átszervezéskor - mérlegeliük:
- megfelelők-e a munkakörülmények;
- a berendezés és a használati eszközök kiképzése és telepítése.

A munkahely, a munkavégzés közvetlen színhelye, ahol a munkaerő, vagy
egy munkaerő csoport dolgozik, az odarendelt munkaeszközök felhasználásával,
a munka tárgyán.
Olyan feltételek közé kell állítani a munkaerőt, hogy az optimális teljesítményt érhesse el.
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Szervezési feladat
Ha a munkást magára hagyjuk, az egyéni eredményesség előfeltételeit egymagába kevésbé lesz képes létrehozni. A munkahely és a munkaeszközök kapcsán
fellépő vcszteségforrásokat öt alapvető okra vezethetjük vissza:
a munkahely telepítése;
a munkakörülmények;
- a munkaeszközök konstrukciói a ;
a munkaeszközök elhelyezése;
mozdulatok.

A

megelőzése,

kiküszöbölése, megszüntetése a feladat

3. Az átszervezési terv készítése

A helyzetvizsgálat által feltárt adatok áttanulmányozása, elemzése után
következik a vállalat sajátos viszonyainak megfelelő szervezet munkamódszerének megalkotása. Számba kell venni a rendelkezésre álló személyeket, eszközöket,
a lehetséges szervezési megoldásokat, a kiaknázható tartalékokat és dönteni
kell alkalmazhatóságukat illetően. A racionalizál,ásra kerülő funkció céljának
leggazdaságosabb, legegyszerűbb elérése érdekében a legalkalmasabb személyi és
tárgyi feltételeket kell megteremteni és a legcélszerűbb munkavégzési módot kell
kidolgozni.

--

~
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3.1 .t1 gazdasági elv
Az ipari üzemek ·átszervezésének legfőbb célja a gazdaságosság növelése.
Valamely munkafolyamat megtervezésekor nem a legfejlettebb szervezési megoldásokra törekszünk, hanem azt az utat válasszuk ki, amely kimeríti a gazdaságosság kritériumát.
Minden üzemi tevékenység hasznos eredmény elérésére irányul, de ennek
érdekében ráfordításokat kell eszközölni. Felmerül a kérdés, meddig érdemes,
meddig ésszerű elmenni a ráfordításokkal. A racionális tervben olyan szervezetet
és olyan munkamódszert kell kialakítanunk, amely a lehet6 legkisebb ráfordítással, a folyamat minél nagyobb eredményességét biztosítja. A legkedvezőbb esetben a három tényezőt egyszerre változtatjuk, kedvezően, vagyis kisebb költség
és munkaráfordítással, nagyobb eredményt érünk el. A legkedvezőbb lehetőségre
azonban nem nyílik mindenkor alkalom és kompromisszumokkal kell megelégednünk. óvakodnunk kell az úgynevezett látszólagos gazdaságosságú, az eredményt haszontalanul javító átszervezéstől is.
3.1.1 Összehasonlító számítások
A számítás egyszerű azokban az esetekben, amikor a különböző módszerek
azonos, egyenértékű eredményt adnak, mert ilyenkor csak kivitelezés költségeit
kell csak vizsgálnunk és a legkisebb ráfordításokkal járó megoldás választandó ki.
Összetettebbek azok a számít.ások, amelyeknél a lehetséges megoldások nemcsak a ráfordításokban, hanem az eredményekben is eltérőek.
A számításainkat nem teljesítmény egészére (összköltség), hanem teljesítmény egységre (önköltség) végezzük, akkor a mérlegelést nem szabad elvonatkoztatnunk a feladat mérvétől. A ráfordítások és az eredmények költségekben
való egybevetésére nincs mindenkor mód, akár a kiinduló adatok hiánya, akár
a tevékenység természete miatt.
A gazdaságosság munkaigénybe való meghatározásának van egy hibalehető
sége. Előfordul ugyanis, hogy a különböző szervezési változatokhoz különböző
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szakképzettségű munkaerőre van szükség. A munka elvégzésének magasabb képzettséghez való kötése azt is jelenti, hogy bérekre áts7Jámolva esetleg magasabb
költségek merülnek fel. Az alacsonyabb idöszükségletü esetekben, olyan megoldást választunk, amely munkaigényessége dacára kevésbé képzett dolgozóval
hajtható végre.

3.2 Az adottságokhoz. való alkalmaz.ás elve
A szervezési megoldásoknak igen sok változata ismert, valamely szervezeti
felépítés, vagy munkamódszer megtervezése mindig több úton járva oldható meg.
E megoldások nagy része, mint rendszer, jó. A legjobb változatot sem lehet
receptszerűen alkalmazni, annak megválasztása az üzem konkrét körülményeitől
függ. Ez a választás a szervező szakértelmének és tudásának igazi próbaköve,
mert munkájának nehéz része nem is abban áll, hogy már bevált megoldást
megvalósít, hanem abban, hogy az üzemet egyedinek tekinti és annak specialitás,ához rendszerét hozzáalakítja, szükség esetén pedig újat alkot.
A szervezés nem tűr merev szabályokat, sablonszerűen ne végezzünk üzcmszervezést. óvakodjunk a szervezeti formák kritikai lemásolásától is. Nincsenek
ugyanis szervezési sémák, amelyek minden vállalatnál változtatás nélkül alkalmazhatók.
A2 adottságokhoz való alkalmazás elve azt a követelményt jelenti, hogy a
tervezett organizációnak igazodnia kell a vállalat sajátságaihoz.
3.3 Acentralizáció és a decentralizáció elve
Minden szervezet megtervezésekor állást kell foglalni a szervezés gyakorlatának egyik nehéz kérdésében: a centralizáció (az irányít.ás központosítása)
vagy a decentralizáció (az irányítás megosztása) tekintetében: el kell bírálnunk,
hogy az adott esetben melyik szervező elv érvényrejuttatása kívánatos.
Centralizáción azt értjük, hogy meghatározott tevékenység csoportokat (továbbá a végrehajtáshoz szükséges munkaerőket, berendezéseket, gépeket) szervezetileg összefogunk, közös vezetés alá helyezzük. A központosítás elve szerint
kialakított szervezetnél tehát az irányító hatáskört egyetlen felső szerv kö7vetlenül gyakorolja.
A decentralizáció viszont azt jelenti, hogy a szervezeti felépítésben többhelyütt fellelhető azonos tevékenységcsoportok vezetését megosztjuk, az irányító
hatáskört az egyes elhatárolt tevékenységcsoportok felett önállóan gyakoro!ják,
nincs meg az egyetlen akarat közvetlen irányítása.
Egyes szerzők mind a centralizáció, mind a decentralizáció feltételének tekinti a földrajzi összevonást, illetve különválasztást is. Szerintem a szervezet
akkor központosított, ha részlegei egy helyre csoportosítottak (területi centralizáció) és a vezetőjük közös (irányítási centralizáció), viszont nem központosított
akkor, ha a részlegek külön, külön vezetés alatt állnak (irányítási decentralizáció)
és helyileg is szétcsoportosítottak (területi decentralizáció).
Vizsgáljuk most meg, hogy melyek a centralizációval, illetve a decentralizációval járó előnyök, amelyeket a két elv között választáskor meg kell fontolnunk.

A centralizáció - ha megfelelő helyen alkalmazzuk, s nem túlzottak - a:::.
alább tárgyalt kedvező kihatásokat eredményezik:
- az azonos jellegű munkák egy szerven belüli összevonását, ami elósegíti
a spcializációt, s ennek ismert előnyei közül, különösen a képesítési lehetőségeket
és a rendelkezésre álló erők hatékonyabb kihasználását;
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- a decentralizációt kisebb-nagyobb mértékben okvetlenül jellemző párhuzamosságot kiküszöböli;
- fokozza a vezetés szakszerűségét, ugyanis viszonylag kevés, jobban kiválogatható vezető irányításának a szervezetbe való minél mélyebb behatolását szolgálja;
- biztosítja a vezetés egységességét, mert több terület felé egyetlen pontból
történik az irányítás.
Ez különösen akkor
zatot szervezünk.

kedvező

hatású, amikor

összefüggő

tevékenység soro-

A decentralizáció előnyei:
- ha a decentralizált szervezet közös irányítású területe nagy, ez a mííködésben lassúságot, nehézséget okoz, ezzel szemben a decentralizált irányítás mely általában kisebb munkaterületekre vonatkozik - rugalmasabb, gyorsabb;
- a decentralizáció azáltal, hogy az irányító hatáskört több személy között
osztja meg, nagyobb erőfeszítésekre és egyéni kezdeményezésekre készteti őket;
- a decentralizált szervezetben az irányító szerv a legfontosabb kérdésekre
fordíthatja a figyelmét, jelentéktelen ügyek nem veszik igénybe a vezető idejét;
- a decentralizált irányító szervek közelebb vannak ahhoz a munkaterülethez, amelyeknek utasításokat adnak, az érdekeltekkel állandó érintkezésben állnak és tájékozottabbak a mindenkori helyzetről.

A szervezetek optimális létszáma is jelentősen függ a centralizáció, illetve
decentralizáicó elvének helyes alkalmazásától.
A túlzott centralizálás a központi szervnél nagy személyzettel dolgozó,
nehézkes, bürokratikus apparátust fejleszt ki. A túlzott decentralizálás vi-;zont
azért köt le felesleges munkaerőket, mert egy indokolatlanul kis részekre tagolt
szervezetben a kívánatosnál több a vezető. Rendszerint a centralizálás elvét kell
követnünk a kis üzemekben, mert ott az alacsony létszám és a kis méretek miatt
nem idézhet elő lassú ügyintézést, valamint a vállalat kereskedelmi és pém:ügyi
részlegeiben.
A centralizálás és decentralizálás tekintetében minden vállalat vegyes jellegű,
kizárólag az egyik, vagy másik elv alapján kialakított szervezet nincs. Gyakorlatilag minden szervezetben, mind a centralizáció, mind a decentralizáció szerephez jut és az irányitás eredményességét éppen a két elv megfelelő összehangolása biztosítja.
3.4 Az elemekből való felépítés elve
Az átszervezési terv összeállításakor nem az egészből, a vállalatból, illetve
az üzemből indulunk ki, hogy aztán a részek vizsgálata következzék, hanem a
munkarészleteket a folyamat - elemeket írjuk le, s azokból építjük fel a v,állalat
új ~zervezését. A helyzetvizsgálat során követett analitikus eljárást a szervezés
e szakaszában tehát a szintetikus módszer váltja fel.
Az elemekből való felépítés munkamegosztással és munka összehangolással
történik.
Ennek az a lényege, hogy egyfelől a munkafolyamatokat különböző szempontok szerint megosztjuk, s a részfeladatok ellátásával arra alkalmas személyeket. bízunk meg (munkamegosztás), másfelől kapcsolatot alakítunk ki az egyes
dolgozók között (munka-összehangolás).
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3.4.1 A munkamegosztás
Munkamegosztáson valamely egészet képező munkafolyamatnak a végrehajtó munkaerők közötti felosztását értjük. A munkamegosztás többoldalú szervezési feladat. Először meg kell határoznunk, hogy melyek az osztható munkák.
A munkarészletek legyenek jól elhatárolók, s ne folyjanak össze valamely más
munkaterülettel.
Másodszor ki kell választanunk a szóbanforgó esetre a munkamegosztás
legcélszerűbb szempontjait (mennyiség, szakképzettség).
Harmadszor meg kell állapítanunk a megosztás helyes mértékét, melyet a
specializáció adott esetben még gazdaságos maximumánál találunk meg.
Végül elő kell írnunk a munkarészleteket végrehajtó dolgozó szükséges szakképzettségét.
3.4.2 A munka-összehangolás
A munka-összehangolás az a tevékenység, amellyel a megosztott munkaelemeket egymással összefüggésbe hozzuk.
Az elemekből való felépítés elvét követve a munkamegosztással elhatárolt
részekkel egységes, harmónikus egészet kell összeállítanunk. A legcélszerűbb
munkamegosztás sem vezet sikerre, ha az egyes szervek közötti működés nincs
kellőképpen szabályozva.
Elméletileg nézve éppen a munka-összehangolása az, amelynek segítségével
a szervezetbe rejlő erőnek utat nyitunk. Az átszervezési tervek készítésekor különösen két irányba kell a munka-összehangolás követelményének eleget tennünk.
Megoldandó egyrészt a tagolt munkaelemck területi alapon történő összegyűjtése,
(koncentráció) másrészt a munkamegosztás ·által részekre szaggatott munkafolyamat elemei között kapcsolatok kialakítása (konstrukció).
3.4.2.1 Az osztályképzés (koncentráció)
Az iparvállalat szervezeti felépítését nem úgy tervezzük, hogy előbb meghatározzuk a felállítandó szerveket (osztály, csoport) és utána feladatokkal látjuk cl azokat, hanem fordítva: előbb összevonjuk az együvé tartozó munk:ielemeketi megállapítjuk munkaigényüket, és ennek alapján képezzük az önálló
munkacsoportokat. Ne az osztály szülje a feladatot, hanem a feladat az osztályt.
Ezzel a módszerrel megelözhető a felesleges műveletek keletkezése és elérhető,
hogy az osztályok csak a tevékenységi körükbe tartozó munkát végezzenek.
A munka-feladatok összevonása így elvezet a szervezés nagy problémájához,
az osztályképzéshcz, amely nem más, mint a teljes munkafolyamat egyes tagolt
részeinek a végrehajtó szervhez kapcsolása, volumeni felmérése és ezek alapján
az osztály nagyságának, létszámának meghatározása.
3.4.2.2 A folyamatképzés
A folyamat tevékenységrészletek (egyéni feladatrészek) sorbakapcsolásának
láncolata. A vállalati folyamat hálózat egymással összefüggő, a primér folyamathoz szinkronizált munkafolyamatok összessége.
A folyamatképzés a munkaelemek szabályozó rendszerbe foglalása, a mííveletek oly összehangolása, amely intézményesen biztosítja a szervezeti egységek
együttműködését. A folyamatok képzése kiterjed:
- a végrehajtás optimális sorrendjének tervezésére;
- a műveleti sorrendnek a szervezési cél (önköltségcsökkentés, idők mérséklése) alárendelése;
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- a műveletsornak az idő függvényében való szabályozására a felesleges
kiküszöbölésére;
- a műveleti hely telepítésére, a szóbajöhető osztályképzési alternatívákra
figyelemmel, a káros térközök megszüntetésére;
-: a kontaktusba levő szervezeti egységek (munkahely) közötti kapcsolatok
kiépítésére és előírására.
idők

~

A munkafolyamat folytatólagos megszakítatlan fonalának hiánya a gyakorlatban gyakran felfedezhető szervezési hiba. Tapasztalható, hogy a munkarészletek önmagukban szinte tökéletesek, s az eredmény mégis elmarad, szabA.lyozatlanok a kapcsolatok. A folyamat egyetlen törése, egyetlen hiányzó lépcső
kaotikus állapotot okozhat, a folyamatos eligazítás szükségességével terheli a
vezetést.

3.5 Az átszervezési tervek dokumentációja
Amikor a szervező elképzelései a legalkalmasabb személyi és tárgyi feltételek tekintetében már kikristályosodtak, sor kerülhet a tervezet összeállításríra,
az előbbiek rendszerbe foglalására. Az átszervezési terv teljes, ha a munkafeladatok végrehajtásának rendjét részletesen előíró, az úgynevezett működést szabályozó részen kívül olyan indoklási részt is tartalmaz, amely racionális gazdaságosságát bizonyítja.
3.5.1 A működést szabályozó rés::.
A működési szabályzat rendeltetése, hogy a szervezet minden tagja előtt
ismert legyen és előírja tennivalóit: mikor, milyen munkafeladatok hogyan hajtandók végre, megteremtve így az előfeltételét az egyéni cselekvés sokaság tervszerű, a szervezet célra tartó irányításának és felhasználásának. Különös jelentő
sége van a működés intézményességét biztosító szabályozásnak, ha nem a szervezendő komplexum, kiterjedt és szétágazó a folyamathálózat és magas a foglalkoztatott munkaerők létszáma, a cselekedetek koncentrációja ugyanis a nagyvállalatoknál valószínűbb.
A szervezési előírások, a szervezet rendjét viszonylag hosszabb időre meghatározó és stabilizáló utasítások mégis téves - az ipari vezetők gyakorlatában
olykor visszatükröződő - feltételezése, hogy szervezni annyit jelent, mint utasítani. Nem művel csodákat a szervezeti felépítés vagy a folyamathálózat akadozó,
veszteségekkel teli pontjaira címzett, a hibákat azonban ki nem küszöbölő és
ezért állandóan szaporodó szigorú papírtömeg, ha ezek az előírások nem alakulnak a hibaokokat és a gazdasági eredmény forrásait jelentő tartalékokat feltáró
módszeres helyzctvizsgálaton és elemzésen.

r"

3.5.2 Az átszervezési terv tartalma
A szervezési tervnek tartalmaznia kell a következő rés:::.leteket:
- a vállalat szervezeti felépítésében bekövetkező esetleges változásokat és
különösen az 1átszervezett egység belső szervezeti felépítését - fölé és al.ircndeltségi viszonyait - beilleszkedését a vállalat szervezésébe;
- az ügyrend, mely kiterjed az egyes szervek, személyek, illetve homogén
feladatkör csoportok felelősségi és feladatkörébe;
- a szervezeti egységben rendszeresen ismétlődő tevékenységek időbeosztási
tervét;
az alkalmazandó munkamódszer és a kívánt teljesítmény részletes leírását;
- a fcladatrészekre vonatkozó ellenőrzési utasítást;
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a munkafolyamat menetét;
az információ hálózati ábrázolását;
a döntési szabályok (modellek) előírását;
a személyi feltételek tervét;
a munkahelyek elhelyezésére és méreteire vonatkozó telepítési tervet;
a felszerelési tervet a felhasználandó gépek és segédeszközök típusának,
mennyiségének kapacitásának és elosztásának előírását;
- a munkahelyek kialakításának tervezését, ide értve a tárgyak térbeli elhelyezését, a világítási, fűtési, a szellőztetési, a zajhatás mérséklési, színdinamikai
stb .. tervezetet.
Az átszervezési terv működése folyamán munkavégzési előírás lesz, ezért
úgy szövegczzük, hogy a szervezet minden tagja megismerhesse a szervezetet, az
adott szervezeti egységek elsajátíthassák a munkamódszert, s így alkalmazkodhassanak a kívánt rendszerhez. A jól szerkesztett szabályzat a zökkenőmentes
működés és a szervezet tagjai között a jó munkatársi viszony egyik előfeltétele.

-

4. Az új szervezet és munkamódszer bevezetése
Eddigi munkánk eredményeképpen már rendelkezésünkre áll az elemzett
helyzetvizsgálati kép, (az üzem jelenlegi állapota) és az átszervezési terv az
elérendő célkitűzés. Minél körültekintőbben végeztük cl a helyzetfelmérést és az
elemzést, minél reálisabb volt a tervezésünk, annál könnyebb lesz a befejezés
szakasza a kivitelezés, a szervezői elképzelések gyakorlati megvalósítása az új
szervezet gépezetének megindítása.

4.1 A dolgozók bevonása az átszervezés munkájába
Soha sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szervezet emberekből áll,
ezért a szervezés eredményességére sok olyan tényező hat, amely emberi tulajdonságokból fakad. Két egyformán felépített szervezet közül az egyik működhet jól,
a másik rosszul, mert a működés eredményessége függ a dolgozók alkotókedvétől,
a munka szellemétől és fcgyelmezcttségétől. Az átszervezés megvalósítási szakaszában a szervezőnek tárgyi ismeretein felül szüksége van erélyre és tapintatra,
határozottságra az ellenállások leküzdésében, türelmességre, szinte pedagógusi
készségre az új eljárások betanításában, egyszóval el kell érnie, hogy a közreműködő dolgozók akarata egyezzék a szervezési célkitűzéssel.
4.2 Az újtól való idegenkedés

·.._..

legyőzése

A dolgozónak az átszervezéssel szembeni tartózkodása legtöbbször az újtól
való idegenkedésre vezethető vissza. Minden szervező tudja, hogy milyen nagy
ellenállást kell legyőznie, ha valamely meghonosodott, beidegzett gyakorlaton
akar javítani, változtatni. A kifogások és ellenérvek tömegével találkozik és
néha nemcsak a közömbösséggel, hanem az akadályozás tényével is számolhat.
Ez a jelenség lélektanilag azzal is magyarázható, hogy a megszokás, a gondolkodási, vagy a cselekvési folyamat rendszeres ismétlődése révén ügyességre,
tapasztalatokra, gyakorlatokra lehet szert tenni. A megszokás és a teljesítmény
szorosan összefügg egymással, ezért a dolgozó esetleg huzakodik az új munkamOdszertől, még ha az jobb is, mert korábbi teljesítményénél magasabbat csak
az új eljiárás megtanulása, begyakorlása után fog elérni.
A megszokás tényezőjének lekicsinylésén már sok helyes szervezési célkitűzés
megfeneklett. A szervező tehát soha ne tévessze szem elől, hogy politikai és
szakmai felvilágosítással le kell győznie a szokást, az új eljárást kell szokássá
tennie.
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4.3 A dolgozók közötti jó együttműködés
A szervezőnek nemcsak az a feladata, hogy a dolgozókat az átszervezés
ügye mellé állítsa, hanem gondoskodnia kell a dolgozók jó együttműködéséről
is. Nem elegendő az egyes résztevékenységek technikai munkaösszehangolása,
megoldandó a munkaerő, az emberek közötti összhang is. A dolgozók szakmai
nézeteltéréseit, az anyagi kérdéseket stb. nem helyes sokáig függőben hagyni,
azokat határozott állásfoglalással le kell zárni, s ezáltal is meg kell teremteni
a vitamentes, nyugodt munka légkörét. A rossz együttműködés, a felesleges viták
elvonják a figyelmet a tulajdonképpeni tennivalóról és a közös célra való együttes törekvés helyett egymással szembe állítják az erőket.
A dolgozók közötti jó összhang kialakításának formai alapja a munkamegosztá.sának és a munka-összehangolásának világos és egyértelmű rögzítése, a
működési szabályzatban.
Ennek segítségével az osztályok és személyek közötti súrlódásokat, a nekem,
vagy neked végrehajtani kérdések felvctődését jórészt megelőzhetjük, s ezzel is
kevesebb lesz a munka-zökkenők száma.
4.4 A fegyelem és a felelősség

A szervező a meggyőzés, az oktatás a nevelés eszközével éljen és egyértelmű
megoldásokra törekedjék. Ezek mellett azonban egy mozgásban levő, de különösen egy átalakítás alatt álló - érzékenyebb - szervezetben nem nélkülözhető
a következetes munkafegyelem sem.
A fegyelmet fenn kell tartani, a mulasztásnak, a hibás, vagy téves eljárásnak
az eset súlyához képest következményeket kell maga után vonnia, itt is utalnék
azonban arra, hogy a fegyelem igazi alapjait az adja meg, ha a dolgozók az
átszervezés célját, szükségességét és módját megértik és magukévá teszik.
Az átszervezés időtartama alatti munka és ügyviteli fegyelem, valamint az
egymással összefüggő részfeladatok határidőre történő teljesítésének biztosítá,;ához
a szervező személyes tekintélye is szükséges. Ezért kihangsúlyozható, hogy a
szervezőnek nem szabad olyan helyzetbe kerülnie, hogy intézkedéseiben fölérendeltek keresztezzék. Nem a szervező személye, tekintélye, hanem ennél sokkal
több forog kockán ilyenkor, az átszervezés sikerébe, az eredménybe vetett bizalom
pusztulh'1t el és ez fegyelmezetlenséget, felelőtlenséget szülhet.
A fegyelem fenntartásának egyik fontos feltétele, hogy már az átszervezés
időtartama abtt bevonjuk a felelősségbe a végrehajtó munkaerőket. Ki kell
mondani, hogy saját munkaterületén mindenki egyszemélyben felel az átszervezés
sikeréért.

4.5 Az új munkamódszer beindítása
Az újtól való félelem néha arra vezethető vissza, hogy a sokszor évtizedes
gyakorlatából kizökkentett dolgozó nem érzi magát képesnek az új munkamódszer alkalmazására. A dolgozó biztonságérzetének megszervezése céljából és természetesen azért, hogy tényleg képes is legyen változott feladatainak ellátására
az új rendszer bevezetését oktatásának, az új eljárásra való szakszerű képzésnek
kell megelőznie.
Ezeken a foglalkozásokon már nem elegendő az átszervezés célkitűzéseinek,
az általános irányelveknek az ismertetése. Részletesen meg kell magyarázni az
üzem, vagy az osztály minden dolgozójának az új szervezetet, abban az ő helyét,
a tőle megkívánt feladatot és munkamódszert és az előírt segédeszközök, nyomtatványok használatát.
7
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A helyesen összeállított munkavégzési utas1tas erre a célra rendszerint jó
oktatási anyag, mert tartalmaz minden szükségeset és minden feleslegestől m~nt.:s
és ennek a vállalaton belül egyébként is általánosan ismertnek kell lenni.

4.6 Az alkotókedv felkeltése
A dolgozók alkotókedvének felkeltésére, a kezdeményezésre és a felelősség
viselésére kedvet kell teremteni. Jelentősebb a dolgozók nagyobb körét érintő
szervezési feladatok végrehajtásakor forduljunk támogatásért a pártszervezetekhez és a szakszervezeti bizottsághoz, gondoskodjunk az átszervezésben részt vevők
rendszeres tájékoztatásáról, ésszerűsítő javaslatok hasznosításáról és a jutalmazásokról, a végzett munka erkölcsi méltányolásáról, nem utolsó sorban az anyagi
ösztönzésről.

-

A szervezés minden fontos mozzanatánál ügyeljünk a dolgozók kellő tájékoztatására, mert ennek elmulasztása érdektelenséghez vezet. Ezeken a megbeszéléseken hallgassuk meg az érdekeltek véleményét és kívánságát. Ne feledjük,
hogy a helyismerettel, a sokéves gyakorlattal rendelkező dolgozó olyan értékes
tanácsokat adhat, és olyan veszélyekre hívja fel a szervező figyelmét, amelyeket
egyébként nem venne észre.
A tájékoztató megbeszéléseken túl is ösztönözzük a dolgozókat ésszerÍÍ5ÍtÖ,
újító javaslatokra. A végrehajtó szempontjából nehezebb munkarészleteket jelöljük ki újítási feladatul. Rendkívül nagy segítséget nyerhetünk, ha komolyan
foglalkzunk a javaslatokkal és a helytálló ésszerűsítések szerzőit megjutalmaz-

zuk.
A legnagyobb hibát követi el az a szervező, aki önmagát tekinti a. javításra
irányuló gondolatok, ötletek kizárólagos kútforrásának. Az a jó szervező, aki
kiépíti a dolgozóktól kiinduló kezdeményezések rendszerét.
A kisebb-nagyobb ötletek, újít.ások felhasználása és megfelelő jutalmazás.:i
-12 .átszervezés népszerűsítésének egyik legjobb módja. Az alkotásban részt veYÖ
dolgozó saját ügyének, saját felelősségének történőnek és sajiát sikerének érzi az
átszervezést.
Helytelen volna azonban, ha az egyéni kezdeményezési rendszer az ügyviteli
fegyelem rovására vezetne, ha mindenki szervezőnek képzelné magát és szabadon
változtatna.
Végül említést kell tenni a jó munkaszellem kialakítására kínálkozó eszközök legigényesebbjéről, az anyagi ösztönzésről. A dolgozókat egyéni érdekeik
vonatkozásában is meg kell győzni az átszervezés előnyeiről. Ahol lehet, rá kell
mutatni a fizikai igénybevétel csökkentésére, az elérhető teljesítmény többletre,
a munka kevésbé fárasztó voltára, a munkaidőn túl eddig elkerülhetetlen többletmunkák megszervezésére.
Az átszervezés speciális ösztönzési formája a célprémium. Az esetek többségében ez teljesen indokolt, ugyanis a szervezés tartama alatt számolni keil a
megszaporodott munkával. A változtatások rendszerét ideiglenes munkatöbblettel
terhelik az érintett szerveket, a régi és az új rendszer néha elkerülhetetlen együttfutása miatt.

4. 7 A fokozottság elve
Az átszervezés végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, de a munkahelyeken történő bevezetés megkönnyítése szempontjából is tanácsos az átállás ütemét
illetően a fokozatosság elvének érvényesítése.
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Ha valamilyen új rendszert vezetünk be, ügyeljünk arra, hogy egyszerre ne
markoljunk túl sokat. Gyakran helyes átszervezési tervek megvalósítása fullad
kudarcba a fokozatosság hiánya miatt. Nem szükséges minden újat egy napon
bevezetni. óvatos, fokozatos legyen a régiből az újba való átmenet, hogy a megváltozott munkamódszer minden elemével nyugodtan megbarátkozzanak a dolgozók és hibanélkül lássák el azokat ez lélektanilag is fontos, mert meginog a
dolgozók bizalma abban a rendszerben, amely kezdetben nem működik jól. Az
első alkalommal elkövetett hibák követelményeit sokan nem a tökéletlen végrehajtás, hanem a szervezés számlájára írják.
Ne diktáljunk túl nagy tempót, ne kapkodjunk az átszervezés keresztülvitclével. Az átállás lehet sürgős, de ilyenkor gondoljunk arra, hogy hosszú éYek
helytelen gyakorlatát számoljuk fel és hosszú évek működési rendjét alkotjuk meg.
Mindezek szem előtt tartásával nem juthatunk természetesen oda, hogy a
kellő gondosság és biztons·ág felesleges lassúsággá váljék. A működés közbeni
átalakítás lassú üteme azonban sokkal kevesebb veszélyt rejt magába, mint a
megalapozatlan sietség .

•

~

•

4.8 A rész.leges bevezetés
Részleges bevezetésen az átszervezési terv részekre bontását és a megvalósítás részletekbe való előírását értjük. lgy mód nyílik rá, hogy minden egyes
munkahelyen erősen ellenőrizzük az átállás menetét és megsegítsük a kezdet
nehézségeivel éppen küzdő dolgozókat.
A teljes átszervezés bevezetési lépcsőkre történő tagolásának a logikai .isszefüggéseken kell alapulnia, hogy minden változtatás megalapozza, mintegy elő
készítse az időrendi sorrendben következőt.
Így például valamely új anyag kivitelezési és készlet-nyilvántartási rendszer
bevezetését a leltárfelvételnek meg kell előznie.
A részleges bevezetésben csak a részekre való bontás jelenti a fokozatos&ágot. Egy-egy részlet megvalósítását viszont igyekezzünk nagyon gyorsan végrehajtani az új és a régi szervezeti megoldás együtt futtatásával járó párhuzamosság elkerülése végett.
Különös gonddal jelöljük ki az átszervezés megindulásának határnapját. Ha
a dolgozók körében ismertté tesszük az átszervezés kezdetének időpontját és már
itt is késésbe kerülünk, akkor szükségképpen minden további határidőt módosítani kell. Márpedig ha magunk nem tartjuk meg a határidőket, akkor más sem
érzi kötelezőnek azokat.
A határidő meghatározásával a legkedvezőbb munkafeltételek kialakítására
törekedjünk. Ne induljanak a dolgozók az új rendszerben munkahátralékokkal,
a programozást pl. ne a hó végi esetleg túlfeszített időpontba változtassuk, ne
szervezzünk át akkor, amikor a szabadságolás miatt úgyis a szokottnál erősebben
vannak igénybe véve a dolgozók.

4.9 A kísérleti bevezetés
A leggondosabb elemzés és tervezés ellenére is elkerülheti a szervező figyelmét néhány részletkérdés, amely a megvalósításkor hibákat okozhat. A kísérleti
bevezetés - mely az új munkamódsierre az átszervezendő területet egy kisebb
részébe való kipróbálást értjük - azt a célt szolgálja, hogy az előre nem látható
hibákat, a lehetőség határain belül a minimumra csökkentse.
Az. előzetes kísérletek akkor nélkülözhetetlenek, ha a szervezés szélesebb
kört, pl. több műhelyt érint, vagy a változás nagyobb horderejű. A kísérleti
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szervezés területét a szóbajöhető részlegek közül középutat keresve úgy válaszszuk ki, hogy minél kevésbé zavarjuk meg a gyártást, vagy az ügyvitelt, minél
kisebb legyen a közreműködő munkaerők létszáma. Helytálló következtetéseket
vonhassunk le, legyen a terület jellegzetes, speciális adottságoktól mentes.

Milyen előnyökkel jár az átszervezés előzetes kísérlete
A szervező bátrabban fog merészebb és egyben jobb új megoldásokat alkalmazni, mert biztonságérzete fokozódik. Megengedheti, hogy egy-két eszköz, vagy
munkarészlet célszerűségét a gyakorlatban bírálja el.
A sikeres kísérlet a jó példa erejével hat, meggyőzi az új rendszer helyességében, esetleg még kételkedőket.
A kísérletek során a végrehajtó dolgozók is felszínre hozzák azokat a rejtett
tartalékokat, amelyekkel munkájuk megkönnyíthető, és ezek az ésszerűsítések az
általános bevezetésnél már rendszcrcsíthetők.
A kísérlet időtartam.ára nézve általában az a szabály az irányadó, hogy az
időtartam feleljen meg a munkafolyamat normális menetének és a dolgozók
szokásos igénybevételének. Valamely új termelésirányítási munkamódszer célszerűségének elbírálásakor nem elegendő a kísérletet a programkészítés idősza
kára korlátozni, a felülvizsgált program felhasználásának, sőt termelési eredmények ellenőrizhetőségének időszakában is elengedhetetlen. A kísérlet időtartama
tehát akkora legyen, hogy közben fclbukkanhassanak az új eljárás hibái, a tervezettnél magasabb költségek, a nem kielégítő eredményesség stb.
A kísérlet közben csak akkor módosítsunk erédeti előírásainkon, ha ez
elkerülhetetlen, vagy ha ez a kísérlet kifejezett célja. Pl. szervezési változatok
összehasonlításakor. Előfordulhat, hogy valamely megoldás már a kísérlet kezdetén hibásnak tűnik, mégis tartsunk ki mellette mindaddig, amíg alkalom nyílik,
hogy a kapkodás látszata nelkül kijavítsuk a hibát.
A sok módosítás megnehezíti a dolgozók helyzetét, de a fegyelmet is rontja,
mert majd a helyes utasításokat sem fogják végrehajtani azzal az indoklással,
hogy úgyis megint átszerveznek.
A gyakorlati példák azt mutatják, hogy a kísérleti bevezetés után mindig
sor kerül az átszervezési terv kisebb-nagyobb mértékű módosítására. Ezért a
kísérlet lefolytatását alaposan értékeljük, valóban kísérletezzünk, hogy további
tecndőínkre nézve helyes következtetéseket vonhassunk le.
A kísérlet eredményeinek értékelésekor még akkor is messzemenően hallgassuk meg az érintett dolgozók véleményét, ha megítélésünk szerint a kísérlet
kiválóan sikerült, mert a közvetlen végrehajtásban részt vevők olyan hibákat
láthatnak előre, amelyek a kísérleti időtartam alatt még nem voltak észlelhetők.
Megfelelő kísérleti eredmény is szükségessé való módosítások után kezdődhet
meg a többi területre is kiterjedő általános bevezetés.
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A hadtáp technikai eszközök megóvásának
korszerű eszközei és módjai tárolás esetén

I. rész
Dr. Generál Tibor alezredes, a hadtudományok kandidátusa
és V ágner Béla főhadnagy

A tudomány és technika

fejlődése,

a

hadműveletek

lefolytatása módszerei-

nek állandó változása és tökéletesedése mind a múltban, mind napjainkban alapvetően

meghatározzák a hadtáp (továbbiakban: htp.) szolgálat technikai eszközei-

vel szemben támasztott követelményeket és szükségleteket.
A várható háborúra történő felkészülés szükségképpen rnaga után vonja a

htp. szolgálat technikai eszközeinek mennyiségi és minőségi növekedését, ille~ve a
technikai eszközök fejlesztésének és az új technika előállításának folyamatos biztosítását.
Az elmúlt két világháború tapasztalatai világosan mutatják, hogy a harc,
hadművelet jól megszervezett htp. anyagi
ellátása, kiszolgálása, és biztosítása,
különösen harci időszakban nagy jelentőséggel bír, mely egyben a htp. technikai
eszközeinek tömeges igénybevételét is jelenti.
Egy esetleges háborúban nem lehet elképzelni a csapatok harcászati-, hadmű
veleti alkalmazását megfelelő és megbízható htp. technika és felszerelés nélkül,
melyek a htp. ágazatainak működését minden körülmények között biztosítják.
Ezért igen fontos feladata a htp. technikai eszközök előre történő biztosítása és
hadihasználhatóságának, tartós tárolással való fenntartása.
Tekintsük át vázlatosan, mi is tartozik a hadtáptechnikai eszközök fogalmába.
I. Htp. technikai eszközök csoportosítása
A katonai szakirodalom számos, egymástól eltérő - sok esetben egymásnak
ellentµiondó - szempont szerint osztályozza a technikai eszközöket. Az viszont
tény, hogy a technikai eszközök a tudomány és technika újabb eredményeinek felhasználása következtében egyre változatosabbak, összetettebbek, ezért egyértelmű
osztályozásuk, rendszerezésük egyre bonyolultabb.
Elfogadhatónak tartjuk a haditechnika egy korábbi osztályozását kiinduló alapnak, mely szerint a haditechnikát - a fegyveres küzdelemben betöltött helyétől és szerepétől függően - harc- és kisegítő eszközökre osztjuk. 2
2 Vö.: A szárazföldi csapatok hadtápbiztosításának alapjai című tankönyv
ZMKA 1978. Kit. 36/086/ea. 248. old.
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A harceszközök (harci technika) csoportjába tartoznak a fegyverek és fegyverrendszerek, továbbá azok az eszközök, amelyeket közvetlenül a harc megvívásakor használunk fel [a katonai (csapat-) vezetés, az álcázás, a műszaki
munka, a vegyivédelm, a híradó, a felderítés stb. eszközei].

'>c

A kisegítő eszközökhöz a szállítóeszközök és a biztosító-ellátó eszközök
tartoznak.
Ebből kiindulva a hadtáp technikai eszközöket a szállító-ellátó technikai eszközökhöz sorolhatjuk anélkül, hogy annak más, nem hadtáp vonatkozásait tárgyalnánk.
A hadtáp technikai eszközök csoportosítása1
a) Üzemanyag szolgálat eszközei
- Üzemanyag-tároló eszközök; - üzemanyagtöltő eszközök; - üzemanyagszállító eszközök; - egyéb üzemanyag technikai eszközök.

b)Élelmezési szolgálat technikai eszközei
- Ételfőzés és kiszolgálás tábori eszközei; - vízellátás tábori eszközei; kenyérszállítás tábori eszközei; - tábori hűtő eszközök; - egyéb tábori élelmezési
technikai eszközök.
c) Ruházati szolgálat technikai eszközei
- Alegység javító felszerelés; - ruházati javító berendezés; - tábori mosodák; - sátoranyagok és felszerelések.
~

d) Szállító szolgálat technikai eszközei
- Szállító gépkocsik; - rakodó gépek és berendezések; - anyagmozgató segédeszközök.
e) Egészségügyi szolgálat technikai eszközei
- Tábori egészségügyi felszerelések; - egészségügyi
gépkocsik; - segélyhely felszerelések.

rendeltetésű

speciális

E rövid áttekintésből kitűnik, a htp. szolgálat körébe igen sok szaktechnikai
eszköz, felszerelés tartozik, melynek megóvása, tartós tárolásba helyezés e~ctén
sokirányú tevékenységet igényel.

1/1. H tp. technikai eszközök megbízhatóságát meghatározó tényezők

·--

A megbízhatóság lényege a htp. technikai eszközök ama képességében, illetve
tulajdonságában rejlik, hogy a felhasználhatósági jellemzőit hosszabb időn keresz~
tül megtartja. A megbízhatóság ennél fogva többé-kevésbé általános, komplex
tulajdonság, ami minden egyes adott technikai berendezés és eszköz minőségét,
így a htp. technikai eszközökét is jellemzi. A fokozódó fejlődéssel, a technikai
haladással és a technika tökéletesedésével azonban '3. megbízhatóságnak nemcsak
a jelentősége lesz egyre nagyobb, hanem azok a nehézségek is, amelyeket a meg~
bízhatóság fenntartása jelent. Gyakorlatilag egy-egy technikai eszközt akkor
lehet megbízhatónak tekinteni, ha a működőképességét a megkívánt időtartamban,
az előre meghatározott műszaki használati feltételek mellett megtartja.
3

Vö.: ,,Hadtáp technika" című ZMKA jegyzet 6. oldal. Kit. 2380.
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Megbízhatóság három fontos alkotó eleme"
- működóképesség,
- idő múlása,
- használati feltételek.

a) A működőképesség. Ez a technikai eszköznek, berendezésnek azt az állapotát jelenti, amelyben képes arra, hogy :,1. megszabott funkciót a műszaki dokumentációban lefektetett ismérveknek megfelelően betöltse.
b) Az idő múlása. Lényege abban rejlik, hogy a technikai eszköznek a maga
kezdeti műszaki ismérveit egy bizonyos időtartamon keresztül meg kell tartania.
c) Használati feltételek. A technikai eszköz megbízhatóságának bizonyos
esetekre meghatározott színvonala csak a megszabott külső tényézők és használati
rezsimek mellett fennálló, megfelelő konkrét alkalmazási feltételekre nézve érvényes. Ugyanannak a technikai eszköznek különféle feltételek és alkalmazási kórülmények között különböző mértékű megbízhatósága lehet.

-

Az adott technikai eszközre, berendezésre ható sokrétű terheléseket két csoportba lehet sorolni:
- működési terhelések
- a technikai eszköz állapotától függetlenül reá ható terhelések.
Az első csoportba tartoznak:
- a mechanikus terhelések (ütés, rezgés, rázás stb.)
- az elektromos terhelések (feszültség, áramerősség stb.)
A második csoportba tartoznak:
- a környezeti hatások (hőmérséklet, páratartalom, atmoszférikus nyomás,
napsugárzás és más hasonlók).

A megbízhatóság három alkotó eleme dialektikus kapcsolatban, kölcsönhatásban van egymással, kiegészítik egymást. Következőkben a megbízhatóság
harmadik alkotó elemének, a használati feltételek érvényesülésével, ennek a htp.
technikai eszközökre, berendezésekre gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozunk.
I/2. A htp. technikai eszközök tárolásának követelményei
A technikai eszközök igénybevételének, hadrafoghatóságának a biztosítása a
parancsnok kötelessége, melyet a Magyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek
Szolgálati Szabályzata (Alt/20.) 75. pont hetedik bekezdése foglal magában: ,,A
parancsnok és helyettesei - követelje meg a rábízott technikai eszközök és más
anyagok hadrafoghatóságát, szabályos, szakszerű és ésszerű igénybevételét, kezelését, karbantartását, tárolását; legyen képes azok hozzáértő alkalmazására".

Sajátos, hogy békében a hadtáp technikának csak egy része van használatban,
az eszközök jelentős részét felhasználásuk esetére készenlétben kell tartani, és ezzel összefüggésben, hosszabb időn keresztül úgy kell elraktározni és tárolni, hogy a
felhasználhatóságuk teljes mértékben megmaradjon és a technikai eszköz :,1. legrövidebb időn belül, üzemképes állapotban rendelkezésre álljon. A hosszú állási
r. Vö.: Dr. W. Kulikov mérnök örgy.: ,,Megbízhatóság elméletének néhány
megállapítása a megelőző karbantartásra vonatkozóan" című cikkét a Militö.rtechnik 1970. 8. sz. HM 1971. évi fordítás. Nyt. sz. AF/1344.
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vagy raktározási idők esetén mindenfajta konzerválás nélkül leállított eszköz a
korrózió és az elöregedés révén jelentős károsodást szenved. (Allási ártalom).
A htp. technikai eszközök üzemképességét, alkalmazhatóságát és élettartamát
jelentős mértékben befolyásolja azok tervszerű karbantartása, a tárolás és a konzerválás módja.
II. Konózió fogalma és megjelenési formái, korróziós károk osztályozása

A korrózió elnevezés a latin corrodó = szétrágni szóból származik.
A korrózió5 a fémek és más szerkezeti anyagok tönkremenetele környezet~.

tel, az ártalmas közeggel való reakció következtében.
A korrózió és az elöregedés kémiai vagy fizikai, illetőleg kémiai és fizikai
együttes folyamatok. A korrózió - a légköri viszonyoktól függő, kívülről induló
tiímadás - mindenekelőtt a csupasz fémfelületeket támadja meg. Ezzel szemben
az elöregedés belülről hat, például kémiai bomlás formájában, ami az anyagnak
a kémiai stabilitásától függ, amelyet azonban további külső behatások - mint pél·
dáúl a ·hőmérséklet és a fény-besugárzás (ultraibolya sugárzás) - ugyancsak elő
segíthctnek. A túlságosan alacsony levegő-párarn.rtalom a rugalmas anyagoknál,
valamint a műanyagoknál - többek között - azok érdessé válásához és berepedésepez vezethet:.

II/1. Korróziós károk osztályozásafl
1. A külalak károsodása.

2. A beruházási, működési és fenntartási költségek növekedése.
A gyártmányok szennyeződése (esztétikai és egészségügyi).
A környezet szennyeződése.
A biztonsági faktorok leromlása.
A termelés időszakos kiesése.
Veszteség értékes anyagokban.

3.
4.
5.
6.
7.

Korrózió megjelenési formái 7
a) általános korrózió, amely a fémeknek a környezettel érintkező egész felÜletén egyenletesen, illetve egyforma mértékben terjed.
b) helyi konózió, ami a fém felületének a meghatározot helyein fordul elő.
e) a repedésekben jelentkező korrózió, ami az alapfém oxidálásának külön·
böző mértékével, továbbá a fémmel és a repedéssel érintkező folyadék különböző
koncentrációval függ össze.
d) a kristályok határain jelentkező kristályos korrózió (a kristályok esetében
- anódok).
e) a fém töredezését előidéző mechanikus terhelés eredményeként jelentkező
korrózió.
5 Vö.: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, 462. old. Aka.
démiai Kiadó, 13. p, 1974. ·
6 Vö.: AV. Révay József: ,,Fémek korróziója és korrózió elleni védelem
című könyv 11. oldalán leírtakkal. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1979.
'Uo. a 12. oldalon.
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Közeg halmazállapota szerint megkülönhöztetünJ;,
- atmoszférikus korróziót, amely gázhalmazállapotú közegocn megy végbe,
időnként azonban a korrodálódó felület meg is nedvesedhet (pl. esötöl);
- folyékony közegben végbemenő korróziót,
- talajkorróziót, amely szilárd halmazállapotú közegben megy végbe, de az
több-kevesebb nedvességet is tartalmaz.
Korrózió lefolyásának mechanizmusa szerint lehet
- kémiai korrózió: a fém és a korróziós közeg közt egyszerű kémiai kölcsönhatás megy végbe, (a fém oxidálódása);
- elektrokémiai korrózió: anód és katódos folyamatok különíthetök el és végbemeneteléhez elektrolit oldat szükséges.
Ahhoz, hogy a korrózió megindulhasson, nem szükséges, hogy a fémet folyadékba mártsuk, elegendő a levegő magas nedvességtartalma, amely megnedvesíti a fém felületét. A légkör mindig tartalmaz szennyező vegyianyagokat, amelyek
a nedvességben feloldódnak, így elektrolitok keletkeznek. Elektrokémiai korrózió
akkor jön létre, ha két fém között potenciáll különbség van és a vezető oldalon keresztül elektromos áram halad át.
A két fém közötti potenciálkülönbség létrejöhet a fémek ötvözésével, illetve
bekövetkezhetnek úgy is, hogy - az oxidjához képest - mint kevésbé nemesfém
viselekedik és így „feloldódik".

A korrózió lefolyási sebessége ettől a potenciálkülönbségtől függ. Potenciálkülönbség természetesen kialakulhat más anyagok között is, például:
a szegecs és az alapfém;
- hegesztési varrat és hegesztett fém;
két idegen fém;
feszültség alatt álló és feszültségmentes fém között is.
A korrózió elleni védelem hiánya vagy helytelen biztosítása jelentős veszteséget okozhat. A korrózió csökkenti a technikai üzemképességet, egyes körülmények között pedig azt teljesen üzemképtelenné is teheti.
A korróziót és az elöregedést konzerválási intézkedésekkel, eljárásokkal, ha
teljesen megakadályozni nem is, de jelentős mértékben késleltetni lehet. A megfelelő alapanyagok megválasztása által az idő előtti korródálást el lehet kerülni.
Következésképpen a konzerválás és raktározás nemcsak technikai, hanem egyben elméleti és nevelési problémát is jelent. Maga az a tény, hogy megfelelő konzerváló és raktározási eszközökkel és eljárásokkal is rendelkezünk, még nem biztosítja az eredményes korrózió elleni védelmet. Ezeket az eszközöket felelősségtel
jesen és hozzáértően kell alkalmazni.
II/2. Korrózió elleni védekezés gyakori módszerei és es'l,,közez'8
a) a fémek tisztítása és ötvözése,
b) fémbevonatokkal való védelem,
e) felületi (nem fém) bevonatok (oxid- vagy más kémiai védőrétegek) a lé
meken,
8 Lásd: Andrási Győző: Raktározás - áruvédelem. Műszaki Könyvkiadó,
Bp. 1971.
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d) katódos védelem,
e) megfelelő környezet és tárolási körülmények biztosítása,
f) inhibitorok (vegyi folyamatok lefolyását gátló anyagok) alkalmazása,
g) szerves (organikus) bevonatok készítése.

11/3. Htp. technikai eszközök tárolása, tárolásba helyezés módjai
és velük szemben támasztott követelmények

A htp. szolgálat technikai eszközeit a vezetés különböző tagozataiban tárolják. Minél magasabb a tagozat, annál nagyobb a lehetőség a megfelelő speciáHi
tárolási körülmények létrehozására.
A htp. szolgálat technikai eszközeit a következő tagozatokban tárolják:
a) az 3}egységek, egységek és magasabbegységek raktáraiban és fedett tárolóhelyein,
b) központi és területi raktárakban.
A tárolás történhet:
szabadban,
- fedett tárolóhelyen (félig nyitott),
- zárt raktárhelyiségben.

......,

A tárolóhelynek biztosítania kell:
- a technikai eszközök kényelmes elhelyezését és védelmét, függetlenül az
időjárási viszonyoktól és a tárolás időtartamától,
- karbantartás elvégezhetőségét,
- tűzbiztonságot,
- az őrzés megbízhatóságát.
A htp. technikai eszközöket és berendezéseket csak teljesen felszerelt és
kifogástalan állapotban szabad tárolni.

műszakilag

Tárolásba helyezés módjai:
- rövid idejű tárolás: amikor a technikai eszköz egy hónapnál több de egy
évet meg nem haladó időtartamig nem kerül igénybevételre,
- tartós tárolás: amikor a technikai eszköz egy évnél hosszabb ideig nem kerül igénybevételre.

Tartós tárolásba helyezés mozzanata,1'
- technikai eszközök előkészítése, 1. sz. műszaki szemle végrehajtása,
- II. számú műszaki szemle végrehajtása minden esetben,
- egyéb szakfeladatok végrehajtása.
Ha a tárolandó technikai eszközökre befolyással levő káros hatásokat számításba vesszük, akkor feltétlenül tervezni kell az ebből származó veszteségekkel is.
A veszteségek elkerülése végett meg kell állapítani az anyagok konzerválásának
módszerét, a tárolás feltételeit, az ellenőrzés és karbantartás rendszereit.
9 A tartós tárolásba helyezés megtervezését, végrehajtásának folyamatát
lásd: .,Gépjárműtechnikai anyagok és eszközök tárolási utasítása" című szolgálati könyvben. Gjmű/136. HM 1976.
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A technikai eszközök tárolásában szerzett tapasztalatainkat felhasználhatjuk
nemcsak a raktározási feltételek megállapítására, hanem az új technikai eszközök
konzerválásával szemben támasztott követelmények meghatározására is. Előre
olyan követelményt kell megszabni az új eszköz anyagának minőségére és fajtájára, hogy az új technikai eszköz anyaga, valamint konstrukciója a káros hatásokkal szemben viszonylag ellenálló legyen.
Maga a tárolás technikailag bonyolult, mivel különböző anyagokból készült
eszközöket kell tárolni. A különböző jelenségek kedvező, vagy negatív befolyással vannak az anyagokra. Előfordulhat, hogy egy jelenség egy adott eszköz
egyik anyagára hasznos, de egy másikra ugyanakkor káros hatással van (vas-textil,
vas-fa, vas-műanyag stb.).

Ill. Konzerválás
Konzerválás alatt a technikai eszközök, berendezési tárgyak és anyagok
hatásos vegyi és fizikai eszközökkel történő kezelését értjük.
Célja: maximálisan kizárni annak a lehetőségét, hogy bármilyen hatás (függetlenül az igénybevételtől) csökkenthesse ezek üzemképességét.
Az anyagok használaton kívüli üzemképesség-csökkenését előidézik első
sorban a korrózió, továbbá az anyagok hanyag kezelése és elöregedése.

A konzerválással szemben támasztott követelmények
A konzerváló eszközökkel és eljárásokkal szemben támasztott általános követelményeken (magas fokú hatékonyság, gazdaságosság, maximális határidő) kívül
a konzerválandó haditechnikai eszközök vonatkozásában egy egész sor speciális
követelményt kell kielégíteni. Ezek a követelmények a következőkben foglalhatók
össze:
1. A konzervált technika tárolására a raktáraknál és a tárolóhelyeken csak
korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre. Az igénybevétel állandó, a tárolás
részben szabad ég alatt történik. Konzerváláskor ezt a tényezőt alapvetően fi-

gyelembe kell venni.
2. A technika katonai rendeltetése szükségessé teszi a gyors kikonzerválás
biztosítását minimális erő- és eszközráfordítás mellett. Ezért azokat a konzerváló
eszközöket, amelyek lehetővé teszik a technika bármilyen előzetes jelentősebb tisztít:is nélküli igénybevételét, különösen optomálisnak kell tekinteni.
3. Törekedni kell az alkalmazás egyszerűbb technológiájára. Biztosítani kell
annak lehetőségét, hogy ezeket a munkákat minimális erő- és eszközráfordítással,
ezen a téren korlátozott kiképzéssel, vagy egyáltalán ki sem képzett személyi állo·
mánnyal el lehessen végezni.
4. Figyelembe kell venni a korrózióvédelem alkalmazásának lehetőségét a
harckiképzés idején, továbbá az erős korróziót előidéző sugár- és vegyimentesítő
eszközök hatását is.

Kon:::.erválási rendszerek
A konzerválást illetően két konzerválási rendszert (zárt és nyitott) különböz·
tetünk meg. A zárt rendszerekben a védőhatás a csomagolóeszköz belsejébe helyezett, a megóvandó felülettel nem feltétlenül érintkező, konzerváló eszközök
segítségével érhető el; a nyitott rendszerekben ennek biztosítása főképpen a meg·

óvandó tárgyak felületére közvetlenül rávitt konzerváló szerekkel történik.

56

,..

A konzerválási rendszer, eljárás kiválasztása: mindenekelőtt a tárgy méreteikell kiindulni, mivel a zárt rendszer alkalmazása csak a 2 m3 és ez alatti térfogatú anyagok esetében célszerű. Nagyobb térfogat esetében a konzerválási költségek rohamosan növekednek és csökken a csomagoló fólia hermetikusságának
megbí?ható volta. A „konzerválás" és a „csomagolás" fogalmak a haditechnikai
eszközök tárolásánál aligha választhatók külön egymástól. 10
A konzerválási módszer megválasztása, minden egyes eszköz egyedi sajátosságaitól függ. Míg a kisebb méretű egységeknek a konzerválása és csomagolása
már bevált, és a csomagolási előírásokban meghatározott módszerek szerint hajtható végre, a konzerválásnak a módja tekintetében minden nagyméretű haditechnikai eszköz egyfajta, egyedi esetet jelent. Kis alkatrészek, és közepes polírozott fémalkatrészek és precíziós műszerek konzerváliá.sára elsősorban zárt rendszereket kell alkalmazni. Azokat az alkatrészeket, amelyek megfelelő festék- és
fémbevonatuk következtében jól védettek a korrózió ellen, célszerűbb és gazdaságosabb a nyitott rendszer segítségével konzerválni.
ből

~

IV. Konzerváló szerek és módszerek
Az egyes konzerváló szerek különböző és részben egymással ellentétes hatása miatt a konzerválással szemben támasztott követelmények végrehajtása rendkívül nehéz feladat. Függetlenül ettől nagyon sok eszközt és eljárást erre -a célra
előirányozni nem látszik célszerűnek. Jelen időszakban az újabb technikai eszközök
megjelenésével, azok igénybevételi feltételeinek megváltozásával felmerülő követelmények, továbbá a népgazdaság lehetőségeinek figyelembevételével a szakemberek állandóan dolgoznak a konzerváló szerek és módszerek korszerűsítésén,
valamint újabb eszközök és módszerek meghonosításán.
A következőkben ismertetjük azokat a konzerváló szereket, amelyek különö.:.
sen nagy jelentőséggel bírnak a hadtáp szolgálat technikai eszközei megóvása
szempontjából.

A) Szerves bevonatok
Festés
A fémek korrózióvédelmére használt szerves bevonatok egy részét a festékbevonatok képezik. A festéssel való korrózióvédelem ma is a megelőzés legelterjedtebb formája, és ennek következtében a korrózióvédelemben felhasznált költségek 1egnagyobb részét is ez teszi ki.
Először vizsgáljuk meg a festés komplexumát. Ismeretes, hogy bármilyen festés minősége attól függ, milyen annak a felületnek az előzetes megmunkálása,
amelyre a festéket rávisszük. A fémek felületére különböző szennyeződések tapadnak, amelyek szigetelő anyagként gátolhatják a különféle védőbevonatok tapadását, illetve megváltoztathatják a tulajdonságait. A felületi szennyeződések eltávolítására alkalmas eljárásokat felü/,et-elókészítés gyűjtőnéven foglalják össze, és
a szennyeződések természete és jelleg szerint:
- oxidmentesítő és
- zsírtalanító eljárásoknak nevezik. 11
vö.: Jug. Bexch, Ulrich: Nagymértékű katonai eszközök konzerválása
cikket, Soldat und Technik 1972. évi számában. HM 1971. évi fordítás. Nyt.

10

című

sz.: AF/1345.
11

dalán

Vö.: Déméndy Miklós: ,,Felületvédelem festéssel" című szakkönyv 8. olszöveggel. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1965.
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Felületelókészítés célia olyan passziváló hatású szigetelő-védőréteg kialakítása a már előkészített fémfelületen, amely az átmeneti védelmen kívül az alapozó
festék jobb tapadását is elősegíti.
Az oxidmentesítö műveleteket két fö csoportba sorolják : 12
- mechanikai,
- kémiai.
Oxidmentesító eljárások
Kémiai vagy elektrokémiai

Mechanikai
oxidmentesítés
1. Vízsugárral
2. Kalapálással*

3. Halitással (só alkalmazása)
4. Kaparással*
5. Drótkefélésscl*
6. Csiszolással*
7. Koptatással*
8. Szemcsékkel (fúvással
vagy szórással)

1. Öregitéssel
2. Vegyi átalakítással
(passzíválás)*
3. Elektroliku, leoldással
4. Lángsugárral, lángfúvással
5. Rozsdaátalakítással*

Megjegyzés: a *-gal jelölt oxidmentesítési eljárások a Magyar Néphadseregben alkalmazva.
Az oxidmentesítő eljárások
A tapadó szennyezódéseken kívül el kell távolítani azon korróziós termékeket is, amelyek megmunkálás után történő tároláskor, szállításkor, felületelóké·
szítés előtt és alatt keletkeznek.
a) Mechanikai eljárások
A mechanikai oxidmentesités kézi és gépi erővel egyaránt végezhető.
b) Kémiai eljárások

A felület pórusaiból, nehezen hozzáférhető helyeiről a korróziós termékek,
csak kémiai művelettel távolíthatók el. Ezen műveletekhez kevésbé agresszív savakat, illetve vizes oldatokat használunk. Kisebb alkatrészek esetén a rozsdátlanítást kádakban, merítéssel végezzük. A nagyobb szerkezetű technikai anyagok
tisztítását a megfelelő oldatba mártott ecseteléssel, vagy törölgetéssel hajtjuk végre.
A htp. technikai eszközök, anyagok oxidmentesítésére kétfajta módszert alkalmazzunk:
- rozsdaátalakítást,
- vegyi átalakítást (passziválást).

Oxid és reve eltávolító szerként: Ferropassit, illetve Revetál oldatot kell
használni.
Vegyi átalakításra Ferropassit oldatot használjunk.
Ezen eljárások meghatározott technológiával kerülnek végrehajtásra. 13
12

Uo. 13-19. oldalig.
Lásd: Gépjármútechnikai anyagok és eszközök tárolási utasítása. Gjmű/
136. HM 1976.
13
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Az oxidmentesító eljárások összehasonlító értékelése
A tapasztalatok alapján az eljárások minöségi, ún. ,,jósági sorrendje" a
következő:

1. csoport: vegyi átalakítás,
2. csoport: gépi rotációs körkefe.

A zsírtalanító eljárások a felületelökészítés másik fö művelete.
Célja: a szerves és szervetlen tapadó szennyeződések eltávolítása.
Zsírtalanító eljárások
Oldószeres
1. Letörlessel,
lemosással.
2. Bemerítéssel,
mártással.*
3. Szórással,
permetezéssel.*
4. Zárt berendezésben.

Leégető

Lúgos
zsírtalanítás
1. Oldatokban.*

1. Hevítéssel.

2. Emulziókban.

2. Lángsugárral,
vagy benzinlámpával.

3. Péppel vagy porral.
4. Elektrolitokban.*
5. Gözsugárral
(gőz fúvás).

* = a Magyar Néphadseregben alkalmazva.
Lúgos zsírtalanításhoz négy fajta keveréket használunk;
- Rábapon T. gépi zsírtalanító,
- Rábapon P. kézi zsírtalanító,
- Alupon T. és P. zsírtalanítót.

Oldószeres zsírtalanítás leggyakoribb anyagai:
- petróleum,
- benzin,
- triklóretilén,
- tetraklóretilén.
Emulziós zsírtalanításnál a:
- Bugéciol T 11., vagy
- Limusal mosószert használjuk környezeti

hőmérsékleten történő

mosás-

sal.14

A régi festékek eltávolítáJa Kolorex folyadék segítségével
Oldószereket és különleges adalékokat tartalmazó opalizáló folyadék, fém•
és fafelületekről mindennemű bevonatrendszer (lakk, festék, alapozó stb.) eltávolítására alkalmas.
A felület előkészítése után megkezdődhet a festés.
H Lásd: Gépjárműtechnikai anyagok és eszközök tárolási utasítása Gjmű/
136. HM 1976.
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A festékek folyékony halmazállapotú készítmények, legtöbbször szuszpenziók,
amelyek _az alapfelületre vékony rétegben felhordva jól tapadó, összefüggő, szívós
bevonattá, festékfilmmé szilárdulnak meg. A szuszpenziók egy vagy több kötő
anyagból és egy vagy több pigmentböl állnak.
Három fő részük :
- a kötőanyag,
- az oldószer és a
- pigment.
Ezenkívül korróziógátló inhibitorokat, szárítóanyagokat, lágyítókat és egyéb
adalékanyagokat is tartalmazhatnak.

-

korszerű festésnek hármas fő célja van:
a termékek védelme,
- a tetszetős külső, a küllem,
- a higiéniai követelmények kielégítése. 15

A

A festék bevonattal szembeni követelmények:
álljon ellent a savaknak, lúgoknak és sóknak.
- jól tűrje a nedvességet és az ultraibolya sugárzást,
könnyen felhordható legyen,
- gyors száradás jellemezze.
A fémtárgyakon alkalmazott festékek mindig bevonatrendszerek, azaz több
állnak.
A legalsó réteg az alapozó (primer), amelynek fő feladata a korrózióvédelem.
A legalsó réteget alapozó festékkel viszik fel.
Az alapozó festést közvetlenül a felületelőkészítés után kell elvégezni, tökéletesen száraz felületre. A leggyakrabban használt alapozó festék (primol)
lakkbenzinnel vagy terpentinnel higítható. A primo} száradása szobahőmérsékle
ten (kb. 20 °C) 4-6 óra.
Az átvonófestékek '3.Z alattuk levő rétegeket védik a mechanikai és egyéb károsodásoktól (pl. napfény), ezért a keménységük, rugalmasságuk, páramentességük a fő követelmény. Az alapozó- és átvonórétegek közé gyakran úgynevezett
közbenső réteget is felvisznek. A törekvés mindinkább arra irányul, hogy a bevonatrendszer minél kevesebb rétegből álljon. Ilyen meggondolásból kiindulva alakították ki az utóbbi években az oldószeres műgyanták segítségével az úgynevezett
vastagbevonat képzésére alkalmas festékeket. A festékanyagok felhordás után felületi réteget, filmet képeznek. A filmképzés szempontjából megkülönböztethetünk
szobahőmérsékleten száradó, és beégethető festékeket. A filmképző anyagok eredetüket tekintve lehetnek természetes száradásúak, természetes óriásmolekulák
átalakítása után keletkezett filmképzők. (növényi olajak, pl. lenolaj; természetes
gyantaféleségek, pl. fenyőgyanta, bitumenek vagy szintetikus filmképzők; mű
gyanták, pl. alkidgyanták, poliesztergyanták, expozigyanták). A festék felvitele
történhet ecsetek segítségével vagy szórással, fúvással, mind az egyik, mind a
másik esetben több rétegben. A festés történhet szabad ég alatt is, de ügyelni kell
arra, hogy erős napfény és csapadék a frissen befestett tárgyakat ne érje.
rétegből

15 Vö.: Déméndy Miklós: Felületvédelem festéssel
leírtakkal. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1965.
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könyv 65. oldalán
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A festékrétegek leggyakoribb hibái a következök:
1. Krétásodás: fény, nedvesség, és oxigén hatására.
2. Hámlás, pelyhcsedés: réteg rossz tapadása.
3. Felhólyagosodás, nedves környezetben rosszul tapadó helyeken.
4. Ráncosodás: felület túl gyors száradása miatt. 16

~

A festékrétegek korrózióvédelemben való alkalmazásakor szintén a gazdasá·
gossági szempontokat kell előtérbe helyezni. A festékrétegek javítására, illetve a
technikai eszközök újrafestésére időközönként sor kerül, amikor is a régi festéket
teljesen, a fémtiszta felületig el kell távolítani. Utána következhet az új védő
réteg felhordása. Gazdasági szempontból meg kell gondolnunk, hogy drágább, ritkábban felújítandó festéket alkalmazunk-e vagy sem, de figyelembe kell venni
a munkaidő-ráfordítást is.
festékrendszerek kiválasztásának szempontjai a következők lehetnek:
a korróziós ellenállás,
rétegenkénti vastagság,
a védelemhez szükséges rétegek száma,
az anyag- és munkaráfordítás,
- az előrelátható élettartam,
az 1 m2-re és az élettartam 1 évére vonatkozó összes anyagköltség + munkaidő-ráfordítás. Ez utóbbi a legfontosabb szempont a kiválasztáskor.
A
-

'"t-1,

Műanyag bevonatok
A korrózió ellen alkalmazott szerves bevonatok másik nagy csoportját a
műanyag bevonatok alkotják.
A műanyagok tulajdonképpen mesterségesen előállított óriásmolekulájú
anyagok, amelynek molekulái ezernél több atomból állnak.

A műanyagok molekulaszerkezetük szempontjából három nagy csoportba oszthatók:
1. A hőre lágyuló műanyagok,
2. Az elasztomer anyagok (eredeti hosszúságának kétszeresére nyújtható, rugalmas műanyag),
3. A hőre keményedő műanyagok.
A fémek korrózióvédelme szempontjából elsősorban a műanyag bevonatok a
fontosak számunkra.
Műanyag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

bevonatok részére a következő módszerek használatosak:
Bevonatkészítés oldatból.
Bevonatkészítés diszperzióból.
Bevonás olvasztásos módszerrel.
Bevonás plasztiszólokkal és organoszólokkal.
Bevonás kémiai szilárdítással.
Fólia- és lemezbevonatok. ti

16 Lásd: Dr. Dévay József: ,,Fémek korróziója és korrózióvédelme" című
szakkönyv. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1979. évi kiadás.
17 Lásd a múanyagbevonatok részére alkalmazható módszerek részletes leírását a 13. sz. lábjegyzetben hivatkozott szakkönyvben.
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Műanyagok, illetve műanyagbevonatok lehetnek: teflon, poliamid, polietilén,
polipropilén, polivinil-klorid, expozitgyanták, polieszterek, szilikonok stb.
Itt említeném meg a gumibevonatokat is, amelyeket közvetlenül a fémre
vulkanizálnak, vagy ragasztóanyaggal visznek fel.

B) Ideiglenes, korrózió elleni védőeszközök
A
fontos
-

hadtáp technika konzerválásának és mindennapos karbantartásának terén
helyet foglalnak el a korrózió ellen ideiglenesen védő eszközök:
a semleges hatású olajok,
a zsírok,
a viasz.

Ezen eszközök felhasználásával nagyon gyorsan és egyszerűen, de ideiglenesen biztosítható a szükséges korrózió elleni védelem. Az esetek többségében ugyanakkor nem szükséges semmiféle dekonzcrválás (letisztítás) a használatuk előtt.
Hatásosabban lehet védekezni a korróziós hatásokkal szemben hosszabb idő
tartamra, ha a védőbevonatokkal egyidejűleg úgynevezett védócsomagolást is alkalmazunk. A védőcsomagolásra alkalmazni lehet különféle preparátum papírokat, illetve víz- és párazáró műanyag fóliákat.
1. Olajos filmet adó, semleges hatású olajakkal történő konzerválás

Az olajos filmet adó különféle konzerváló anyagokat elsősorban finoman
megmunkált és illesztett készülékek, alkatrészekkel és szerkezetekkel rendelkező
fődarabok korrózió elleni védelmére alkalmazzuk. Jellemző tulajdonságuk, hogy
eltávolításuk (a felületről) nem szükséges a rendeltetésszerű üzembeállítás esetén.
Az alkalmazandó anyagok a Tectyl típusú olajok - (Tectyl-511-M, Tectyl800, Tectyl-876), amelyek konzerváló hatásuk mellett megfelelő kenőhatással is
rendelkeznek; valamint a rozsdavédő olaj és a fatelítő olaj. 18
Közvélemény, hogy az olaj a védendő felületen lehetőleg tömör hártyát képezzen, ne follyon le erről a felületről még magas hőmérséklet esetén sem.
Az olaj rávitele történhet tiszta ronggyal, ecsettel, szórópisztollyal vagy fürdőbe merítéssel. A technika raktári tároláshoz történő konzerválásakor, egyedül
az olaj csak rövid ideig tartó védőhatást biztosít. Ez annak a következménye, hogy
idővel az olaj elkerülhetetlenül lefolyik a felületről, különösen a peremekről,
továbbá azért, mert az olaj magába szívja a levegő nedevességét.
Ezért a technikának raktárakban történő konzerválásakor a korrózió ellen
védő olajat lehetőleg egyéb konzerváló eszközökkel együtt kell alkalmazni.
2. Plasztikus védőbevonatot képező ásványi zsírokkal történő konzerválás

A korrózió ellen védő zsírok abban különböznek az olajoktól, hogy megbízhatóbb védelmet biztosítanak és növelik a tárolási időt, azonban konzerváláskor és gyakori kikonzerválásakor ezek alkalmazása nagyobb erőket és eszközöket igényel.
A plasztikus védőbevonatot képező ásványi zsírok jellemzője, hogy általá~
ban felmelegített állapotban viszik a védendő felületre.
A hőmérséklet megválasztásakor a konzerválandó alkatrészt legfeljebb 10
~C-al szabad magasabb hőmérsékletre felmelegíteni, mint a kenőanyag cseppenési
1

s Vö.: 12. sz. lábjegyzetben hivatkozott utasítás 66-67. old.
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pontjának hőmérséklete. A konzisztens (sűrű, tömör) kenőanyag felvitele után a
konzervált alkatrészt lehűlés céljából levegőn kell szárítani, majd kétszeres paraffinos papírcsomagolással kell ellátni.
Az alkalmazandó konzisztens kenőanyagok:
Korrolárd KK-18,
Ritzol 100-Ll,
Tectyl-858, 19
Szolidol-Ciatin-205. 20
- Kansztalin,
- Grafitos kenőzsír,
Csapágyzsír.
- Technikai vazelin.

•

A zsír rávitele történhet ecsettel, fúvással felmelegített állapotban, vagy a
technikai eszközöknek a felmelegített zsírba történő helyezésével. A réteg vastagsága ne haladja meg a 0,5 mm-t.
Ezen zsírfajták magas olvadáspontjuk alapján alkalmasak olyan technikai
eszközök konzerválására, amelyeket a szabad ég alatt tárolnak.
3. Száraz viaszbevonatokkal

történő

konzerválás

A viaszszerú bevonatot képező korróziógátló anyagok alaklmazását nagy
hatástartalmuk és fogásbiztos tulajdonságuk indokolja. A viaszokkal történő feleületvédelemnél alkalmazhatunk szóró, ecsetelő, illetve mártó eljárásokat. A
védőbevonat alkalmazható különféle víz- és párazáró csomagolóanyagok kombinációjával is. A Magyar Néphadseregben használatos védőviaszok Tcctyl-ké·
szítmények:
- Tectyl-100,
- Tectyl-164,
- Tectyl-506. 21

,,...

A viaszokkal történő felületvédelem különféle burkolóanyagokkal torteno
kombinációval alkalmas zárt- és szabadtéri tárolásra. Zárt tárolás esetén - vízzáró csomagolással kombinálva - 3-5 éves védelem biztosítható. Szabadtéri tá·
rolásnál 2-3 év a védelem időtartama.
A víz- és párazáró csomagolás alkalmazásánál az előzőleg védőbevonattal
cl.látott alkatrészt egy, vagy két réteg paraffin papírba csomagoljuk, majd 0,3-0,4
mm vastag polietilén fóliából höimpulzus műanyag hegesztőgépekkel készített
tasakokba zárjuk.
Ezekbe a tasakokba helyezzük az alkatrészeket, úgynevezett párnázó anyagok
kíséretében, melynek célja a kiálló sarkokon védelem nyújtás a mechanikai sérepülések ellen. Párnázásra használhatók a p:1pírgyapotok, hullámpapír, vattapapír, műanyagok és gumihabok.
in Lásd: Gépjárműtechnikai anyagok és eszközök tárolási utasítása. 68. old.
Gjműj136.

HM 1976.
w Lásd: Gépjármú karbantartási utasítás. Gjmú/48. HM 1963. 437. old.
21 -A Magyar Néphadseregben alkalmazott védőviaszok részletes leírását

lásd 12. sz. lábjegyzetben hivatkozott utasítás 69-70. oldalain.
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4. Inhibitoros belső csomagolóanyagok
Igen elterjedt a különféle adalékanyagok, inhibitorok alkalmazása a korró~
ziós folyamat mérséklésére, csökkentésére. Az inhibitorok olyan szerves vagy szervetlen vegyületek, amelyek a korróziót okozó közegekhez juttatva mérséklik a
korrózió sebességét. Az inhibitor igen sok fajtája ismeretes, de tárolás közbeni védekezéshez általában csak a gőzfázisú inhibitorok használatosak.
Az inhibitort tartalmazó korróziógátló csomagolóanyagokat a felület előkészí
tése során már megtisztított, de védőbevonatot még nem kapott alkatrészek kon~
zerválására használjuk.
A hadtáp technikai eszközök, anyagok csomagolására használatos papírok
a nátrium-nitrittel impregnált úgynevezett nátronpapír, illetve Corex 11. néven
ismert korrozál papír. A korrózió elleni védőhatás úgy érvényesül, hogy a felvitt
inhibitor gözfázisba megy át és passzív mikroklímát létesít a felület környezetében
és ezzel lassítja a korróziót. Az inhibitoros papírcsomagolás után polietilén zsákba
tesszük az alkatrészeket és lehegcsztjük.

-

5. Szárítás (páralekötő anyagok alkalma:;:,ása) csomagolásnál
A fémek felületén az atmoszférikus korrózió megindulásának alapfeltétele,
hogy a levegő relatív nedvességtartalma egy adott határértéket meghalad. A hő
mérséklet változásával, lehülésével a burkolaton belüli levegő is lehűl és ennek
következtében a relatív nedvességtartalom megnő. Ha a hömérsékletváltozás
nagyarányú, akkor a levegő nedvességtartalma elérheti a harmatpontot, így páralecsapódás következik be.
Ezért a zárt csomagolórendszcrekben gyakran alkalmazzunk szárító (páraelvonó) eszközöket. Abszorbciós anyag minőségében a Magyar Néphadseregben
szilikagéleket alkalmaznak. Nedvességfelvevő felületük következtében abszorbeálják (magukba szívják) a vízgőzt, továbbá az olyan agresszív gázokat, mint a kéndioxid vagy szénhidrogén. A szilikagélek kémiailag passzívak.

-

Az alábbi szilikagél-fajták vannak használatban:
- szilikátel V - a vizet 70-90°/o-ig abszorbeálja,
- szupergél - a vizet 60-70°/o-ig abszorbeálja,
- kékgél - a vizet 30-350/0-ig abszorbeálja. 22

A vízzel telített szilikagélt a zárt csomagolóeszközből el kell távolítani. A szi1ikagéleket 130 °C hőmérsékletű szárítószekrényben történő 3 órás szárítás után
többször is lehet regenerálni. Kékgél alkalmazása megkönnyíti a csomagolóeszköz
ellenőrzését, mivel a gél telítettsége a színének megváltozása következtében könynyen észrevehető. A telített gél színe kékről rózsaszínűvé válik. A szilikagél alkalmazásakor vigyázni kell arra, hogy azok ne érintkezzenek a csomagolt áruval,
mivel a túltelített gél fokozott hőmérséklet melctt nedvességet bocsát ki és ezzel
meggyorsítja a korróziót. Mindhárom szilikagél-fajta porálló zsákocskákba van
csomagolva. Ezek a zsákocskák egy külső csomagolóeszközbe vannak behelyezve,
amely a használat előtt nedvességmentességet biztosít azáltal, hogy a vízgözt nem
engedi át. Ezt a külső csomagolást csak közvetlenül a zsákok csomagolóeszközben
történő felfüggesztése előtt kell eltávolítani.
:.ri Lásd: A Varsói Szerződés Tagállamai Hadseregei Élelmezési Szolgálatai
3. szimpóziumának Anyaggyűjteményét. 1979. Nyt. szám: 02402./70. 4. sz. téma.
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A megfelelő fajta és mennyiség kiválasztásakor ellenőrizni kell a csomagolóeszköz teljes hermetikusságát, mert ilyen esetekben a benne levő levegőt egyszer
kell szárítani.
V. Egyéb anyagok korró~ió elleni 1)édelme

A gumitárgyakat nem szabad meleg, vagy nagyon hideg közegben tárolni, a
tárolás alatt talkumporral kell beszórni. Hasonló módon kell konzerválni a gumibelsökct, ellasztikus tartályokat is. A gumiabroncs felületének repedés mentesítésére Aurefa gumiabroncs festéket használjunk.
A műanyagok konzerválása függ azok vegyi összetételétől. Fö megkülönböztetésük az alkalmazás jellege szerint történik.

A textil anyagokat általában már a gyártás folyamán konzerválják, úgy, hogy
tárolás alatt csak karban kell tartani, hogy a tulajdonságait megőrizze.

•

Fa tárgyakat ugyancsak a gyártás folyamán konzerválják. Elsősorban bekenik tűzálló keverékkel, majd védőfestékkel lemázolják, vagy fatelitőolajjal bekenik.

VI. Megfelelő környezet és tárolási körülmények biztosítása

-

.

A megfelelő környezet és tárolási körülmények azért szükségesek a hadtáp
technikai eszközök raktározásához, mert a klíma és egyéb viszonyok jelentősen befolyásolják a korrózió mértékét és sebességét .
Meghatározó tényezők:
- szellőztetés,
- hőmérséklet,
- relatív nedvességtartalom,
raktárak telepítésének kiválasztása,
karbantartás módszerei (kikonzerválás, javítás, lemosás),
tárolás módja.
VII. Technikai eszközök, készenlétek

ellenőr::ése

Függetlenül attól, hogy a rendelkezésre álló konzerválószerek és azok alkalmazásának technológiája biztosítják a megfelelő tárolást, a technikai eszközök
készletek állapotát a tároló helyeken időközönként mégis ellenőrizni szükséges.
A Magyar Néphadsereg htp. szolgálatánál ilyen ellenőrzéseket
- havonta egy alkalom: ponyvák állapota, oxigén palackok ellenőrzése,
- háromhavonként: techn. eszközök 5°/o-ánál a fentieken túlmenően meg kell
vizsgálni külső felületen a védőréteg állapotát,
- évenként: technikai eszközök 200/o-ára részletesebb vizsgálat. 23
Ellenőrzés eredményeként a hibák kijavítása érdekében az adott technikai
eszköznél a lepergett festék és konzerváló anyagok pótlását végre kell hajtani.
Összegezésként megállapítható, hogy az elmúlt években új konzerválási
módszerek és konzerváló anyagok születtek, amelyek alkalmazása biztosítja a
23 Vö.: Gépjárműtechnikai anyagok és eszközök tárolási utasítása. 98. oldal.
Gjmű/136. HM 1976.
5

megfelelő hatékonyságú korrózióvédelmet. a gyors üzembe helyezést, az „MZ"
technikai eszközök hadrafoghatóságának előírt szinten tartását.
A felsorolt konzerválási módszerek hátránya, hogy munkaigényesek és jelentős pénzügyi kihatásokkal járnak.
Véleményünk szerint a technikai eszközök és felszerelési tárgyak idő előtti elhasználódásának megakadályozására irányuló intézkedések jelenleg még nem elégítik ki a követelményeket, továbbá az alkalmazott konzerválási módszerek és
eszközök sem biztosítják az optimális igényt.

Célszerű abból az elvi álláspontból kiindulni, hogy a technika konzerválása
csak akkor lehet eredményes, ha figyelembe vesszük:
- a technikai eszközök rendeltetését és felhasználási területeit;
a technikai eszközök előállítására használt anyagokat;
- a tárolás és üzemelés körülményeit;
- a kiválasztott konzerváló eszköz jellegét és magát a konzerválási eljárást.

A Magyar Néphadsereg hadtáp szolgálata - más szolgálati ágakhoz hasonlóan -, a technikai eszközeinek közel 60-70°/o-át a Varsói Szerződés keretén
belül, a baráti szocialista országokból, elsősorban a Szovjetunióból szerzi be. A
tény bizonyos bchatároltságot ad a korrózió elleni védelem fejlesztése terén.
A konzerváló eszközök és anyagok kiválasztásával kapcsolatban a gyakorlat
azt mutatja, hogy legcélszerűbb több konzerváló eszközfajtát. vagy azok kombinációját alkalmazni, a vegyi és fizikai tulajdonságok figyelembevételével. Ennek következtében a hadtáp szolgálat technikai eszközeinek hosszabb tárolás esetén alkalmazott konzerválásával kapcsolatban folyó kutató- és kísérleti munkákat a
következő irányokban célszerű folytatni az iparral, a Varsói Szerződés tagállamaival együttműködve:
- mindenkor kapható acél- és öntvényfajták keresése, amelyek biztosítják
a gyártmányok magas korrózió- és hőellenálló képességét,
- a polimer anyagoknak mind a gyártmányok előállítására, mind azok megóvása céljából történő széles körű felhasználása,
- a festékanyagok további tökéletesítése, atmoszféra- és hőellenálló képességének fokozása,
- olcsó és minden időben beszerezhető konzerváló anyagok kidolgozása,
amelyek lehetővé tennék azt, hogy a technikát egész használati ideje alatt csak 1-2

-

alkalommal kelljen konzárválni,
- hadtáp szolgálat technikai eszközei és az összfegyvernemi technika konzerválására szolgáló eszközök és konzerválási módok egységesítése, az alkalm".lzható konzerváló anyagok szigorú meghatározása,
- a technikai eszközök konstrukciós megoldásának javítása.
A javasolt kutatási területek eredményei, nemcsak a technika élettartamát
növelnék és biztosítanák az állandó üzemkész állapotot, hanem jelentős mértékben csökkenteni lehetne a konzerválással és a tárolással kapcsolatos kiadásokat is.
Különösen megmutatkozna ez a raktárhelyiségek építkezésével kapcsolatos beruházások eldöntésekor, mivel megbízható konzerválási eljárások alkalmazása
esetén ezek az objektumok lehetnének nagyon egyszerűek, sőt még ideiglenesek is.
Ezzel a rövid ismertetéssel nem zárhatjuk le végérvényesen a hadtáp technikai eszközök tartós tárolásának problematikáját, hisz még nagyon sok optimális megol-

dást

66

igénylő

feladat áll

előttünk,

mely a

jövőben

megoldásra vár.

~

FORRÁSJEGYZÉK

y

.....

1. Gépjármű karbantartási utasítás Gjmű/48. HM 1963.
2. Gépjármütechnikai anyagok és eszközök tárolási utasítása Gjmű/136.
HM 1976.
3. Andrási Győző: Raktározás -Aruvédelem. Műszaki Könyvkiadó, Bp.
1966.
4. Dr. Bácskai Gyula: Korrózió e11eni védelem, tárolás és szállítás közben.
Tankönyvkiadó, Bp. 1965.
5. Üzemanyag-szállító utánfutó Kezelési-Karbantartási-Javítási és Tárolási
Utasítása. MNHF Üzemanyagosztály kiadása, 1969.
6. Dr. Dévay József: Fémek korróziója és korrózió védelme. Műszaki
Könyvkiadó, Bp. 1979.
7. A Varsói Szerződés Tagállamai Hadseregei Élelmezési Szolgálatai 3.
szimpoziumának anyaggyűjteménye 1969. Nyt. sz.: 02402/1970. 0867/
1971.
8. Az. AC-5-375. Üzemanyagtöltő gépkocsi kezelési és karbantartási utasítása. Üza/19. HM 1975.
9. Utasítás az egészségügyi technikai eszközök kezelésére és karbantartására.
Eül12. HM 1972.
10. 69. M. vegyestüzelésü mozgókonyha műszaki leírása, kezelési, karbantartási és csapatjavítási utasítása. Élm/3. HM 1972.
11. A D-346.07 típusú vízszállító gépkocsi műszaki leírása, kezelési, karbantart.isi és csapatjavítási utasítása. Élm/2. HM 1971.
12. Varga Zoltán-Almássy Tibor: Gépjárművek korrózióvédelme. Műszaki
Könyvkiadó, Bp. 1971.
13. Utasítás az ellasztikus műanyag tartályok kezelésére, karbantartására,
tárolására és javítására. Üza/3. HM 1970.
14. Hadtáp technika. ZMKA. Jegyzet. Kit.: 2380.
15. Déménchy Miklós: Felületvédelem festéssel. Műszaki Könyvkiadó, Bp.
1965.
16. Ing. Besch. Ulrich: Nagymértékű katonai eszközök konzerválása. Soldat
und Technik, 1972. évi 1. szám.
17. Clarke A. Mamon alez.: Karbantartási probléma. INFARTRY 1978.
május-júniusi szám. 10-12. old.
18. Dr. W. Kulikov mérnök őrgy.: Megbízhatóság elméletének néhány megállapítása a megelőző karbantartásra vonatkozóan. Militürtechnik. 1970.
évi 8. szám.
19. Bobecki, Z.-Maslak, Z. a Lewandowski B.: A technikai készenlét MYL
WOJSKOWA, 1980. 8. 23-31. p.
20. A Magyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabálywta
Alt/20. HM 1974.
21. Egységes Tárolási Urasítás. Alt/15.
22. Györffy Balázs mk. alez.: A páncélos és gépjárműtechnika tartós tárolásának tapasztalatairól. Honvédelem 1978. 1. szám.

67

A hadtáp technika javításáról
Ma g )' a r J á 11 o s mk.

A hadtápbiztosítás 1980/4. számában „A hadtáp technikai biztosításáról"
megjelent cikk sok olyan - elméleti alapokon is jelentkező - problémát világított meg, melyek (az okokat nem kutatva) mindeddig kevésbé kerültek előtérbe.
Nem szab-ad azonban elfelejtenünk, hogy az elméleti problémák tisztázása mellett jelenleg sokkal égetőbb - a hadtáp szaktechnikai eszközök vonatkozásában a gyakorlatban közvetlenül jelentkező feladatok megoldása.
Azt hiszem a hadtáp szaktechnika léte nem lehet vita tárgya, annak ellenére, hogy egyesek kétségbevonják. Idézve a cikk egy megfogalmazását: (hadtáp)
,,szaktechnikai eszköz alatt azt az eszközt értjük, amelyet (hadtáp alárendelt)
anyagncm felelős ebbe a kategóriába sorol." A szakmai olvasó előtt egyébként
is ismeretes a hadtáp szaktechnikai eszközök nómenklatúrája, létének bizonyítása
felesleges időtöltés lenne.
További idézet a cikkből, a Harcászati Szabályzat (Alt. 67. 545. pont)-ból:
.,A technikai biztosítás célja az, hogy ... a technikai eszközöket állandóan kifogástalan állapotban tartsa, a meghibásodott technikai eszközöket . . . pedig
gyorsan helyreállítsa".... ,,A technikai biztosítás nem más, mint a kifogástalan állapot biztosítása érdekében szükséges feladatok összessége." Az idézethez
gyakorlatilag két hozzáfűznivaló van, az egyik: a „kifogástalan állapot" helyett
a funkcionálisan működőképes állapot kifejezés mondina többet, ez j.elentené az
adott tcchnik"3-i eszközzel szemben támasztott alapvető igény korrekt megfogalmazását. Nyilvánvalóan egy technikai eszköz attól, hogy nem ragyogóan, ,,kifogástalanul" tisztított, vagy esetleg kopott a fényezése stb., funkcionálisan még mű
ködőképes marad, vagyis betölti azt az abpvető funkciót, amelyre tervezték. A
másik hozzáfűznivaló: ha elfogadjuk azt, hogy ... ,,A technikai biztosítás nem
más, mint a funkcionálisan működőképes állapot biztosítása érdekében szükséges
feladatok összessége", akkor egyértelmű, hogy ezen felad".ltok legfontosabb eleme az általános értelemben vett ;avítási tevékenység. Eljutottunk a hadtáp szaktechnikai eszközök (továbbiakban: HSZTE-k) ma jelentkező legégetőbb gondjihoz, az általános értelembe vett javítási tevékenység gyakorlati megoldásának
problémáihoz.
Az elmúlt 15 évben a HSZTE-k az állandó mennyiségi változás mellett jelentős minőségi fejlődésen mentek át. Különösen a közlekedési szakanyagok vonatkozásában erősen érezhető az a „minőségi változás", amely gyakorlatilag a
HSZTE-k körébe általánosan bevonta a hidraulika, az elektronik".l, az elektromechanika, az elektrohidralulika és az elektropncum".ltika elemeit. Ezek az elc-
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mek a különféle anyagmozgató gépek, illetve a megfelelő hordozójárműre szerelhető szakfelépítmények (önrakodó elem, hátsó emelőfal stb.) alkotói. Az e.gyre bonyolultabb egészségügyi, élelmezési, üzemanyag és ruházati snktechnikai
eszközök is állandó „minőségi" fejlődésben vannak.
A gyors ütemű fejlődés hatására az „üzembentartás" során jelentős feszültségek halmozódtak fel. (üzembentartás: A HSZTE üzembeállításától a selejtítésig eltelt időszak, amely során az eszköz igénybevétele, technikai kiszolgálás'l,
javitása és tárolása valósul meg). A feszültséghalmaz döntő részét a javítási tevékenységben jelentkező feszültségek alkotják. Nincs birtokunkban olyan adat,
amely a j-ivítási nehézségek miatt kiesett gépórákat (üzemórákat, stb.) reprezentálná. Azonban a „legszelídebb" becslések szerint is mintegy 15-25°/o-a ! megy
veszendőbe a rendelkezésre álló gép- illetve üzemóráknak (pl: sokszor egyetlen
szimmering hiba miatt fél évekig is müködöképtelenek az eszközök).

•

Vizsgáljuk meg milyen elemek határozzák meg az álalános értelemben vett
javítási tevékenységet, (feltételezve a javítási tevékenység tárgyát és szervezetét) 1. ábra:
I.
Az eszköz műszaki dokumentációja

-

javítási
utasítás

II.
Az eszköz javítására
vonatkozóan

1.szervezethez
kapcsolódó
dokumentáció:
- technológia*
.._ eszköz szervezeti dokumentációja:
- törzskönyv

2. berendezések:
-jav.múhelyek+
e-zek berendezései,
spec.eszközei, stb.

III.
A szakember
.,ellátottság"

a rendelkezésre
álló szerelő állomány
(mennyiségi és
minőségi összetételek)
• a technológia
eleme is!

(lap)

-

műszaki

leírás
kezelési,
karbantartási
utasítás,
stb.

1

1. ábra

Feltétlenül magyarázatra szorul, hogy a kezelési és karbantartási utasítások
(1. ábra II. alatt) alapvetően miben különböznek a javítási utasításoktól (1. ábra 1. alatt). A fő különbség az, hogy a kezelési és karbantartási utasítások szer-

vezeti elemeket is tarmlmaznak, míg a javítási utasítár kizárólag a technikai es,tkö,hö:r. kötött csak műs:r.alt.i jellegű információ halmazt hordoz. (2. ábra).

69

Technikai eszköz műszaki
dokumentációi

t

t

Eszközhöz kötött műszaki
dokumentáció:
- javítási utasítás

Szervezethez is kötött mű
szaki dokumentáció:
műszaki leírás
kezelési, karbantartási
utasítás
törzskönyv (törzslap)

2. ábra: Egy tetszőleges technikai eszköz dokumentációi
A gyakorlatban mindig az a helyzet áll elő, hogy ha a rendszerbe kerül egy
technikai eszköz, ennek javítási igényét a már meglévő javító szervezetek látják
el, megfelelően kibővítve, átszervezve a kapacitásukat. Tehát maga a javítószervczet adott, a technikai eszköz az új elem. Ha a technikai eszköz el van látva
- megfelelően részletezett - javítási utasítással, viszonylag könnyű a javítószervezet technológiai rendjében azokat a változtatásokat eszközölni, amelyek lehetővé teszik az új eszköz javítását (gyors „profilváltás" ! !) .
A javítási utasítás a javítási tevékenység műszaki feltételrendszerében az
egyik legfontosabb láncszemet jelenti. Az a<lott javító szervezetre érvényes technológia rendjét az ott javítandó technikai eszközök javítási technológiáinak együttese adja. A technikai eszköz javítási technológiája viszont a rendelkezésre álló
javítási utasítás alapján készíthető el korrekt módon (3. ábra).

_,.

Javítási szervezet
technológiája

t
Javítási szervezet
rész-technológiái

t
Az eszközök javítási
technológiája

3. ábra: A javításí technológía tagozódása
( adott javító szervezetre)
A javítási technológiák elkészítésének két alapvető adathalmaza van, az
egyik adathalmazt a technikai eszköz javításí utasítása ;etenti, a másik adathalmazt az adott javítószervezet eszköz (javító berendezések), illetve állomány lehetőségeinek információi adják. A két adathalmaz együtteséből állíthatók össze
a különféle javítási normák, a javítási normákból pedig a klf. javítási rész és
globál technológiák. A javító szervezet technológiájának felépítését a következő
sorrend szerint célszerű végezni (4. ábra).
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Kiinduló információtömeg
Javító szervezet eszköz-

Technikai eszköz
javítási utasítása

állomány információtömeg

.j.
Javítási normák
(idő-telj. norma)

.j.
Techn. eszközök jav.
technológiái

.j.

'

Javító szervezet résztechnológiái

Javító szervezet
technológiája

4. ábra:

,,

....

Tetszőleges

javítószerve:;,et technológiájának
felépítése.

Arról, hogy ma az MN-ben funkcionáló javító szervezetek technológiai rendM
je hogyan épül fel, a cikk keretein belül nem kívánok írni. Az előzőekben a javítási technológiából annak célszerű felépítéséből leírt gondolatokkal csupán a
technikai eszköz javítási utasításának a fontosságát (mint technológiai információhalmazt) kívántam kiemelni.
Sajnos meg kell álhpítani, hogy jelenleg elenyészően kevés hadtáp szaktechnikai eszköznek van a javítási utasítása kidolgozva. A javítási utasítások elkészítése kétféleképpen lehetséges. Az egyik lehetőség, amikor a gyártó cég tervezési és egyéb műszaki dokumentációiból állítjuk össze a javítási utasítást. A másik, gyakorlatilag nehezen megv:ilósítható megoldás; a beszerzett eszközről mérések útján nyert információhalmazból történő utasítás kidolgozás.
A jelenlegi időszakban többnyire nem látják el megfelelő műszaki dokumentációval eszközeiket a szocialista beszerzési relációban. Ennek fő oka az eszközök komplcxítása, ami természetesen minimálisan kettő, illetve több gyártó céget jelent, olykor nemzetközi kooperációban. Az eszközt késztermékként kibocsátó cég maximum kezelési-karbantartási utasítások nem elegendőek a javítási
technológiák kidolgozásához.
Mielőtt bemutatnám a komplett javítási utasítás telépítését, meg kell említenem, hogy a komplett utasítás alkatrész felú#tási technológiákat is tartalmaz.
(tlrtalmaznia kell!), rendkívül fontos elem ez gazdaságossági szempontokból.
A „gazdaságossági" szempontokon elsősorban a teljes javítási költség mértékét értem. A cél természetesen az, hogy ez a javítási költség (eszközönként is)
minél kisebb legyen. A költség tényező döntő eleme a javításban eltöltött idő is,
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amely a konkrét javítási költségeket tovább növeli a~ üzembentartás elmaradásából adódó költségekkel (még "lkkor is így van ez, ha az „MN specialitásából"
adódóan ez közvetlenül nem mindig érzékelhető). Az előzőekben említett okok
miatt nem nehéz belátni, hogy a javítási technológiákban jelentkezó minden egyes
(idő) norma „jó" újítási technológiát csak megfelelő javítási utasítások birtokában lehet kidolgozni.
A javítási utasítás kidolgozásának elemei,
az utasítás felépítése

A javítási utasítások kidolgozásán-ak elmélete alapján bármely HSZTE-re az
adott szaktechnikával foglalkozó szakemberek a vonatkozó javítási utasítást megfelelő pontossággal ki tudják dolgozni.
Altalában minden HSZTE több funkcionális egységből áll, ezért a javítási
utasításban is ilyen funkcionális egységként kell tárgyalni.
Minden egységre, 3.nnak funkciójától függetlenül a következók szerint kell
a javítási utasítást kidolgozni:
- jellemző adatok;
- jellegrajz, vagy fénykép;
- alkatrészjegyzék;
- szétszerelési technológia;
- tisztítási technológia;
- hibafelvételi technológia;
- javítási technológia;
tisztítási technológia;
összeszerelési technológia;
üzem behelyezési, bejáratási előírások;
a jiavításhoz szükséges szerszámok, gépi berendezések, készülékek, eszközök, anyagok összesitett jegyzéke;
- munkavédelmi előírások.

-

Részletezve:
- Jellemző adatok
A fejezetnek tartalmaznia kell a gépészeti egység adatait (befoglaló méretek, súly adatok stb.) a funkcionális ad"itokat (pl. motornál: felépítése, működé
si elve, teljesítménye, beszabályozási adatok, stb.).
- Jellegrajz vagy fénykép
Az egység vizuális azonosítására, szemléltetésére szolgál.
- Alkatrészjegyzék
Az egység elemeit, alkatrészeit pontosan, tételesen meg kell nevezni a gyári
azonosító jelzésekkel, számokkal együtt.
- Szétszerelési technológia
Műveletelem szintig tr.artalmaznia kell a dolgozó tevékenységét az adott egység ki- és szétszerelésében, alkatrészekre való bontásában.
Először az adott egység részegységekre való bontásának technológiai sor·
rendjét kell felvázolni, majd ezt követően az egyes munkafolyamatok művelet
elemre való bontását kell végrehajtani.
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- Tisztítási technológia
Ebben a folyamatban is - az előző elemhez hasonlóan - a technológiai sorrendet és a műszaki utasításokat kell a tisztítási tevékenységre vonatkozóan kidolgozni.
A maró oldatok összetételét pontosan kell megadni, továbbá az agresszív
mosószerek alkalmazása miatt fontos elemként jelentkezik '3 munkavédelmi rendszabályok bedolgozása.
- Hibafelvételi technológia
A javítási tevékenység legfontosabb eleme, itt dől el, hogy a kérdéses alkatrészt kell-e javítani, lehet-e javítani, vagy cserélni szükséges. Ehhez a munkafolyamathoz nagy szakértelem és gyakorlat, valamint megfelelő mérőműszerek,
pontos gyári adatok szükségesek, továbbá műszaki szempontból egyértelmű elő
írások (pl. még megengedett kopásértékek, stb.), melyek segítik a dolgozót "l
döntésben.
A hibafelvételi utasítást alkatrészenként külön-külön kell kidolgozni.

'

- javítási technológia
A javítási utasításnak szintén a döntő fontosságú elemei közé tartozik. Mű
veletelemre lebontva kell megállapítani a meghibásodott alkatrészek javítási foJyia.matát. Itt kell meghatározni a műveletek megtervezését, a pontos megmunkálási adatokat (pl. egy forgácsolási művelethez meg kell adni a forgácsolási sebességet, fordulatszámot, előtolást, fogásmélységet, vagy például egy krómozási
műveletnél a krómfürdő összetételét, idejét stb.). A javítási technológiába kerül
bedolgozásra az ún. alkatrészfelújítási technológia is.
- Tisztítási technológia
Javítás után, összeszerelés előtt fontos az alk'3trészek újbóli tisztítása, mivel
a javított alkatrészeken a megmunkálásból eredően fémforgács,fémpor, olaj és
egyéb szennyeződés maradhat, ami a későbbiek során tisztítás nélkül rendellenes
kopásokat, üzemzavarokat okozhat. A technológh kidolgozása az előzőekben
már tárgyalt tisztítási technológia felépítésével megegyezik.
- Összeszerelési technológia
Az összeszerelés a szétszerelés fordított sorrendjében történik, vagyis az öszszeszerelési technológia a szétszerelési technológia „tükörképe".

- Üzembehelyezés, bejáratás
Az összeszerelés folyamatának bizonyos fokig része a már összeszerelt egység (motor, futómű, stb.) üzemi próbáj'3. Mindenkor a gyártó által megadott paramétereket kell összevetni a teljesített értékekke1. A bejáratást mindig a gyártó
ajanlása s7.crint kell végezni.

.""5

- Munkavédelmi előírások
A munkavédelmi előírásokat (a mindenkor érvényben levőket) a javítási
utasításba folyamatosan annak elkészítésekor be kell dolgozni, változás esetén
korrigálni.
Végezetül célszerű "l szükséges szerszámokról, gépi berendezésekről, készülékekről egy összesitett jegyzéket készíteni. A javítások elvégzéséhez megfelelően
felszerelt műhelyre van szükség. Ez a kigyűjtés azt a célt szolgálná, hogy ellenőrizni lehessen egy adott műhelynél azt, hogy a javítási utasításban leírtakat tel-

73

jesíteni tudják-e, vagy egy új műhelyt mivel kell felszerszámozni, ha valamilyen
konkrét típus javítására sz'3.kosítják.
Valamilyen jármű, eszköz, gép teljes javítási utasításának a kidolgozása
nagy szakértelmet, az adott eszköz pontos ismeretét, a javítási technológiákban
való jártasságot és kitartó hosszú, komoly munkát követel meg. Terjedelme lehet
több ezer old:11 is, gondoljunk csak minden egyes alkatrész hibafelvételére például. Ezért a rendelkezésre álló kereteken belül (mellékleten) példaként a V AZ
2101, 2102 típusú gépkocsi hengerének, dugattyújának és dugattyúgyűrűjének a
felújításához alkalmazható javítási technológia egy részét mutatom be, nem feledkezve meg arról, hogy ez a felújítási technológiai rész a V AZ 2101, 2102 teljes
javítási utasításának csupán elenyésző kis részét képezné.
Amennyiben a jövőben sor kerül egy hadtáptechnikai javitóbázis létrehozására, gondolom nem szükséges bizonyítani, hogy annak megtervezése és üzemeltetése csak a HSZTE-k javítási utasításainak felhasználásával lehetséges.
Abban az esetben, ha nem állnak rendelkezésre a kidolgozott javítási utasítások, a tervezés és üzemelés csak becslések alapján lehetséges, ami tudvalevő
leg növeli a ponrntlanság, a túlzottan költségigényes létesítés és üzemelés esélyeit.
Nem is említve a végső célra gyakorolt hatását, mely szerint elsőrendű feladat az
alkalmazott HSZTE-k hadrafoghatóságának minél magasabb szintű biztosítása,
nem mindegy tehát, hogy :.1 javítási tevékenység a meghatározott időben kedvezően, vagy kedvezőtlenül befolyásolja azt.
(A mellékletek a folyóirat végén találhatók!)

-
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Ellátási szállítások szervezése disztribúciós módszerrel
és az ellátási anyagforgalom prognosztizálása
„forgalom prognózissal''
F az e k a s I m re alezredes
A tömegtermelés és a tömeges felhasználás, a tömegtermelésből adódó specializáció, valamint a kooperáció, a termelés és '.l fogyasztás helyeinek elkülönültsége az alapanyagok, energia hordozók, félkész- és késztermék tömeges helyváltoztatását igényli. A mindenoldalú ellátással kapcsolatos anyagelosztási folyam:1tok - a termelési folyamatokhoz hasonló - szervezettségi, a továbbítási
költségek mérséklése fontos feladattá vált.
Az ellátási anyagok korszerűségén, minőségén, a termelés költségein felül
egyik legfontosabb követelmény, hogy az ellátás anyagai. az optimális továbbítási
módszerrel és leginkább megfelelő eszközök igénybevételével jussanak el a fel·
használás helyeire. Ezek a követelmények realizálása biztosítj"l, hogy a termé·
kek károsodás nélkül kellő időben és helyen legyenek.

1. &:.állítás szervezés disztribúciós módszerrel
A disztribúció komplex mozgásrendszer, termelés ( anyag) elosztásnak is ner..:ezhetjük. Az újratermelés forgalmi szférájában szabályozott keretek között végbemenő, szervezetten irányított komplex mozgásrendszer, amelynek során a termékek fokozatosan haladnak a felh"lsználás, illetve a fogyasztás helyei felé.
A disztribúció szervezési intézkedések rendszere is, amely biztosítja a folyamatos ellátást. Közvetlenül szolgálja azt a célkitűzést, hogy az ellátási anyagok
gyorsan, biztonságosan és minél kisebb költségráfordításs-al, kellő időben, meg·
felelő mennyiségben és összetételben jusson el a fogyr,sztóhoz (felhasználóhoz).
A disztribúció tágabb értelmezését tekintve rendkívül szoros kapcsolatban
van az anyagforgalmazási rendszerrel. Így az anyagmozgatás - lehetőségeit, céljait és csatornáit meghatározó intézkedések, jogszabályok és szervezeti intézkedések is a disztribúciO témakörébe sorolhatók. A beszerzés és elosztás kapcsola·
ta kölcsönös, hiszen -a beszerzési (termelési) lehetőségek behatárolják az elosztható (kiadható) termékek (anyagok) mennyiségét és összetételét, dc ugyancsak behatárolják a szállítási feladatok mennyiségét és annak végrehajtás módját.
1.1. A disztribúciós tevékenység körei és egy lehetséges míívelet sora az anyagi eszközök továbbításakor.
1.1.1. A disztribúciós tevékenységek körei:
- ''lnyagcsoportositás;
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- raktározás ;
anyagmozgatás·,
- szállítás és
elosztás.
1.1.2. A disztribúció egy lehetséges míü.:.elet sora:
(Késztermék elöállitása - beszerzése - és fogyasaóhoz való eljuttatási folyamatban.):
- Ipar (fogyasztási, használati cikkek elöállítása) csomagolás, any-agmozgatás, tárolás és ismételt anyagmozgatás;
- Szállítás (a szükséges anyagi eszközök rendeltetési helyre történő juttatása) központi-, területi- (csapat) raktárakba;
- Raktározás (felhalmozás céljából, vagy a fogyasztás előtt) anyagmozgatás, tárolás, anyagmozgatás csomagolás és ismételt anyagmozgatás;
- Szállítás a csapatraktárakba (fogvasztóhoz, felhasználóhoz) történő eljuttatás;
- Csapa/raktárakban történő feldolgozás: any.1gmozgatás, tárolás, anyagmozgatás kiadás és fogyasztás.
A disztribúciós folyamatokban hasonló tevékenységi sort fedezhetünk fel,
mint az anyagáramlásban, vagy a szállítási láncban.

1.2. A szállítási lánc lényege, tevékenységi körei
A szállítási lánc az anyagellátás (elosztás) folyamatában előforduló rakodások, szállítások és belső anyagmozgatások összessége, ha ezeket egységes technikával és technológiával valósítjuk meg.
A helyváltoztatási folyamat részművcletei (elemei) a láncpontban kapcsolódnak egymáshoz.
A láncpontoknak az olyan technológiai szervezettségi pontokat nevezzük,
amelyekben - az ellátási anyagok továbbításakor - valamilyen változás következik be.
A szállítási láncon belül a csathkozási pontokon általában több közlekedési ág szállító eszközei (rakodás eszközei) kapcsolódnak egymáshoz. Ezeken a
pontokon éppen ezért átrakásokra van szükség. Az átrakás történhet közvetlenül, vagy közvetett formában, közbenső tárolással. A rakodási műveleteket úgy
kell megszervezni, az átrakási csomópontokat a berendezés és a felszereltség vonatkozásában úgy kell kialakítani, hogy zökkenőmente:, lebonyolítása biztosítható legyen. Ennek alapvető feltétele, hogy az átrakási csomópontokon megfelelő
kapacitású berendezések kerüljenek beállításra. A szállítási lánc keretén belül
az egyes közlekedési ágak által biztosított szállítási kapacitásnak is megfelelőnek
kell lennie. A szállító kapacitások egyensúlyának biztosítása megköveteli azt,
hogy az időegységre vetített szállítási teljesítmények -:!zonosak legyenek. Abban
az esetben, ha az időegységre vetített fajlagos szállítási teljesítmények egyenlősé
ge nem biztosítható, a szállítási folyamatban torlódás keletkezik, a torlódások
csak akkor kerülhetők el, ha megfelelő közbenső tárolási lehetősCgekről gondos-

kodunk.
A láncpontok a szállítási láncok legkritikusabb pontjai, ezeken a pontokon
vállalatoknak központi-, területi- és csapatraktáraknak, valamint a
szállítási feladatot tervező és végrehajtó szerveknek jót szervezett együttműkö
désére van szükség. Ha a száJJítási lánc egyes elemei között a fajlagos időegy-

ia

termelő
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ségre vetített szállítási kapacitás tekintetében nincs meg az egyesúly (pl. központi 1ilratoknál), akkor közbenső tárolási khetősi:gct kell biztosítani.

1.3. A csomagolás és anyagmozgatás szerepe a disztribúciós folyamatokban

~..

A disztribúciós folyamat szempontjS.bOl úgy fogalmazhatjuk meg a csomagolással szemben támasztott követelményt, hogy a csomagolásnak - a továbbításra ke1ülö anyagnál - minden szakaszban (szállítási tagozatban) egységet kell
alkotnia. Előfeltétele az egység rakományképz:és, amelynek lényege, hogy az ellátási anyagot olyan rakománnyá fogjuk össze, hogy ai egyes darabok egyedi kezelése nélkül gépekkel mozgatható, rakodható legyen. Fontos elv az is, hogy az
egységrakomány elosztási, nyilvántartási, ellenőrzési és szállítási egységet is
képezzen. Az egyik elterjedt megoldás a rakodólapos egységrakomány képzés, az
alkalmazásánál figyelembe kell venni:
a szállító járművek rakfclületének a kialakítását;
- a rakodólap felületkihasználását biztosító csom1gméreteket;
- a rakományt mozgató gépek teherbírását.
A rakodólapos egységrakomány képzés során az :1 fő feladat, hogy az elcsomagok alakjának, méretének, méretarányám1k, súlyának figyelembevételével mind jobb felület és térfogat kihasználást érjünk el. A helyesen megválasztott csomagmérctek a rakodólap felületének kihasználásán túl növelik a
szállító eszközök és a raktárak kapacitás kihasználását is, továbbá könnyebb lesz
az anyagok kezelése, kisebb lesz a sérülésből eredő kár.
helyezendő

'i.:

A szállítási lánc szempontjából optimális csomagolásnak azt tekintjük, amely
a fogyasztói ( ellátási) csomagolást szállítási csomagolássá, a szállítási csomagolást efo'ségrakományokká, az egységrakományok járműrakományokká történő átalakítását, az eszközök optimális kihasználását valósítja meg.
A disztribúció fizikai mozgás elemeinek összefüggése a csomagolási, a szállítási, a rakodás, a raktározás, a belső anyagmozgatás eszközeinek és módszerének az összh:rngját jelenti. Ennek az összhangnak ki kell terjedni a gyártó vállalatoktól a központi-, területi- és csapatraktárakra, valamint a szállítást tervező és végrehajtó szervekre.
A szállitási lánc kritériuma az, hogy a szállításokat, rakodásokat, illetve ".l
belső anyagmozgatásokat egységes technikával és technológiával valósítjuk meg.
A szállítási láncok létének és eredményességének fontos feltétele a rakodási és
anyagmozgatási technika színvonala. Az anyagmozgatás az anyagok helyváltoztatására irányuló tevékenység, akárcsak a szállítás, azonban ez a tevékenység az
egyes üzemek és raktárak terü\etén be\ü\ történik.

•.-..:.

Az ellátási folyamat szervezettsége szempontjából az lenne a kívánatos, hogy
':lz előállított fogyasztási anyagokból, e cikkekből már a termelési folyamat részeként egysegrakornányt képeznénk az anyagmozgatás. rakodás, szállítás, valamint a tárolás egyszerűsítése céljából.

1.4. A szállítás szerepe a disztribúciós folyamatban
A nagyobb távolságok áthidalására a disztribúció alkotó elemei közül a
szállítás hivatott. A szállítás célja, hogy megfelelő eszközzel, hatékonysággal öszszekapcsolja a termelési, elosztási és fogyasztási pontokat, ezzel egységes láncot
alkot a termelő üzemek és a fogyasztók között.
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, ,A termelői és a fogyasztói helyek megfelelő hatékony összekapcsolása bizonyos feltételek között. Ilyen feltétel pl. a legrövidebb útvonalak meghatározása, '1 legcélszerűbb szá11ítási módok alkalmazása. Ezen túlmenően a szállítási
murika hatékonyságának biztosítása és növelése a szállítás szempontjából: pl. az
egységrakományok kiaJakításának rendszere, csomagolás módja.
A helyi és területi szállítások megoldására, szállító járművek üresen végzett
futások csökkentése érdekében célszerű szállító járatokat szervezni. A járatokon
belül az anyagátvételezést, vagy leadás rendjét úgy határozzuk meg, amellyel elérhető az adott szállítási feladat útvonalainak optimális kialakítása és a feladatot a legkevesebb kilométer teljesítménnyel lehet megoldani.

-

1.5. Szállító járat összeállítása a „helyi járatokra"
A helyi szállításokra készítendő „járat" táblázatosan, vagy grafikusan állítható össze. A grafikus formában történő rögzítés történhet térképen, miliméteres
papíron, vagy A-2 méretű sima lapon, legcélszerűbb térképen elkészíteni.

A vázlaton rögzíteni kell: (1. sz. vázlat)
- a járat számát;
- a járat útvonalát;
- egyes vételezési (leadási) helyeket (számozva), az e11átási helyhez (laktanyához) viszonyított távolságát;
- a vételezési napokat;
- járatnak menetrendjét, menetidejét (laktanyából kiindulva 1., 2. stb. vételezési, leadási helyre történő érkezés és indulás idejét, i11etve a 1-aktanyába történő érkezés idejét) ;
- a feladat végrehajtásához szükséges összidőt.

-

A vázlaton készítendő járatoknál a helyeket, térbeni elhelyezését úgy helyezzük el, hogy áttekinthető legyen, ne törekedjünk a menetirány megtartására.
A disztribúció fizikai mozgás elemeinek összefüggése a csomagolási, a szállítási, a rakodás, a rnktározás, a belső anyagmozgatás eszközeinek és módszerének az összhangját jelenti. Ennek az összhangnak ki kell terjedni a gyártó vállalatoktól a központi-, területi- és csapatraktárakra, vahmint a szállítást tervező
és végrehajtó szervekre.
A szállítási lánc kritériuma az, hogy a szállításokat, rakodásokat, illetve a
belső anyagmozgatásokat egységes technikával és technológiával valósítjuk meg.
A szállítási láncok létének és eredményességének fontos feltétele a rakodási és
anyagmozgatási technika színvonala. Az anyagmozgatás az anyagok helyváltoztatására irányuló tevékenység, akárcsak a szállítás, azonban ez a tevékenység az
egyes üzemek és raktárak területén belül történik.
Az ellátási folyamat szervezettsége szempontjából az lenne a kívánatos, hogy
az előáHított fogyasztási anyagokból, e cikkekből már a termelési folyamat részeként egységrakományt képeznénk az anyagmozgatás, rakodás, szállítás, valamint a tárolás egyszerűsége céljából.
2. Az ellátással kapcsolatos szállítási feladatok szervezése forgalomprognó~is
alkalmazásával

2.1 Forgalomprognózis fogalma és alkalmazásának területei
A forgalomprognózis meghatározott közlekedési ágaknak (szállítási ágaza-
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toknak) egy jövőbeni időszakra clőrebecsült forgalma. illetve a reálisan megahpozott tervek kidolgozásához szükséges mutatók gyakorlati összefoglalója,
vagyis a végrehajtott szállítási munkák gazdasági elemzésének nélkülözhetetlen
eszköze. Tervokmány a jövőbeni feladatok végrchajt~sához, tervidőszak végén
elemzési okmány a következő terv elkészítéséhez.
A forgalomprognózis elkészíthető naptári évre és kiképzési évre, ahol az
időtartam a megh:1tározó, s ezen belül felmerülő összes szállítási szükségletet
számításba veszik.de prognózisba foglalható egy zöldségtermelő gazdasági körzet primőr áruforgalma is, csakúgy, mint az adott helyőrségben, vagy azon kívül
elhelyezkedő mezőgazdasági üzemek, ipari válhlatok (húsüzem, tejipar, kenyér
stb.) anyagforgalma, mely valamilyen formában részt vesz az adott kötelékek ellátásában.
A forgalomprognózis abból a célból készül, hogy megfelelő időben képet
kapjunk az ahkulat (körlet) jövőbeni szállítási feladatairól.
A forgalomprognózis a különböző időszakra szóló tervezésnek az eleme, segédeszköze. Célszerű, ha összeállítását közgazdasági elemzések, forgalomstatisztikai értékelések előzik meg.
2.2. A prognózis szerkesztéséhez kiinduló alapként szolgálnak:
a korábbi időszak (előző évek, kiképzési időszakok) megfelelő értékelés
utáni tapasztalatai.
Az adott kötelék vizsonylatában végbement változások, vagy tervezett módosítások (új technikai felszerelések, rendszerbe álHtásai, kiképzési tervek módosítása, létszám csökkenés, egyéb követelmények érvényesítése stb.).
Az adott körzet (helyőrség) közlekedésgazdasági lehetőségei (Tisúti szállítási, gépkocsi szállítási ágazatok igénybevételének feltételei).
Az ellátás és a szállítások területén érvényesülő szezonális jelleg.
A:z. adott kötelék „saját" szállítási lehetőségei (technikai eszközeinek igénybevételi lehetőségei, személyi állományának felkészültsége stb.).
Azok a közlekedési és szállítási munkát értékelő tapasztalatok, melyek a
prognózist készítő állomány birtokában vannak összehasonlítva azokkal a korszerű módszerekkel, amelyek „gazdaságosság" szempontjából a legnagyobb hatékonyságot biztosítják.
3.3. A forgalomprognó:::.is elkészíthető:
az adott alakulat (kötelék) számára meghatározott kiképzési időtartamá
ra (n:1ptári év, hat hónap, negyedév, stb.) kialakított teljes anyagforgalomra,
vagy kiemelten kezelt egyes fontosabb anyagfajták forgalmára. (PI. minden anyagfélére egy térképen vagy külön a húsüzemi anyagforgalomra, termelőszövetkeze
ti beszerzésekre stb.)
Az anyagforgalom kialakítása, lebonyolítása és elemzése, szállítások végrehajtása, illetve annak elemzése nélkül értelmetlen.
Az anyagi biztosítás úgy az AHKSZ idején, mint a háborúban, a hadsereg
életében és a néphadsereg területén egyaránt az ellátás és a szállítás útján valósul meg. Következésképpen a forgalomprognózis elkészítése érdekében elemezett
anyagforgalom csak a szállítások megalapozott tervezésével együttesen alakítható
ki.
A forgalom prognózis elkészíthető az '3.dott köteléknek~
- ,,saját" szállító eszközeivel tervezett szállítási munkákra;
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- a meghatározott anyagforgalomnak csak a népgazdaság szállítási ágazataival történő lebonyolítására;
- végül ez utóbbi kettő változ"ltnak együttes alkalmazásával, vagyis vegyesen honvédségi és népgazdasági szállítási ágazatok (szállítási vállalatok) igénybevételére.
Bármely változat kerül kialakításra, illetve alkalmazásra, minden esetben
elsődleges cél az adott kötelék harckészültségének biztosítása, s majd ezt követi
13.

gazdaságosság.
A forgalomprognózist célszerű térképen, vagy rajzlapon elkészíteni és megtáblázatokkal, leírásokkal kiegészíteni.

felelő

2.4. A forgalomprognózis kidolgozásának módszere
Az ellátási források és felhasználók térbelisége {laktanya, gyakorlótér, vételezési helyei stb.) a területi elhelyezkedés rögzítése, az elöljáró intézkedései, illetve a hadtáphclyettesnek saját m"lga által kialakított szerződéses kapcsolatai
alapján adottak.

-

Az ellátási források és felhasználók közötti távolság közút és vasútvonalhálózat térkép alapján elemezhető, s azokból a legkedvezőbb útvonalak kiválaszthatók.
A különböző szállítási távolságok kilométerben kifejezett hossz":l - amennyiben az elhelyezési körletben, laktanya és város viszonylatban a feladat nagyobb
távolságon (helyőrségen kívül) kerül végrehajtásra, akkor a távolság térképen
kcrül lemérésre, s a gépkocsi menetlevele alapján annak valódisága ellenőrizhető.
2.5. A forgalomprognózis kidolgozásának menete
Meghatározott méretű rajzpapíron (a papír méreteinek megválasztása teljesen önkényes, lényeg az, hogy jól áttekinthető legyen) arányosan, de neni léptékhelyesen fel kell rajzolni mindazokat a viszonylatokat, amelyekkel a köteléknek kapcsolata van, vagy kapcsolata lehet (2. sz. vázlat).

A rajzolás (feltérképezés) műveletét az alábbiak szerint célszerű elvégezni:
- viszonylag a rajz közepére egyszerű ábrázolásai kerül elhelyezésre a laktanya, vagyis a fő fogyasztó, a laktanya kapja az l-es sorszámot, s ez a sorszám
követi (jellemzi) minden viszonylatb".ln;
- a laktanyához viszonyítva (megfelelő irányban és arányos távolságban,
nem léptékhclyesen kerül elhelyezésre pl. a sütőüzem (kenyérgyár). A sütőüzem
kapja a 2-cs sorszámot. A laktanya és sütőüzem (stb.) közötti szállítási viszonylatokat a gépkocsi forduló mozgás-szimbolumával össze kell kötni. Ennek megfelelően :t jármű üres futása szaggatott, a rakott futás folyamatos vonallal kerül
ábrázolásra. Ez egyben válasz a vételezés, illetve ellátás (kiszállítás) folyamatára. A forduló vonalára fel kell írni a szállítási távolságot kilométerben;
- a leírtak alapján, a laktanyához viszonyítva kerül elhelyezésre pl. a Húsüzem 3-as sorszámmal, a Patyolat (mosóda) 4-cs sorszámmal, a vasútállomás, stb.
A megválasztás sorendje, jelölése teljes egészében a tervezőre van bízva.
Az így felsorolt és rögzített viszonylatokból azokat, amelyek gyakoriság vonatkozásában és térben viszonylag közel vannak a haktanyához, célszerű egy általános körbe ábrázolni, és ez lesz az R1 körzet anyagforgalma.
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Az R1-es körzeten kívül kerülnek elhelyezésre:
- gyakorlóterek (ugyanolyan módszerrel, mint az clözöekben ismertetésre
került);
- termelőszövetkezetek;
- lőterek;
- egyéb ipari vállalatok (stb.).

A fclszerkesztett viszonylatokat célszerű egy újabb körbe összevonni, s ez
lesz az R2 körzet anyagforgalmának ábrázolása.
A forgalomprognózist célszerű két részre bontani, ".l következőképpen:
- a kötelék által tervezett és végrehajtásra kerülő feladatokra (2. sz. vázlat
A-rész);
- az elöljáró tervei alapján végrehajtásra kerülő feladatokra {2. sz. vázlat
B-rész).

il
i

A forg:ilomprognózis további kidolgozása az anyagforgalom volumenét tartalmazza viszonylatonként, összegezve, rakott, üres futás bontásban, táblázatos
formában (2. sz. vá;,lat e-rész).

A forgalomprognózis kidolgozása egy példán végigvezetve
Egy adott kötelék élelmezési szolgálatvezetője a parancsnok hadtáphelyettes által meghatározott h:itáridőre elkészíti (kidolgozza) egy kiképzési év idő
tartamára a kenyér szállítási tervét, illetve a szállitáshoz szükséges kilométer
és gépjármű igényét.
A szerződés a sütőipar vállalattal úgy nyert megkötést (változat), hogy a
kötelék saját járművel rendszeresen vételezéssel hajtja végre a szállítást.

A terv kidolgozásához a következő mutatóértékek állnak az élelmezési főnök rendelkezésére:
- a kötelék létszáma (átlagérték = 2000 fő);
- napi kenyérfogyasztási norma (átlagérték= 0,7 kg·fő/nap);
- egy év időtartam = 365 nap;
- szállítási távolság a laktanya és a sütőipari vállaht között = 6,5 km;
- a vételezés gyakorisága, azaz vételezések száma. Ünnepnap, vasárnap kivételével a kötelék vételez, így a viszonylatok szám'l. = 365 - 65 = 300 nap.
- a szállításokhoz igénybevehető gépkocsi jellemzői (Csepel-344 tgk.).
A mutatók birtokában tervezhető a kilométer és gépjárműszükséglet a következőképpen:

- az éves kenyérfogyasztás :
Q = 2000·0,7·365 = 511000 kg;
egy alkalommal vételezett mennyiség:
511000
q= _3_0_0-= 1703,3 kg;

•°'>F

- szükséges járműmennyiség egy db Csepel-344 yételezésenként;
- kilométer szükséglet éves viszonylatban:
300x6,5 = 1950 km rakott futás
300x6,5 = 1950 km üres futás
Összesen: 3900 km.
6
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A forgalomprognózisra az 1. sorszámhoz a
jegyzésre:
Kenyérvételezés: Q2-1 = 511 tonna
Rakott futás = 1950 km.
Üres futás = 1950 km.

következő

adatok kerülnek be-

Ugyanezzel a módszerrel kerül meghatározásra a hússzállítás, mosódai szállítás, vasúti, illetve vasúttól történő elszállitások stb. is. (Ha kapcsolható tételek
vannak, a külön-külön tervezett kilométerek összevonh"ltók.)
A forgalomprognózishoz a részletes adatokat a szállíttatók (szolgálatiág vezetők, fegyvernemi főnökök stb.) adják, ezért részükre célszerű utasítást kiadni
az egységes információk biztosítás"l érdekében.
Ősszefo glalva
A forgalomprognózison természetesen a sa1at (ellátó) kötelékek járművei
vel végrehajtott szállítások mellett összefoglalásra kerülnek a szállítási költségkeret alapján népgazdasági szállítási ágazatok által végrehajtásra tervezett szállítások is.
A forgalomprognózis alapján távlataiban meghatározható a szállító alegység
igénybevétele is ennek függvényében tervezhetők az egyéb igénybevétellel kapcsolatos feladatok.
Az adott alakulat (kötelék) parancsnok hadtáphelyettes számára információt
ad ahhoz, hogy az éves szállítási feladatokról teljes áttekintéssel rendelkezzen
évközben bármikor; munkáját nagyon megkönnyíti az általa kidolgozott (elkészített) forgalomprognózis felhasználása mind a szállítások tervezése, mind gazdaságosságuk elemzése időszakában.
(A vázlatok a folyóirat végén találhatók.)
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A Magyar Néphadseregben alkalmazható
raktározási (tárolási) anyagmozgatási
technológiák kialakításának kérdései

•

Te r s z t e ny á k Andrásné kpa .
A termelés és fogyasztás volumenének növekedése, a népgazdaságban rendelkezésre álló munkaerő korlátozott száma, valamint az eszközhatékonyság fokozásának és a termékelosztási2lí költségek csökkenésének szükségessége egyre
inkább megköveteli a termékelosztási folyamatok szervezettségének fokozását.
A termékelosztás katonai értelemben anyagi biztosítás (ellátás), amely során az anyagok a beszerzés helyéről a felhasználás helyére kerülnek.

Az anyagi biztosítás nagyobb részt rakodási-, szállíoási és tárolásPj művele
tekből áll, anyagmozgatásról26 tehát alapvetően e három esetben kell beszdni.
Katonai értelemben a tárolás folyamat, amelynek célja az anyagi eszközök
mennyiségi és minőségi tulajdonságainak a megóvás"l. az előírt időszakra úgy,
hogy azok az elrendelt (szükséges) időpontban sértedenül, megfelelő minőség
ben felhasználásra (alkalmazásra, vagy fogyasztásra) kerülhessenek.
Az anyagmozgatás - katonai vonatkozásban vizsgálva - az anyagok áramlásával kapcsolatos műveletek összessége, az anyagi erőforrástól a fogyasztókig,
illetve felhasználókig. A tulajdonképpeni horizontális, vagy vertikális, illetve a
kettő kombinációjából álló helyváltoztatáson túl, az anyagok fel- és lerakásának,
be- és kirakásának, átrakásának, felhalmozásának és s:zétterítésének végzése.
Az anyagmozgatás napjainkban mind hazai, mind külföldi vonatkozásban
kiemelt helyet foghl el az intenzív gazdasági fejlesztés és hatékonyság fokozásának megvalósításában.
2
" A termékelosztás: a termékeknek az újratermelés forgalmi szférájában
szabályozott keretek között végbemenő, tervszerűen irányított és szervezett komplex mozgásrendszere, amelynek segítségével a termelési folyamatból kikerülő
termékek a fogyasztói piacra eljutnak.
25
Tárolás: az anyagi javak termelésének és forgalmazásának minden területén fellelhető, állandó, folyamatos tevékenység, amelynek célja a raktári készletek mennyiségi és eredeti minőségi tulajdonságainak megvédése a tárolás id~
je alatt, hogy a kívánt időpontban, megfelelő minőségben felhasználhatók legyenek.
20
Az anyagmozgatás a társadalmi újratermelési folyamat minden fázisában
előforduló, az anyagok, félkész- és késztermékek kézzel, vagy speciális eszközökkel (gépekkel) végzett helyváltoztatását és rakodását célzó tevékenység,
amely nem jár együtt alak és állapot változással.
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Hazánkban a népgazdaság intenzív fejlesztésének szakaszában - a termelési
és fogyasztói szférábaµ - egyre határozottabb igény jelentkezett az anyagi j".lvr:'.:
tárolásának és mozgatásának a fizikai élőmunka ráfordításon alapuló végzésének
megváltoztatására. Ezt segítették elő a kormány és más, szakbizottságok ált'll kiadott rendelkezések, az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet létrehozása is.
A népgazdaságban e téren meglévő problémák megoldásának elősegítésére, az
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság keretében szakbizottságot hoztak létre,
amelynek feladata az optimális térbeli elosztási rendszerek kialakítása, a tárolást és gépesített anyagmozgatást lehetővé tevő egyedi és gyűjtőcsomagolások,
egységrakományok bevezetése, a szállítások gazdaságos megszervezésére és végrehajtására irányuló javaslatok kidolgozása.
Az 1960-as évek végétől a magyar néph'ldseregben is fokozott figyelmet
fordítottak a katonai szakanyagok mozgatását gyorsító, az élőmunka ráfordítását
csökkentő módszerek és eszközök alkalmazására. A Magyar Néphadseregben az
1970-es évek közepéig - központi hitelek felhasználásával - alapvetően a szakágak egyedi törekvései alapján egy erőteljesebb eszköz beszerzés volt tapasztalható. Ennek eredményeként jelenleg az MN -anyagmozgató gépekkel, eszközökkel, segédeszközökkel való ellátottsága a népgazdasági szinthez viszonyítva -jobb.
A gépek kihasználtsági foka viszont még jelenleg is alacsony, mivel nem voltak
és még ma sincsenek meg az üzemeltetéshez a megfelelő feltételek, nem kellően
biztosítottak a karb"lntartási és javítási körülmények. Az 1976-80-as időszakban
határozottabb fejlődés bontakozott ki. Előtérbe került a magyar néphadsereg tárolási- és anyagmozgatási rendszerének továbbfejlesztésére irányuló tevékenység, fő figyelmet a csapat-, laktanyai és „M'' bázisokon folyó tárolás korszerű
sítésére, "lZ anyagmozgatás eszközrendszerének kialakítására fordítva.
Az érintett szervekkel, elöljáró seregtest és magasabbegység parancsnokságokkal együttműködve végre lett hajtva a csapatszintű tárolási rendszer korszerűsítése, a kaposvilri magasabbegységnél. A korszerűsítés célja a tárolt készletek pontosítása, :1 belső anyagmozgatás szervezettségi fokának fejlesztése, a tárolótér kihasználás növelése, valamint kiinduló adatok gyűjtése volt, a majdani
tárolási normatívák kialakításához. Ezt követően a korszerűsítési tevékenység
kísérletként ki lett terjesztve a magasabbegység valamennyi alárcndcltjére. Később a magyar néphadsereg más egységeinél is folytatva lett e tevékenység az
előzőekhez hasonló eredményességgel.
A korszerűsítés - a harckészültségi és gazdaságo:-.sági szempontokon túl nagy jelentőségű, mivel "3. gépesítéssel a nehéz fizikai munkát végzők létszáma,
az anyagmozg<-ltási célokra igénybe vett munkaerő csökkenthető. Így kevesebb
katona kerül elvonásra a napirend szerinti tevékenységtől. Gyorsabbá, könnyeb·
bé és kultúráltabbá válnak a tárolási és anyagmozgatási folyamatok. Mindezek
következtében javulnak az állomány élet- és munkakörülményei, a baleseti lehetőségek mérséklődnek, biztonságosabbá válik a munkavégzés.
Minden korszerűsítésre irányuló tevékenység ellenére továbbra is nehézséget jelent, hogy a raktárépületek jelentős része nem raktározási célra és több évtizede épült az akkori követelményeknek megfelelően. Ezek nagyrésze már elavult, műszaki állapotuk erősen kifogásolható. Sok olyan épület van, amely nem
elégíti ki az igényeket, felújításuk gazdaságtalan, szanáhndók. Bár a fegyvernemi- és szolgálat főnökségek komoly erőfeszítéseket tettek a fennálló nehézségek
orvoslására a rendelkezésükre álló anyagi erőforrások nem bizonyultak elegendőnek a problémák megoldásához.
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··Miután az anyagi lehetőségek a hatodik ötéves terv idősZ'3.kában is korlátozottak, olyan költségkímélő és csökkentő eljárások bevezetését kell szorgalmazni, amelyek az intenzív fejlesztést ·segítik elő. Az ilyen irányú törekvéseket
alapozzák meg az elmúlt években az e tárgyban kiadott rendelkezések, (HB határozatok, miniszteri utasítás, hadtápfőnöki intézkedés) ameJyek rögzítik a raktárgazdálkodással és anyagmozgatással kapcsolatos komplex tevékenységek körét, a néphadsereg hatékonyabb, gazdaságosabb anyagi-technikai ellátás-a érdekében szükséges teendőket.
Ennek megfelelően a cél a raktárakkal és haditechnikai eszközökkel való
tervszerű gazdálkodás fejlesztése. A gépek eszközök és modern technológiák "11kalmazásával a gazdálkodás hatékonyságának növelése. A rendelkezésre álló
eszközök üzemeltetésével, állagmegóvásával összefüggő tervező-szervező és ellenőrző feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb végrehajtása. Az állomány kiképzésével és sz:1kmai felkészítésével kapcsolatos feladatok magas színvonalon
történő ellátása.
A korszerűsítésre irányuló tevékenység végzésében igen jelentős állom.is a
fegyveres és rendészeti szervek27 együttműködési tevékenységének szabályozás:3.ra,
gazdálkodásuk összehangolására, gazdasági rendszerük továbbfejlesztésére vonatkozó, több évre szóló komplex program kidolgozása. OT-PM28 koordinálásával. E nagyszabású program kidolgozásában résztvesz valamennyi fegyveres és
rendészeti szerv. A Hadtápfőnökség jelenlegi feladata a raktárgazdálkodási
együttműködés keretszabályozására vonatkozó közös intézkedés kidolgozása, ebből eredően az „Együtt- tárolási Utasítás" tervezet elkészítése, illetve a majdani
,,Egységes Tárolási Utasítás" kidolgozása, amely hatálytalanítani fogja a régi elavult sz"lbályozásokat.
A feladat megkezdéséhez bázisként az 1981 év folyamán bekért:..19 raktárgazdálkodási és anyagmozgatási helyzetjelentések adatai szolgálnak. A feldolgozott anyagból megismerhetők az MN-ben meglévő témával kapcsohtos gondok, problémák, valamint a későbbiek folyamán felhasználhatók lesznek az 1vIN
tárolóterének, az itt tárolt anyagoknak, anyagmozgató gépeknek és eszközöknek
intenzív és extenzív jellemzői.
A tárolási gondok megoldását elsődlegesen az új raktárberuházások megvalósításában látják az érdekeltek, mivel a raktárépületek jelenlegi állaga, építészeti jellege kedvezőtlenül befolyásolja a korszerű tárolási megoldások kialakítását, vagy éppen gátolja a korszerűsítést. Ott a legkedvezőbb a helyzet, ahol
a laktanyarekonstrukciókkal egyidejűleg a raktárfelújítások is megtörténnek.
Ezekben a laktanyákban a korszerűsítések kedvezően hatottak a raktáhiányok
csökkenésére. A fenntartásra biztosított előirányzatok zömében csak az épületek
karbantartását és javítását biztosítják, esetenként még azt sem, így a tároló berendezések korszerűsítésére nem nyújtanak fedezetet. A raktározási tevékenységen belül a tárolás jelenlegi szervezettsége még akadályozója a szélesebbkörű
korszerűsítési törekvéseknek.
Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium, Igazságügyiminisztérium,
Országos Parancsnokság.
28 Országos Tervhivatal, Pénzügyiminisztérium.
29 A néphadsereg raktárgazdálkodási és anyagmozgatási rendszeréről szóló
10/1980. (HK 8.) HM utasítás végrehajtásra kiadott 104/1980. (HK 23.) MNHF
intézkedés 24. pontjában foglaltaknak megfelelően beküldött jelentések adatai.
21
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Az elmúlt tervidőszakban jelentősen nőtt a katonai szervezetek anyagmozgató gépekkel és eszközökkel való ellátása. Ezek kihasználása és kihasználtsága
az épületek már említett építészeti adottságai, a nem megfelelő minőséglí rövid
úthálózat miatt nem mindenhol kielégítő. Az ellátásban elsőbbséget élveznek a
korszerűsítést végző katonai szervezetek. Az eszközökkel való gazdálkodás még
sok kívánnivalót hagy maga után. Az eszközök javítására a pénzügyi fedezetek
nagyobbrészt rendelkezésre állnak, azonban a javítási háttér többnyire nem biztosított, nincs javító kapacitás, az anyag és alkatrész hiányok tovább növelik a
gondokat.
Az előzőekben felvázolt problémák egy részének megoldását segítené elő a
helyi adottságoknak megfelelően alkalmazott raktár02iási és anyagmozgatási technológiákm (anyagmozgatási eljárások) kialakfoása. Katonai értelemben a technológiai folyamat a végzett munkafolyamat munkamenete.
A raktározási és anyagmozgatási technológiák (anyagmozgatási eljárások)
megnevezését azért tartom célszerűnek, mert a tároló belső és külső technológiája
m:1ga az anyagmozgatás, feladatát lényegében az anyagmozgatás alkalmazásával
tudja betölteni.
Az anyagmozgatási eljárások korszerűsítése egyidejűleg többirányú, egymással kölcsönhatásban álló, sokoldalú hatékonyságnövelő hatást fejt ki és igen sok
továbbgyűrűző eredménye van. Ezek közül csak az élőerő megtakarítás egy része,
és az idő csökkentése számszerűsíthető. A gazdaságosság kimutatás-a pedig az
eredmény (hozam) és ráfordítás viszonyából, vagyis a hatékonyságból adódik.
Mivel az eredmény csak részben számszerűsíthető, a ráfordítás viszont a költség·
ben és munkamennyiségben egyértelműen kimutatható, a gazdaságosság ferde képet munt. A döntéseknél pedig alapvető szempont - különösen napjainkban a számított vagy becsült gazdaságosság. Bár a raktározási és anyagmozgatási technológiák önálló technológiák, mégis kölcsönhatásukban kell vizsgálni, mivel a
kettő szintéziséből lehet megkapni a gazdasági optimumot. Az egyre nagyobb teret hódító új tudományok (általános rendszerelmélet, kibernetika) és ezek törvényszerűségeinek, módszereinek -ilkalmazhatósága is az anyagmozgatási eljárások folyamatába tartozó, vagy ehhez közelálló rendszer meghatározását, együttkezelését igénylik.
előzőekben

elmondottak indokolják, hogy az anyagmozgatási eljárások
hatékonysága az MN-ben is reálisan kerüljön előtérbe. Az
MN-bcn a nem számszerűsíthető, ún. ,,burkolt" eredmények feltárása bonyolult
feladat, de néhány megemlítése közelebb vezet "l való~ágos eredménynövelő értékhez. Ilyenek:
- energia-megtakarítás ;
- a szervezés és gépesítés reven elérhető élőerő megtakarítás; (egy-egy objektumban felszabaduló sorállomány, fő);
Az

korszerűsítésének

:.IO Technológiai folyamat (munkafolyamat) a kézzel vagy géppel végzett közvetlen megmunkálások, műveletek összessége.
Műveletek: a technológiai folyamat önmagukban befejezettnek tekinthető
részei, amelyeket egy személy (vagy meghatározott létszámú munkacsoport) egy
munkahelyen, egy munkadarabon (vagy meghatározott munkadarabokon) megszakítás nélkül végez.
Munkamenet: a technológiai folyamat meghatározott módon rendezett mű
veleteit jelenti.
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- tevékenységre fordított idő megtakarítás (több idő jut kulturális és sport
tevékenységre, pihenésre, stb.);
- rejtett élőerő megtakarítás (fő, meghatározott időszakonként, vagy rendszeresen igénybe vett létszám rakodáshoz, vételezéshez, raktáros mellé anyagmozgatáshoz, adminisztrációs feladatokhoz, stb.);
tárolótér kihasználás hatásfokának növekedése;
vagyonbiztonság növekedése;
- baleseti veszélyek csökkenése;
gépkocsi állásidő csökkenése, rakott futás teljcdtmények növekedése;
a rend, fegyelem, áttekinthetőség növekedése;
a munkavégzés kultúráltságának növekedése;
az állomány élet- és munkakörülményeinek javulása.
Hiányofüató a beküldött jelentésekből, hogy ezekre a hatékonysági és gazdaságossági mutatókra nem tértek ki. A jelentő katonai szervezetek nagy része
sematikusan felvázolta, illetve elkészítette az objektumban alkalmazott vagy alkalmazásra j:ivasolt technológiákat, amelyekből nem derült ki, hogy azok alkalmazásának voltak, vannak vagy lesznek-e eredménynövelő hatásai, vagy éppen
az általuk javasolt technológia olyan gazdasági követelménnyel jár, amely költségnövelő hatású. (Gondolok itt pl. olyan esetre, hogy az alkalmazott technológia
eszközszükségletének költségigényessége magasan meghaladj-a a kézi anyagmozgatás költség igényeit; vagy nagyobb mennyiségű eszköz áll rendelkezésre, mint
amennyi az adott feladatok végzéséhez szükséges; a gépek kihasználása minimális vagy nulla.) Éppen azért van nagy jelentősége a gazdaságossági szemléletnek
és vizsgálatoknak, mert nagyon kell vigyázni a maximális gépesítésre és a gazdaságosság tekintetében fennálló ellentmondások megfelelő egyensúlyban tartására. Annál is inkább fontos, mivel az előzőekben már említve volt, hogy az MN
anyagmozgató gépekkel és eszközökkel wló ellátottsága jónak értékelhető, csak
a velük való gazdálkodás hagy még kívánnivalót maga után.
A technológiák kialakításánál nagyon körültekintően és gondosan fel kell
mérni:
- az összes rendelkezésre álló tárolóteret (statikus és dinamikus értelemben) ;
- a tárolandó (mozgatandó) anyagok mennyiségét fajta, fizikai állapot, csomagolás fajta, alak, méret, tulajdonság (különleges is) szerint;
a rendelkezésre álló anyagmozgató gépek-eszközök mennyiségét, minőségét;
a mozgatás idő-igényességét, gyakoriságát.
A technológiák kialakításánál vizsgálni kell az any:1gáram ésszerűsítése tekintetében az anyag célszerű, gazdaságos mozgását, az anyagmozgató eszközök
ésszerű, gazdaságos kiválasztásának és alkalm'1zásának lehetőségét, mivel a két
vizsgálat szintézise adhatja csak az optimumot. Az évek folyamán az anyagáram
vizsgálatokra igen sok módszert, segédeszközt dolgoztak ki, így minden feladathoz meg kell találni a megfelelő, speciális eljárást. A leggyakrabban alkalmazott
segédeszközök közé tartoznak a különféle anyagfolyam ábrák31 (diagramok\ kisminták,32 valamint a hálós tervezés.
31 Anyagfolyam ábra: olyan grafikus ábrázolási mód, amelyeken az események láncolata követhető.
32 Kisminta: ábrázolási mód, amely az épület (üzem) léptékhelyes alaprajzát ábrázolja a rajta elhelyezett gépek modelljével, s az események ezen a maketten követhetők.
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A hálós tervezés módszerei lehetővé teszik a különböző események egymásutániságának és időtartamának megfelelő meghatározását. E módszerek alkalmazásával elérhető olyan eseménysorozatok kialakítása, amely mind időtartam, mind
eszközlekötés (munkaerő igény is ide értendő) tekintetében minimális ráfordítást
igényelnek. Alkalmazásukkal rámutathatunk mindazokra a felesleges műveletek
re, utakra, kihasználatlan gépekre, berendezésekre, eszközökre, amelyek a katonai
szervezetnél alkalmazva vannak. Meg kell még említeni a hálós tervezés azon
nagy előnyét is miszerint feltételei és adatai könnyen lefordíthatók a számítógép
,,nyelvére" és így az optimálás bonyolult, munkaigényes művelete gépesíthető.
A cikk keretében ezen módszerekről bővebben b~szélni nincs mód, de nyilvánvaló az olvasók közül is lesznek érdeklődők, akik mélyebben foglalkoznak
a témával (módszerekkel) és saját területükön próbálják kihasználni a módszerek nyújtotta lehetőségeket.
Az anyagáram vizsgálatok önmagukban nem elegendőek, szükséges bővíteni
az anyagmozgató gépekre, eszközökre vonatkozó vizsgálatokkaI,3.1 melyek c.:élja,
hogy megállapítsuk '3.Z anyagmozgató gépek, eszközök alkalmasságát, megfelelő
kiválasztását, kihasználtságát és gazdaságos üzemét.
Végső célja tehát ezeknek a vizsgálatoknak, hogy térben és időben, gépekben és munkaerőben, vagyis a ráfordítási és üzemeltetési költségekben megtakarítások legyenek elérhetőek. Végeredményben a felsorolt módszerek alkalmazásával megálhpítható, hogy hol érdemes a meglévő vagy elképzelt megoldással
szemben intenzív változást végrehajtani, vagyis rögzíteni azt: hogyan lehet az
anyagmozgatási folyamatot leegyszerűsíteni. Az anyagmozgatási folyamatot, illetve a raktározási és '3.nyagmozgatási technológiát célszerű grafikus ábrázolással
rögzíteni, erre szolgálnak az anyagfolyam ábrák, amelyeken az események sorozata egymáshoz való kapcsolódása közérthetővé és áttekinthetővé válik.
Az anyagmozgatási folyamatábra kialakításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az adatok helyesen csoportosítva, megfelelő szemléletességgel legyenek
ábrázolva. Annyi adatot és körülményt tartalmazzon, amennyi a kitűzött cél eléréséhez szükséges, tehát jól áttekinthető legyen. Az elkészítése ne legyen munka

igényes. A sokféle típusú folyamatábra közül

legmegfelelőbbnek

(ezred szintenj

a képies anyagmozgatási folyamatábrát tartom {lásd 1. sz. ábra), amely a teljes
anyagmozgatási folyamatot szalagszerűen kiterítve mutatja. Az állomány erre '3.
célra igénybe vett dolgozói (katonák) által végzett műveletek, eszközök, gépek,
azok egyszerűsített ábrájával vannak helyettesítve. Ezek igen szemléletes segédeszközei azon anyagmozgatási folyamatoknak, amelyek nem kimondottan szakemberek számára készültek. A jelentésekben több ilyen folyamatábrával lehetett
találkozni.
Annak ellenére, hogy a „képies" anyagmozgatási folyamatábra nagyon szemléletes, könnyen átlátható anyagmozgatási helyzetet (módszert) ábrázol, bizonyos
ponton túl az alkalmazása, áttekinthetősége nehézkessé válik. A „bizonyos pontot" a rakodási és anyagmozganási rendszer méretei határozzák meg. Nyilvánvaló33 Ilyen vizsgálatok: a gépek kihasználásának, az anyagmozgatás hatásfokának a vizsgálata, ezen belül energia hatásfok vizsgálat (egyik lényeges kihasználási tényező és egyben a gazdaságosságra is jellemző érték) a hasznos
munkára fordított energiamennyiség egybevetése a befektetett elhasznált öszszes energia mennyiségével, beleértve az összes emberi és gépi munkát. Munkaidőkihasználás, berendezések teljesítményének kihasználása, alapterület és térkihasználás, szállítás a legrövidebb útvonalon, egyéb számítások.

88

.-

-

an ott, ahol egy időben, egy helyen több katonai szervezet kiszolgálása (funkcionálás,.a) valósul meg azonos tároló kapacitásból (pl.: laktanyahadtápok, egyesített javító szervezetek, EJSZ, stb.) ott a rendszer bonyolultsága miatt el kell tekinteni a „képies" anyagmozgatási folyamatábrától. Célszerű azonban elkészíteni a. katonai szervezetre alkalmas rendszerelméleti értelembe vett rakodási és
,anyagmozgatási technológiát, a későbbiekben leírt logikai lépéseknek megfelelően, használva a cikkben korábban említett lehetséges optimalizálási módszereket. A „képies" anyagmozgatási folyamatábrák megmaradhatnak az anyagmozgatási technológiák építőelemeinek, kiinduló bázisainak (pl.: konkrétan egy raktárban folyó tárolási, rakodási tevékenység, páncélos és gépjármű technikai anyagraktár) raktározási, tárolási folyamatában.
A következőkben egy technológiai sémát vázolok fel, amelyet elsősorban
bonyolultabb esetekre történő alkalmazásra j-avaslok.

A technológia logikai sémája
1. Alkalmazott technológia: kézi, gépi, vegyes, egyéb.
2. Technológia alkalmazási időszaka: AHKSZ; MHKSZ.

A mozgatandó anyagféleség statikus jellemzőinek számbavétele:
anyag fajtája;
anyag fizikai állapota;
anyag (egység) :1lakja, külső méretei;
csomagolás fajtája;
mozgatandó anyag (egység) mennyisége: vételezés, MHKSZ napi kiszolgálás, stb.;
- mozgatandó anyag (egység) tömege;
- anyagok különleges tulajdonságai;
- anY3gok különféle körülmények közötti viselkedése (robbanóanyagok,
gyógyszerek, vegyivédelmi anyagok, ejtőernyők, sugárvédő anyagok, stb.) szerint.
3.
-

4. A dinamikus jellemzők összegyűjtése:
a) anyagáram vizsgálatok
- anyagféleségek mozgatási gyakorisága az idő függvényében:
- feltöltés,
- frissítés,
- karbantartás,
- felhasználás helyére szállítás, stb.
negyedévenként, havontn, hetente, naponta, stb.
- kisebb egységeken (raktárbázison) belüli anyagáramlások iránya és intenzítása;
.,. .
:.-

b) anyagmozgató gépek, eszközök vizsgálata:
- rendelkezésre álló gépek, eszközök alk'llmassága;
- a technológia alapján szükséges gépek-eszközök kiválasztása;
- gépek- eszközök kihasználtsága;
- gépek- eszközök gazdaságos üzeme;
térben és időben harckészültségi szempontból 1endelkezésre álljanak;
e) katonai szervezeten belüli anyagáramlások iránY1'3 és intenzítása, léptékhdytsen.
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4. Optimalizálási feladatok:
a cikk korábbi részében felsorolt operáció kutatás módszereivel.
4. Raktári berendezések kialakítása, az alkalmazott (alkalmazandó) technológiáknak megfelelően.
5. Raktárobjektumok és az anyagmozgatási technológiák összehangolása.
Rögtön hozzá kell tennem, hogy a fentiekben vázolt nktározási és anyagmozgatási technológia (vázlata) általános, de logikai menetét és tartalmát tekintve célszerű a betartása, természetesen kihangsúlyozva, hogy a technológiák kialakításánál alap meghatározóak a helyi adottságok.
A raktárgazdálkodási és anyagmozgatási helyzetjelentések technológiákra vonatkozó részének összegyűjtésével az volt a célunk, hogy informálódjunk az e területen kialakult helyzetről. Nyújtsanak információt a helyzetfelméréshez. Ezen
elvárásoknak a jelentések meg is feleltek. Fontos előrelépést jelentett az a körülmény, hogy különféle raktározási és anyagmozgatási technológiai megoldásokra érkeztek javaslatok. Örvendetes maga az a tény, hogy a néphadsereg több
egységénél - főleg a hadsereg egységeinél - komolyan foghlkoztak a témával.
Ez annál is inkább értékelhető pozitívan, mert érzésem szerint kialakulóban van
a már régóta áhitott rendszerszemléletnek megfelelő gondolkodás, vagy az erre
való igény. Ezen túlmenően a felmérés értékelése során egyértelműen megfogalmazódott, hogy a területen még m1gyon sok a tennivaló, de tovább kell lépni.
A továbblépést természetesen a leírt és a helyi speciális viszonyokhoz igazított
technológiák kidolgozása és alkalmazása jelentheti. Azoknál az egységeknél ahol
már kialakult technológiával dolgoznak, a továbbképzést a már kiahkult tárolási és anyagmozgatási technológia (ák) továbbfejlesztése, finomítása jelenti, kibővítve a cikk korábbi részében negatívumként megemlített gazdaságossági számítások hiányának pótlásával.
E módszerek gyakorhti alkalmazásával egyre élesebben rajzolódnak ki: a harckészültségi idő csökkenésében; a munkavégzés szervezettségében; az élő
munkaerő és energia-megtakarításban; az eszközök kihasználásában, gazdaságos
üzemében, azok a burkolt (másodlagosan jelentkező) eredmények, amelyek jelentős megtakarítást eredményezhetnek, s az intenzív fejlesztést biztosítják. Ezzel
egyidejűleg a hatékonysági és gazdaságossági követelmények is érvényesülnek,
mivel napjainkban a fő tennivaló a harckészültség színvonalának álhndó és foJyamatos növelése valamint a hatékonyság erőteljes fokozása.
E néhány gondolattal szerettem volna hozzájárulni ·:1 HM Direktívában
meghatározott célkitűzések gyakorlati életben (csapatoknál) történő minél teljesebb megvalósításához.
IRODALOMJEGYZÉK
1. Dr. Felföldi László: Anyagmozgatási folyamatok tervezése

2. Andrási Győző-Polonszky György: Tárolás
3. René Lecrére: Raktározás
4. Jolsvai György: Az áruforgalom szervezése (kézirat)
(Az 1. sz. ábra mellékletként a folyóint végén található.)
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A hadműveleti szétbontakozásban érintett csapatok
vízellátásának összetett feladatai
Dr. Vasvári Vilmos mk. alezredes a hadtudományok kandidátusa

•

A szerző készülő doktori értekezésének összeállítása során
a műszaki biztosítás további korszerűsítésének lehetőségeit vizsgálja.
Ennek kapcsolódó kérdését képezi a vízellátás jelentőségé
nek, helyének, szerepének elemzése, az együttműködési feladatok megjelölése más, többek között a hadtáp szolgálatokkal. A szerző mindezek alapján a hadtápbiztosítási rendszer
szempontjából érdekes következtetésre jut. Ezért látta szükségesnek közlését
a Szerkesztőség
Az összfegyvernemi hadsereg hadművelti szétbontakozásának sajátossága
lehet, hogy ezt a feladatot az ellenséges nukleáris csapások állandó veszélyének
körülményei között kell végrehajtani. Ezért kerül előtérbe a hadsereg csapatai
számára szükséges differenciált vízmennyiség és vízminőség több helyen egy idő
ben való biztosítása, a vízterítés megbízhatósága.
Veszélyeztetettségi időszakot feltételezve a hadműveleti szétbontakozás lépcsőzetesen, a tervezett terepszakaszok, körletek egymásutáni elfoglalásával, a fontossági sorrendnek megfelelő ütemezéssel, rejtetten történik. Ebből szükségszerűen
következik, hogy a vízellátási feladatok tartalmának elemzésénél figyelembe kell
venni az ütemezéshez kapcsolódó vízigény-változás és annak területi elosztását.
Ez utóbbi viszont az összhang megteremtését követeli a csapatok elhelyezkedése
és a vízkitermelés módjai között. A hadszíntéri adottságok és a vízellátó szervezet
lehetőségeinek mérlegelése alapján kell a hadtáp és műszaki szolálatnak biztosítania, hogy az első ütemben szétbontakozásra kerülő csoportosítások részére az
utak mentén berendezett vízellátóhelyek a további ütemek szerint szétbontakozó
erők számára is rendelkezésre álljanak .

..' -

Feladataik és jelentőségük alapján ".l hadműveleti szétbontakozás első ideméhen részt vevő csoportosítások a következők lehetnek:
a főerők és az államhatár biztosításában, valamint a front első tömeges
atomcsapása végrehajtásában, az ellenség hadszíntéri atomtámadása elhárításában részt vevő csapatok, azok vezetését, biztosítását, komendáns szolgálatát ellátó
erők.
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A második ütemben az alábbi csoportosítások tevékenységével lehet szá•
molni:
a főerők további részeinek szétbontakozását közvetlenül oltalmazó és biztosító csapatok, a hadsereg egyes vezetési pontjai, az első lépcsőbe tervezett hadosztályok, a tartalékokba tervezett és az első lépcső hadosztályokat megerősítő
egységek, szakalegységek, kikülönítésre tervezett légideszantok.
A hadműveleti szétbontakozás befejező mozzanataként, harmadik ütemben
körleteket elfoglaló csoportosítások:
a hadsereg második lépcső hadosztályok (a támadó hadművelet során al·
kalmazásra kerülő hadműveleti manővercsoport tervezett erő-eszköz mennyisége),
az összfegyvernemi tartalék állománya (esetlegesen), a hadtáp, valamint egyéb
csapatok.
A vázolt térbeni és időbeli differenciáltságnak, de a tömeges atomcsapásnak
a lehetőségével számolva, célszerű komplex módon értékelni a vízellási feladatokat i:nind az ütemnek, mind az együttműködés szempontjából.
Lényeges, hogy a második, de különösen a harmadik ütem időszakában szétbontakozó csapatok nagyrészt a már korábban igénybevett utakat használják fel és
így az ott levő vízlelőhelyek is átadás-átvétel tárgyát képezzék. Szorosan kapcsolódik a tevékenységhez a vízlelőhelyek közvetlen őrzés-védelme, különös tekintet·
tel a diverzió lehetőségéből adódó tömeges következményekre.
A valószínű ellenség különféle lehetőségeivel számolva a hadsereg hadműveleti szétbontakozásához szükséges menetvonalak száma a támadási sáv széles·
ségének, az úthálózatnak, az elsőlépcső-erő-eszköz mennyiségének függvénye.
A:z előbbi számvetés eredményeként a hadsereg csapatai számára 12-16 menetvonal jelölhető ki, amelyeken mintegy 25-30 kilométerenként szükséges vízlelő
helyet biztosítani. Így menetvonalanként 3-5 vízlelőhelyet számításba véve 36-80
db, illetve a szükségszerű dublírozás alapján 70-160 db tábori vízellátó-hely céljaira megfelelő vízlelőhely-szükséglettel számolhatunk, az előrevonás és szétbontakozás időszakában.
Az előrevonást követő szétbontakozásnál az első ütemben részt vevő csapatok tüzelőállásokat, tűzszakaszokat, terepszakaszokat foglalnak el, a második
ütemben szervezett csoportosítások várakozási körletekbe vonulnak, a harmadik
ütemben szétbontakozó erők összpontosítási körletet foglalnak, míg a hadsereg
hadtápegységei a harckészültségi körleteikből a HDS PK által kijelölt körletekbe
gyülekeznek.
Mindhárom esetben parancsolóan szükséges a meglevő polgári lehetőségek
(mélyfúrású kutak, vízművek, földbeágyazott vagy barlang medencék, karsztaknák) maximális felhasználása.
A vízellátás tervezése és szervezése
A vízigény-számvetéseket azon hadsedegközvetlen csapatok részére, amelyek vízszükségletüket időszakosan a hadsereg vízközpontokról kapják, a hadsereg hadtáptörzse, együttműködve a hadsereg műszaki törzsével már az állandó
harckészültség időszakában összeállítja. Ezt az ellátási kört akkor szükséges kibővíteni, amikor az előrevonás már említett ütemei során a szervezetszerú VÍZ·
ellátó erőkkel, eszközökkel rendelkező hadseregközvetlenek tartós megrongálódás,
megsemmisülés miatt vízellátásukat önerőből biztosítani nem tudják.
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Ezzel a lehetőséggel is számolva, a műszaki biztosítás tervezésén belül kerül
sor az alábbi tevékenységekre:
- a kitermelés konkrét és részarányos feladatainak, rendszabályainak meghatározására ;
- HDS vízközpontok helyeinek, berendezésük fokának rögzítésére, erő-,
eszköz-, időszükséglet meghatározására, áttelepülésük megtervezésére;
- a vízközpontokhoz utalt szervezetek rögzítésére.
Pontosítani szükséges a vízközpontok telepítésére, áttelepítésére, üzemeltetésére, valamint a vízszállítás, elosztás rendjére vonatkozó intézkedéseket a hadtáptörzzsel együttműködésben.
Lényeges ez azért, hogy a vízkitermelésre a hadtápkörletek és az adott szintű
egészségügyi scgélyhelyek közelében kerüljön sor, csökkentve ezzel a szállítási
távolságot a súlyponti igénylők felé.
A hadsereg törzsben a hadtáp és műszaki, valamint vegyi szolgálatnak tisztáznia kell a vízellátás megszervezésével kapcsolatos feladatokat, annak figyelembevételével, hogy vízfelderítésben műszaki, vegyivédelmi, egészségügyi részvétel szükséges, valamint a vízcllátásból a vízkitermelés műszaki, a vízszállítás-elosztás, de a vízminőség időszakos ellenőrzése is hadtáp feladat.

•

A hadsereg hadtáptörzse a műszaki törzzsel együttműködve elsősorban az
előrevonás, határbiztosítás és szétbontakozás, másodsorban a határátlépés, majd
az ütközctbevetés időszakára pontosítja, illetve alakítja ki vízellátó erők alkalmazására vonatkozó elgondolását. Ez a munkatérképen történt rögzítés után jelentésre kerül a hadseregparancsnoknál.
A HDS műszaki szolgálatnál szervezési tevékenységet igényel:
a vízellátó erők elosztása;
- a vízellátó erők manővereinek megszerevezése;
- a vízminősítés, vízvételezés és elosztás rögzített időpontjaihoz, időtartamai~
hoz kapcsolódó együttműködés fenntartása.

•~

Külön kiemelt jelentőségű a vízminőség ellenőrzése a vízközpontokon, mivel
a műszaki főnök csak az egészségügyi szolgálat szakvéleménye alapján intézkedhet
a biológiai tisztaságú víz kiadására.
A műszaki erő- és eszközelosztás után a hadsereg műszaki főnöke a műszaki
utász dandár részére kiadott harcintézkedésében a többi feladattal együtt meghatározza a vízellátó század csoportosítását, körletét, beérkezése idejét is. Rögzítésre kerül a századparancsnok részére, hogy az előrevonás, határbiztosítás,
szétbontakozás, (esetleg határátlépés) időszakában kinek az alárendeltségében
hajtja végre szakfeladatait, jelentéseit széttagolása esetében is milyen híradó csatornákon köteles megtenni.
Feltétlen értékelni kell azt a lehetőséget, hogy a megelőző ütemekben már
használt vízlelóhelyek, amelyek a HDS H vagy elló. dd. (esetenként az elló. dd .
r.) előremozgási irányának közelébe esnek és vízminőség, vízmennyiség szempontjából megfelelőek, felhasználásra kerülhessenek, mint HDS érdekű vízközpontok. Alapvető követelmény, hogy a hadsereg műszaki törzs folyamatos tájékoztatással rendelkezzen a vízlelőhelyek pontosító felderítésének eredményeiről a várható és már üzemelő vízközpontok települési helyeiről. A szakfeladatok végrehajtásának biztosítása érdekében fontos ez, mivel a vízellátó század műszaki
anyagi-technikai ellátása a változó átalárendelések ellenére továbbra is a műszaki
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utász dandár feladata, ugyanakkor feladata meghatározó részét ellátás érdekűen
hadtápkörletben végzi, ahol az anyagraktár is települ.
A települési helyek kiválasztásához a hadsereg műszaki és hadtáp törz11e
részére kiinduló alapadatokat tartalmaz a mellékelt táblázat, amely hidrogeológiai
körzetek szerint ismerteti a Dunántúl területén meglevő fúrt kutakból biztosítható
fajlagos vízmennyiséget. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a szükségszerűen korlátozott polgári vízigények mellett a mélyfúrású kutak 50°/0 -ának
rombolása esetén a katonai vízszükséglet - a részleges helyreállítás időtartamára
- a rendszeresített eszközök üzemelésével biztosítható. Következménye ennek a
heiyzetnek a vízsszállitási feladatok térbeni - időbeni megnövekedése. Ebben az
esetben az EFE háborús vízellátási normái kerülnek figyelembevételre a hadműveleti területen. A számvetés a vízigény, a terület viszonyának és a napi 10
órás üzemidőnek az összevetésével végezve a csapatok összegezett fajlagos vízigénye: 1,5 m3/10 ó km 2 értékre adódik. A táblázat adatai alapján megnehezülhet a
vízellátás: Répce-Rábaköz, Kemeneshát-Vasvár, Mecsek DK-i előtere körzetében.

A vízellátó

erők lehetőségei,

tevékenységei

A hadseregérdekű vízközpontok rendeltetésszerű üzemeltetésére - tömeges
atomcsapást feltételezve - már a szétbontakozás első ütemében is sor kerülhet. Ez
esetben a vízszállítás nehézségbe ütközik a következmények felszámolása miatt.
Mélyfúrású kútból
rendelkezésre álló
fajlagos vízmennyiség
m 3 /10 ó km 2

Körzet megnevezése

Kapuvár, Csorna,
medencerésze

Győr,

Szombathely
11,7

Dunántúl NY-i peremvidéke
Répce-Rábaköz

7,2

0,8

Kemeshát-Vasvár vidéke
Devecseri medencerész
Dunántúli Középhegység északi része
és Tapolca környéke

1,5
5,7

5,1

Zala völgye és a Balaton D-i szegélyének vidéke
Zala-Somogy dombos vidéke
Kapos völgye és a Duna jobb parti területe
Dráva síkság magyarországi része
Mecsek DK-i előtere
Sárbogárd környéke
Ve~encei hegység
Bicskei öböl
Dunavölgy:
között

8,4
5,0
20,6

10,8
0,3

8,5
28,0
6,5

Győr-Komárom-Esztergom

Mecsek, Dunántúli Középhegység
karsztos területei

5,7
7,8

Atlag a Dunántúlra: 8,13 m 3/10 ó km2
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További figyelmet igényel, hogy a műszaki utász dandár kötelékében Icvö vízellátó század békében csak keretállománnyal rendelkezik, tehát különösen a veszélyeztetettségi időszak elmaradása esetén összekovácsolásának rövid időn belül
kell megtörténnie.
A század összetétele biztosítja szakmai feladataink széles körű végrehajtását,
mivel állományába tartozik a törzsön kívül: felderítő, híradó- és ellátó raj, gépjármű és műszaki javítóműhely, a vízszűrő, a mélyfúró, valamint a vízellátó szakasz. Ez összesen mintegy 150 főt és 37 db különféle gépjárművet jelent, 6 kit.
komplex vízszűrő állomás (AUV-62), a 3 kit ezredközpont (EVK-1/a), a 3 kit.
gépi kútfúró (PBU-50) figyelembevételével.
A vízellátó eszközök még célszeríí. decentralizálásával:
3-3 kit. AUV-62 alkalmazásával
2 db ~ 2X120 m3/!0 ó
3 kit. EVKl/a alkalmazásával
1 db ~ IX120 m 3/10 ó
3 kit. PBU-50 alkalmazásával
3 db ~ 3X 35 m 3/!0 ó
tehát összesen 6 db hadsereg érdekű vízközpont üzemeltethető, ebből szükségszerűen 3-4 telepíthető és 2-3 tartalékban tartható a szétbontakozás időszakában, az
előbbi táblázat adatainak értékelésével. A vízközpontok települési helyeiről, áttelepítésük időppontjáról, mozgási irányaikról azon szervek parancsnokai kötelesek
tájékoztatást adni, ahol azok alárendeltségébe kerültek. A tájékoztatási kötelezettség kettős: egyrészt a HDS hadtáptörzs, másrészt a műszaki törzs részére. Ez a
feladat alapvetően a hadsereg komendáns ezred és az elló.dd., esetenként az ellátó dandár részleg vonatkozásában jelentkezik.

~

A HDS hadtáptörzse rögzíti, hogy a vízközpontok mely csapatok részére
végzik a vízkitermelést, mennyi azok napi teljesítménye, mikor történik a víz
vételezése, mennyi ivóvízmennyiséget kell tartalékolni. Ennek alapján a műszaki
utász dandár parancsnoka megszervezi a vízellátó század csoportosítását és ellátja azt a szükséges mértékű anyagi készletekkel. Ezután szóban meghatározza
a század feladatait, beérkezési körletét( szükségszerűen körleteit), menetvonalát
(szükségszerűen menetvonalait). majd intézkedik az útbaindításra és annak megtörténtét jelenti a hadsereg műszaki főnökének.
A menet végrehajtása alapvetően két módon történhet:
- a század együtt hajtja vágre menetét és annak parancsnoka az ellátó dandár parancsnokságán történt jelentkezés útján osztja el vízellátó erőit és indítja
útba őket alkalmazási körleteikbe;
- a századtörzs az elló. dd. érdekében tevékenykedő erőivel- eszközeivel
bevonul annak körletébe, majd az előbbi módon tevékenykedik, a harcálláspont
közelébe települő vízellátó szakasz pedig menet közben leválik a századtól és
parancsnoka a komendáns ezred törzsétől kapja meg feladatát.

.~

Mindkét esetben a század parancsnoka az elló. dd. törzsében dolgozik a
vízkitermelés folyamatossága érdekében, összeköttetésben a vízközpontokkal. Célszerű a zsázadparancsnokság települési helye közelében tartani a vízfelderítő rajt,
a híradó raj egy részét, a javító műhelyt, az ellátó rajt, valamint a tartalék vízkitermelő eszközöket. Ezáltal biztosítható, hogy a vízfelderítő raj a meghatározott irányokba időszakosan tevékenykedjen, a tartalék azonnal alkalmazásra kerülhessen és a mozgó javítóműhely a szükséges vízközpontokon nagyobb hibaelhárítást, kis javítást végezzen.
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Az elöljárókkal, alárendeltekkel való összeköttetéshez az R-104 MA, tartalékban 1 db R-105 D rádiót célszerű biztosítani. A felderítő raj részére 1 db R-105
Dés a vízszűrő, mélyfúró és a vízellátó szakaszokhoz 1-1 db R-114 D rádiót szükséges kiadni. Ez természetesen a híradó raj állományának elosztását is jelenti.

A vízellátó század vízközpontokra bontása már a szétbontakozás
az alábbi lehet a szabályozott vízigények figyelembevételével:
A valószinűen jelentkezö ivóvízigények harci naponként:
HDS H 86 m 3
elló. dd. 171 m3,
elló. dd. 112 m3 ,
elló. dd. rlg. 59 m3 •

időszakában

-

A HDS H /:rdekében a vízellátó szakasz az alábbi teljesítményekkel rendelkezik (TÖPFE alkalmazása esetén komplex vizszürést, kút telepítését MSK15-tel alkalmazva):
3,0 m3/ó X 3 db X 10 iizó. ~ 90 m3
1,7 m3 /ó X 3 db X 5 üzó. ~ 25 m3
115 m3
Az elló. dd. érdekében egy vízközpont alkalmazásával a két
üzemeltetni.
Vizkitermelő képesség komplex vízszűrés esetén:
4,0 m'/ó X 6 kit. X 10 üzó. ~ 240 m'

vízszűrő

szakaszt

célszerű

Két vízközpont telepítése esetén egy-egy vízszűrő szakasszal 120-120 m3 biológiailag tiszta ivóvíz biztosítható.
A tartalékba tervezett mélyfúró szakasz 3,5 m3/ó X 3 klt. X 5 üzó. = 52 m3
ivóvizet képes naponként minimálisan biztosítani, maximum 50 m mélységből.
Emellett ezekkel az eszközökkel 10 m mély és 1,0 m átmérőjű aknáskutak is
készíthetők, szükségszerűen képesek atomakna kutakat is létesíteni.
A javasolt elosztást erdős-hegyes terep és a hadszíntér polgári vízellátottsági berendezkedése is indokolja. !gy elsősorban kell vízközpontként felhasználni
a meglevő vízmű-létesítményeket a hozzájuk kapcsolódó barlangmedencékkkel,
földbcágyazott víztároló medencékkel. Másodsorban kerülhet sor a víz komplex
tisztítására és csak harmadsorban lehet számítani az idő- és munkaigényes nagyteljesítrnényú kútfúrásra, ha a vízföldtani lehetőségek ezt biztosítják.

....

A hadszíntéri adottságok alapján - a határátlépést követően - tábori körülmények között a kitermelhető napi minimális ivóvízmennyiség százalékos megoszlása a következö:
Vízkitermelési

lehetőség

Felszín alatti vízre
telepített vízműből
Redszeresített vízszűrőkkel
Tábori körülmények
között kútfúrással
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Duna-

völgyben

1

Graz-Klagenfurt
írányában

41

57

55

43

4

.......

Ez a kutatási eredmény vetette fel annak igényét, hogy a tábori vízellátás
vízközpont készleteinek fejlesztésénél - bázisgépként - a zárt rendszerű (a
közbeeső emberi beavatkozást mellőző) komplex víztisztítási technológiát biztosító
eszköz fejlesztésére kerüljön sor. A fejlesztésért és rendszerbe állításért felelős
HM-szervek döntése alapján a csapattagozatok igényének megfelelően a bázisgép
hazai fejlesztésű vagy a VSZ-tagországokból speciális import útján kerülhet beszerzésre. Bármelyik esetben az eszköz csak néhány hónapos kezelői tanfolyamon
szerzett jártasság meglétét igényli.

Ajánlások

-

A vízellátó eszközrendszer víztisztító eszközeinek zárt technológiája, valamint a szükségszerűen alkalmazott vízkiemelés egyszerűsége bátorítást ad azon
gondolat megfogalmazásához, hogy nem egyeszerüsítené-e a tábori vízellátás
összességének tervező-szervező-végrehajtó tevékenység komplexumát, ha egy biztosítási ág, nevezetesen a hadtáp szolgálat felügyelete alá kerülne?
A vízellátás gyakorlati végrehajtása a várható hadszíntéri adottságok öszszességének függvényében már nem kutatás vagy kútfúrás (a kapcsolódó vízföldtani jellegű felderítéssel), hanem mennyiségi feladatait tekintve inkább meglevő
polgári vízellátási objektumok tábori érdekű felasználása, esetenként a vízszűrők,
vízkiemelő eszközök üzemeltetése.
Ugyanakkor a csapattagozatok hadtáp szervei a meghatározott hadműveleti
irányokon belül kapcsolatba kerülnek a felhasználható sütödékkel, vágóhidakkal,
polgári raktárakkal, amelyek körzetében helyezkednek el a vízművek vagy azok
víztárolói. Esetenként ezek a polgári objektumok saját céljaikra megfelelő kutakkal, víztisztító berendezésekkel rendelkeznek.
A tábori vízellátás egykézben tartása a hadtáp szolgálat részére a fejlesztés
vagy beszerzés, de a kiképzés esetében többletmunkát jelent az állandó harckészültség időszakában. Ugyanakkor az elvonuló csapatoknál egység, magasabbegység szinten már az előrevonás időszakában műszaki tervező-szervező kapacitás
szabadul fel a mozgásbiztosítás érdekében, csökken az együttműködési igény, a
hadtáp szolgálat pedig önállóan tartja kézben a vízellátás összességét. Indokolja
ezt az a tény, hogy jelenleg is már a gl. (hk.) ezrednél a vízellátó raj az e. MŰF
feladatszabása után a hadtápkörletébe vonul és a vízközpontot ott üzemeltetve
hadtáp lépcsővel települ át. Ugyanakkor speciális technológiai anyagai is a hadtáp
raktári készletében vannak.
Az egészségügyi szolgálat feladatait a vízellátás jelenlegi kapcsolatterülctein
belül a mellékelt ábra tartalmazza.
A meghatározó vízminősítési tevékenységet az egészségügyi szolgálat végzi
mindamellett, hogy részt vállal a vízfelderítésbcn is. Végső soron pedig a vízközpontokon kitermelt víz alapvetően és meghatározó jelleggel az élelmezés, az egészségügyi ellátás alapanyaga.
A hadtápcsapatok harcbiztosításának, közelbiztosításának, őrzés-védelmének
korszerűsítése napirenden levő feladat, ehhez kapcsolódva kerülhet vizsgálat alá
a tábori vízellátás összességének helyzete.
A szárazföldi összfegyvernemi hadsereg előrevonása-szétbontakozása idő
szakában, de hadműveleti tevékenysége összességében sem kívánatos a kis alegységek kettős alárendeltsége, különösen az utakban szegény és a híradást nehezítő
erdős-hegyes terepen.
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Felhasznált irodalom:

1. Utasítás az összfegyvernemi harc műszaki biztosítására. Mű/98.
2. A koalíciós összetételű hadsereg támadó hadműveletének sajátosságai
erdős-hegyes terpen. (MN Tud. konf. anyaga) Honv. SzT. 1979/1.
3. Dr. Léka Gyula: Hadsereg vízközpont létrehozása és működtetése. Honv.
T. 1980/1.
4. Dr. Vasvári Vilmos: A hadszíntér vízbiztosítottságának vizsgálata. ZMKA
36/0125/Ea.
5. Harcászati-hadműveleti műszaki normák. 20/0313 MN MŰF.-ség 1980.
6. A műszaki csapatok törzsszolgálati segédlete 20/0443. MN MŰF.-ség 1980.
7. Csapathadtáp utasítás Htp/3.
8. A szövetséges hadseregek háborús egészségügyi biztosításának szervezése.
Eü/50.

{A mellékletek a folyóirat végén találhatók.)
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Az újítómozgalom további fejlesztésének
és kiterjesztésének lehetőségei az MN központ hadtáp
szervezeteinél
Littomericzky János mk.

;

őrnagy

A tudományos-technikai forradalom korunk egyik legnagyobb horderejű,
széles sodrású, nagy történelmi távlatokban végbemenő világméretű folyamata.
Nincs a társadalom életének egyetlen olyan területe sem, ahol valamilyen módon
ne éreztetné hatását. Közvetlenül vagy közvetve hatást gyakorol a gazdaságra,
a társadalmi rétegződésre, a politikára, a nemzetközi viszonyokra, a hadügyrc, az
emberek gondolkodására, életmódjára és így tovább.
Mindez, valamint az a tény, hogy hazánkban a fejlett szocialista társadalom
létrehozásával kapcsolatban napirendre került a tudományos-technikai forradalom kibontakoztatása, a szocializmus előnyeivel való egyesítése és a néphadscregünkben is végbemenő hadügyi forradalom, igen időszerűvé és fontossá teszi
mindazon lehetőségek és módszerek vizsgálatát, amelyek elősegíthetik a gazdálkodás hatékonyabbá tételét, az anyaggal és az energiával való ésszerű takarékosságot, a munka szervezettségének javítását, az élőmunka ráfordítások csökkentését, a beruházások szervezettségének fokozását.
Hazánkban, ezen belül néphadseregünkben a fenti törekvések megvalósításának egyik - az a.Hami- és társadalmi szervezetek által egya_ránt támogatott mozgalma az egyre szélesebb körben kibontakozó és a ~zemélyi á1lomány egyre
nagyobb részét aktivizáló újítómozgalom.
Néphadseregünkben a tudományos-technikai forradalom részeként végbemenő hadügyi forradalommal együtt nőtt a személyi állomány szakképzettsége,
műszaki tudása, aktivitása is. E fejlődés élharcosai között vannak az újítók.
A néphadsereg újítómozgalmának eredményei az elmúlt ötéves tervidőszakot
figyelembe véve az azt megelőző tervidőszakhoz viszonyítva számottevően növekedett. Így például mintegy 13 ezer újító 8 ezer újítást nyújtott be, amelyből 7
ezer elfogadásra és 4 ezer hasznosításra került. A hasznosított újítások gazdasigi
eredménye mintegy 410 MFt-ra tehető.
A Magyar Néphadsereg Hadtápfőnökség vezetése, a társadalmi szervezetek
az elmúlt időszakban különös figyelmet fordítottak az MN központ hadt..1.r
katonai szervezeteinél működő újítómozgalom, mind szélesebbkörű kibontakoztatására, a mozgalomba rejlő alkotó tevékenység hasznosítására. Ennek eredményeként az V. ötéves tervidőszakban mintegy 1200 újító 800 újítást nyújtott
be, amelyből 700 elfogadásra és 400 hasznosításra került. A hasznosított újítások
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gazdasági eredménye mintegy 80 MFt. Eredményeinket összehasonlítva a néphadsereg eredményeivel megállapítható, hogy részesedésünk számottevő. Ez százalékos arányban kifejezve a következő: újítók száma 9°,/o; benyújtott újítások
száma 10°/o; elfogadott újítások száma 10°/'o; hasznos eredmény 19°/o. A számokban kifejezett eredményeken túlmenően felbecsülni sem lehet a mozgalom
társadalmi, politikai hatását, az egyéni alkotó gondolkodásra és cselekedetre
kifejtett mozgósító erejét, amelyben kifejezésre jut a személyi állomány - az
ember - szakképzettségének és erkölcsi-politikai tulajdonságainak megnövekedett
szerepe.
Eredményeink mellett megállapítható, - mint ahogy ez az MNHF-ség 1979ben megrendezett I. Újítiási Konferenciáján elhangzottakból is kitűnik -, hogy
mozgalmi tevékenységünk tartalékai még teljes körűen nincsenek kiaknázva. Néphadseregünkben ma éppen a technikai fejlődés színvonala következtében az
újítómozgalomnak mint a műszaki fejlesztés társadalmi erőforrásának, a személyi
állomány önként vállalt és tudatos alkotó tevékenységének egyre bővülő lehető··
ségei vannak. Így többek között:
a hadtáp háborús felkészítése és készenléte színvonalának emelése;
- a gazdálkodás hatékonysága növelése;
- a haditechnikai eszközök és anyagok, valamint a szolgáltatások minőségének javítása;
a haditechnikai eszközök, a belső tartalékok kihasználtságának javítása;
- az anyaggal, energiával és élőmunkával való takarékosabb gazdálkodás;
- a munka szervezettségének fokozása, a biztonságosabb munkavégzés feltételeinek javítása;
- a baleset-, a tűz- és környezetvédelem fokozása terén.

-

Mindezek alapján úgy ítélhetjük meg, hogy az újítómozgalom további fejlesztésének lehetőségei adottak, a feladatok biztosítják a tevékenység bővítését,
;.1,c>: élenjáró módszerek kialakítás·át.
A fentiekből kiindulva, áttekintve az MNHF-ség és alárendelt katonai szervezetei újítási tevékenységét, a további fejlődés útjait, feladatait és módjait a
következőkben állapítjuk meg.
1. A:;: újítómozgalom

„Az újítómozgalom a műszaki haladás társadalmi erőforrása, a dolgozók
önként vállalt és tudatos alkotó tevékenységének szervezett formája" (38/1974.
X. 30. MT számú rendelet). Az újítómozgalom szervezeti feltételei, ir,ányitottsága alapvetően biztosított. Az MN központ hadtáp katonai szervezeteinél minden szinten a párt-, a KISZ- és a szakszervezet segítése, támogatása mellett az
újítómozgalmat a parancsnokok, igazgatók, főnökök (továbbiakban: vezetők)
irányítják, újítási megbízottak közreműködésével.
Az újítómozgalom szervezésében és eredményességében a vezetők irányítási
tevékenységén túlmenően nagy jelentősége van az újítási megbízottak szervezOL
munkájának, szakmai, egyéni rátermettségének. Az ellenőrzések tapasztalatai azt
mutatják, hogy a lehetőségeken belül az újítási megbízottak szakmai végzettsége
megfelel az elvárásoknak, alapvetően képesek a szervező és adminisztratív ml1nka
végzésére. Néhány területen azonban kevesebb figyelmet fordítanak az újítási
megbízottak rendszeres továbbképzésére, így előfordul, hogy az Crvényben íevő
szabályzók nem kellő ismerete miatt az újítások ügymenete akadozik, sőt alaki
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szabálytalanságok, hibák következnek be. Azoknál a szervezeteknél, ahol a vezető,
az újítási megbízott és a társadalmi szervek együttes tevékenysége rendszeres és
szervezett az újítómozgalom eredményes és mind a szervezet, mind az egyén vagy
kollektíva részére gyümölcsöző.

":!.-C-

'

Az újítómozgalom eredményesebb működését megítélésem szerint a szervezettség fokozásával lehet elérni, amelynek minden szinten érvényesülnie kell. A
szervezettség javításának feladatai a következők lehetnek:
- az újítómozgalom hatékonyságának rendszeres értékelése, mind a vezető,
mind a társadalmi szervek részéről;
- az újíoási megbízottak rendszeres beszámoltatása a mozgalom helyzetéröl
a vezető és a pártszerv részéről;
- az irányítás szempontjából alárendelt katonai szervezetek vezetőinek
rendszeres beszámoltatása az elöljáró vezető részéről;
az újítási megbízottak rendszeres továbbképzésének biztosítása ágazatonként;
a propaganda munka folyamatosságának biztosítása, a kampányjellegű
tevékenység elkerülése;
- újítási napok, konferenciák, kiállítások, tapasztalatcserék rendszeres szervezése;
- újítási versenymozgalom ösztönzésének folyamatos érvényesítése;
- az újítók, az újítási versenymozgalomban kiemelkedő eredményt elértek
munkájának erkölcsi elismerése és széles körű propagálása;
- a hasznosított újítások rendszeres publikálása. A fenti feladatok végrehajtásának metodikája a következő lehet (változat).
A katonai szervezetek vezetői évente egy alkalommal az MNVK HTF Csf.
22/1979. (HK 23.) számú intézkedésének megfelelően értékeljék az újítómozgalom hatékonyságát, mind a saját, mind a közvetlen alárendelt katonai szervezeteik
vonatkozásában. Az értékelés érdemi része tárja fel a mozgalom erős és gyenge
oldalait, a továbbfejlesztés lehetőségeit és feladatait. A párt-, a KISZ- és szakszervezet bevonásával értékelje a mozgalom érdekében kifejtett propag:rnda
munkát és annak eredményeit, valamint a társadalmi, gazdasági és személyiségfejlesztő hatlásait. Az, értékelés a jelentési kötelezettségen túlmenően képezze az
évente egy alkalommal szolgálatfőnökségek által megrendezendő újítási tapasztalatcsere anyagát, valamint tömör összefoglalással a vezetői beszámoló jelF.:ntések, illetve éves feladatszabó parancsok részét.
Az újítási megbízottak beszámoltatását vezetési szintenként célszerű differenciálni. Ennek megfelelően a vezetőnek közvetlenül alárendelt katonai szervezeteknél félévenként, a főnökségeken és középit.iányító szerveknél évenként, az
MNHF-ségen kétévenként. A beszámoltatást a vezetői munkarendhez kapcsolódva célszerű végrehajtani. A pártszerveknél (vczetőségeknél) történő beszámoltatás ütemezését a pártvezetőség határozza meg. Célszerű a vezetőségi tagok közü 1
egy főt olyan feladattal megbízni, hogy állandó jelleggel kísérje figyelemmel a
katonai szervezet újítómozgalmának alakulását és segítse az újítási megbízott
munkáját különös tekintettel a propaganda munka terén.
Az alárendelt katonai szervezetek vezetőinek beszámoltatását az időszakos
írásos és szóbeli beszámoltatlásokkal egyidejűleg célszerű megoldani.
A propaganda munka folyamatosságának biztosítását az újítási megbízott a
helyi társadalmi szervek mozgósító erejére támaszkodva szervezze. Ennek érde-

101

kében törekedni kell a párt-, a KISZ-, a szakszervezeti taggyűléseken az újítómozgalom időszerű kérdéseinek megvitatására, az újítók népszerűsítésére, az ú: ·tások társadalmi, politikai, gazdasági, műszaki hatásának méltatására. Ezen túlmenően fel kell használni a rendelkezésre álló propaganda célokat szolgáló
lehetőségek (csapatrádió, faliújság stb.) mind szélesebb körü és folyamatos alkalmazását.
Az újítómozgalmat irányító helyi vezető évente egy alkalommal szervezzen
újítási napot, melynek időpontját az éves kiképzési tervben célszeü rögzíteni.
Az újítási napokat célszerű kiállítással egybekötni és a mozgalom propagandájára felhasználni.
Az újítási megbízottak rendszeres továbbképzését ágazati szinten kÖ?:ponti
rendezvény keretében célszerű megoldani, amelyet egyben fel kell használni az
újítási tapasztalatcserék végrehajtisára is.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségesnek látszik az újítási versenymozgalom folyamatosságának biztosítása, melynek szervezését központilag ágazati rendben célszerű megvalósítani. Ennek érdekében az MNHF az Orsz,ái;os
Találmányi Hivatal és az MN HTF Csf-ség által szervezett versenymozgalomhoz
csatlakozva az MN hadtáp szolgálat főnökségek, valamint a közvetlen alárendelt
katonai szervek között újítási versenyt szervez. Ezzel egyidejűleg az MN hadtáp
szolgálat főnökei saját és alárendelt katonai szervezetei részére szervez újítási
versenyt. A verseny értékelésére és díjaziására ágazatonként évenként, az ágazatok között öt évenként célszerű sort keríteni. A versenymozgalom értékelését
és díjazását ágazatonként az évente megrendezésre kerülő újítási tapasztalatcserékkel MNHF-ség szinten az ötévenként megrendezésre kerülő újítási konferenciákkal együtt célszerű megtartani.
Az újítómozgalomban elért eredmények, kiemelkedő újítások mind szélesebb
körű propagandájának biztosítása érdekében célszerű a „Hadtápbiztosítás" című
kiadvány publikációs lehetőségét rendszeresen felhasználni. Az élenjáró egyéni
újítók és újító kollektívák által elért eredményeket célszerű a csapattörténeti
könyvbe is bevezetni.
Végezetül az újítómozgalom irányításában és szervezésében érvényeúteni
célszerű a rendszer szemléletet. Minden katonai szervezetnél fel kell mérni
- figyelemmel a közvetlen és a középtávú feladatokra -, hogy mit várnak az
tijítóktól. A fejlesztési célkitűzések alapján kell meghatározni a konkrét feladatokat oly módon, hogy a fejlesztési koncepciók és az újítási feladatok összhangot
alkossanak. A szervezőmunka pedig ezek megoldását szolgálja.
2. Az újítás és elbírálása
„Újítás az a műszaki, illetőleg munka, vagy üzemszervezési megoldás, amely
viszonylag új, hasznosítása a katonai szervezet részére hasznos eredménnyel jár,
nem tartozik előterjesztőjének munkaköri kötelességei közé, vagy munkaköri kötelessége ugyan, de jelentős alkotói teljesítménynek minősül, nem eredményez a
felhasználói, alkalmazói érdekeket sértő-minőségromlást" (38/1974. (X. 30.) MT
számú rendelet).

Az elmúlt időszakban egyre több fórumon vetődött fel az újítás - mint
viszonylagos új műszaki, illetve üzemszervezéssel kapcsolatos megoldás - elbírálásának kérdése, illetve megítélésének módja. Jelenleg érvényben levő rendel-

kezés - 42jl975. (HK 22.) HM számú utasítás -

egyértelműen

megoldás mikor tekinthető viszonylagos újnak. Így pld.:
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rögzíti, hegy a

-

.....,..a

- ha az elbírálásra jogosult vezetőnek alárendelt katonai szervezetnél még
nem hasznosították;
- a műszaki fejlesztési tervben még nem szerepelt;
- ha a vonatkozó javaslat a néphadsereg műszaki fejlesztési tervében csak
mint megoldandó téma szerepel.

..

'

Úgy vélem a fenti megkötés néhány olyan etikai, megítélési módszertani
kérdést vet fel, amely negatív jelenségei újító mozgalmunknak, és károsan hat az
egyén, vagy kollektíva személyiség formálására is.
Az a megoldás, amely az elbírálásra jogosult vezetőnek alárendelt katonai
szervezetnél még hasznosításra nem került, következésképpen más esetleg azonos
típusú, rendeltetésű katonai szervezetnél, vagy a népgazdaság bázisán bevezetett
megoldást újításnak kell tekinteni és az újítót vagy újító kollektívát díjazni kell
még akkor is, ha alkotó tevékenységet a műszaki megoldás adaptálásán kívül nem
fejtettek ki. Érthető módon a helyi vezetés részére a megoldás újszerű és bevezetése mérhető eredménnyel jár. Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy a személyi állomány részéről hogyan kerül megítélésre - az általuk esetleg már ismert megoldás újszerűsége? Ma hazánkban sajruálatos módon még mindig érvényesülnek a káros anyagias szemléletmód jegyei az egyéni gondolkodásban, így a
fentiekhez hasonló újítások esetenként egyéni ellentétek kialakulásához, kollektívákon belüli torzulásokhoz vezethet. Természetesen ez elmondható olyan esetekben is, amikor valóban komoly szellemi alkotómunka révén jut az újító újszerű
megoldáshoz.
Megítélésem szerint a probléma oka részben a bevezetett, hasznosított újításokról való néphadsereg szintű esetleg ágazaton belüli tájékoztatás fogyatékosságaiban kereshető. Ugyanis ha az újítások ismertetése teljesebbkörűvé váina,
vagy e téren a katonai szervezetek közötti együttműködés hatékony<;ága növekedne, tovább erősödne a mozgalom tekintélye, az újítók megbecsülése, a személyi
állomány műszaki aktivitása. Az elfogadott újításokkal kapcsolatos információk
bővülése esetén nagyobb jelentőségre tenne szert a katonai szervezetek közötti
együttműködés, különös tekintettel az újítások átadása és hasznosítása terén. A
hadtápszolgálaton belül több valóságos eset igazolja a fentiek szükséges~égét.
Így például az egyik alárendelt szervezet évek hosszú során olyan témát szerepeltet újítási feladattervében és megoldást nem talált, amelyet egy másik alárendelt katonai szervezet már megoldott.
Az újítások megítélésének egy másik sarkalatos kérdése az előterjesztő munkaköri kötelezettsége a témára vonatkozóan. A kérdés eldöntése viszonylag egyszerűnek látszik. Ugyanis ha az újító munkaköri leírásából nem tűnik ki, hogy a
megoldással kapcsolatos tevékenysége, szellemi, műszaki termék előállítása kötelezettsége, akkor az újítás előterjesztésére jogosult. Eddigi tapasztalataim alapján
úgy ítélem meg, hogy az esetek többségében a munkaköri kötelezettség megítélése
a szabályozóknak megfelelően történik. Néhány esetben felvetődött a munkaköri
leírás témára vonatkozó nyitottsága, amely lehetőséget biztosít olyan újítások
előterjesztésére, amelyek etikai tisztasága - a benyújtó önbecsülését tekintve vitatható. Ezzel szemben tanúi lehetünk olyan jelenségnek is, amikor az újítás
elbírálására jogosult vezető az alárendeltségbe tartozó személyi állomány által
előterjesztett a katonai szervezet alaprendeltetéséből fakadó újításokat eleve
szakmai kötelezettségnek tekinti. Mindkét véglet személyiségre és kollektívára
gyakorolt hatása negatívan értékelhető.
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A munkaköri kötelezettség esetén előterjesztett jelentős alkotó tevékenységnek minősíthető újítások esetén többnyire gondot a „jelentős alkotó tevékenység" megítélése jelenti. Úgy vélem e problémakör szabályozottsága nem
kellően megoldott. A megítélésnél az objektivitiáson túlmenően morális szempontból elítélhető szubjektív tendenciák érvényesülése is előtérbe kerülhet.
Az előterjesztett újítások megítélésének objektivitását, tisztaságát biztosító
feladatai, módszerei a következők lehetnek:
- a néphadseregben elfogadott újítások szélesebbkörű publikálása, a h-adtáp szolgálat főnökségek, seregtest hadtiáp törzsek közötti czirányú kapcsolattartás, együttműködés szervezettebbé tétele. Vitatható a jelenlegi mozgalmi rendszer, amikor is a HM szervek, ágazati rendszerben a csapatok seregtestenként
tevékenykednek. Ugyanis a műszaki fejlődés, az újítások megvalósulása zömmel
alkalmazói érdekeket képvisel;
- az újítások újszerűségének megítélésében az objektivitáson túlmenően
határozottabban érvényt kell szerezni a műszaki-etikai megítélésnek. Ebben az
újítás elbírálására jogosult vezetőnek - önmaga etikai védelme érdekében is törekednie kell a bizottsági, szakértői vélemények meghallgatására, illetve
kikérésére. A bizottságban a szakértő műszaki állományon túlmenően feltétlen
kapjon helyet a párt-, a KISZ-, a szakszervezet képviselője is. A szakértői megítélésben, elbírá1ásban támaszkodni kell a szakmailag érintett elöljáró katonai
szervezet közreműködésére;
- az újítómozgalom ellenőrzése során fokozottabb figyelmet kell fordítani
az újító munkaköri kötelezettségének vizsgálatára, a munkaköri leírás vonatkozó
részének áttekintésére, szükség esetén javaslattal kell élni a katonai szervezet
vezetője felé a munkaköri leírás pontosítására. Ezzel összefüggésben rendszeressé
kell tenni az újítómozgalom szakellenőrzését az elölj.áró katonai szervezetek
részéről;

- a munkaköri kötelezettség esetén előterjesztett jelentős alkotói tevékenységnek minősíthető újításokniál az elbírálás során az alábbiakat célszerű fi~yelembe venni:
- ha az újító által javasolt megoldás elbírálásakor alaposan lehet következtetni arra, hogy elfogadása esetén az újítás hasznosítására a néphadsereg több
szervénél, szolgálati ágánál fegyverneménél vagy az egész néphadseregben sor
kerülhet;
- ha az újítás jelentős deviza forint kiváltását, csökkenését, vagy megtakarítást eredményez;
- ha az újítás olyan eredménnyel jár, hogy elbírálására és díjazás,ára való
jogosultság szempontjából a seregtest, illetve a HM főanyagfelelős szerv vezetője
illetékes.
3. Az újítási ügyek intézése
Az újítási ügyek intézését a katonai szervezetek újítási megbízottjai megbízás
alapján végzik. Megbízásuk időszakiában a témafelelőség szempontjából közvetlenül a katonai szervezet vezetőjének vannak alárendelve. Feladatait a 22/1979.
(HK 23.) számú MNVK HTF Csf. intézkedés rögzíti.
Az újítási megbízottnak rendkívül sajátos helyzete van az újítási ügyek intézésében. Szakmai felkészültségén, erkölcsi-politikai hozzáállásán múlhat az újínás
ügymenetének szabályszerű, rugalmas intézése, az előterjesztett újítási javasht
döntés előkészítése, a mozgalom eredményessége. Egyrészt közvetlen emberi kap-

104

.-.

'

csolatba kerül az újitóval, annak érdekeit képviseli a vezetőnél, másrészt a vezető,
a katonai szervezet követelményeit képviseli az újító felé, miközben köteles megtartani az ügyintézés szabályait és biztosítani annak tisztaságát. A fentiekkel
kapcsolatban előfordul, hogy az újítási megbízott ütközöponttiá válik az újító és
a vezető között. Éppen ezért az újítási megbízott megválasztásánál nem szabad
figyelmen kívül hagyni - a műszaki szaktudáson túlmenően - emberi tulajdonságait, a kollektívában megítélt helyét sem.
Az ügyintézés formailag, tartalmilag alapvetően leszabályozott. A végrehajtott ellenőrzések során azonban néhány olyan fogyatékosság került napvilágra,
mely megszüntetése feltétlen indokoltnak látszik.
Előfordult, hogy a benyújtott újítás formailag megfelelt az előríásoknak,
azonban tartalmilag nélkülözte a megoldás olyan részletességgel történő ismertetését, amely alapjában a témában járatos szakember - az újítón kívül - azt
műszakilag kivitelezhette volna.
Az újítási kísérleti szerződés alapján végrehajtott kivitelezéssel kapcsolatos
munka elszámolása nincs aványban a műszaki dokumentációban felfedhető tevékenységgel.
Az újítások elbírálásának egyik objektív oldala a szakértői vélemény. A
szakértői véleményezések során előfordult, hogy az újítás előterjesztőjének munkatársa, vagy beosztottja végzett ilyen irányú tevékenységet.
Az újítások - főleg a pénzben nehezen mérhető - hasznos eredmények
megítélésében kialakult egy helytelen gyakorlat, amikor is az újitó anyagi elismerésére kifizetett újítási díj cca. tízszeresét tekintik gazdasági eredménynek. De
fordított helyzetre is van példa, amikor is a pénzben mérhető újításokat egyrészt
az ügymenet egyszerűsítése, másrészt egyéb megfontolások miatt eszmei újításként
fogadják el.
A fenti fogyatékosságok természetesen épp olyan károsak az újítómozgalomra, mint a túlzott bürokratizmus. Megítélésem szerint rendkívül bonyolult
feladat annak eldöntése, hogy egy tevékenység milyen mélységig kerüljön szabályozásra, azonban belátható, hogy az újítási megbízott munkiájának segítése érdekében az ügymenetet úgy célszerű szabályozni, hogy a meglevő feszültscgek
feloldódjanak.
Az újításokkal kapcsolatos ügymenet javítása terén a következő feladataink
lehetnek:
- az újítlási megbízott kiválasztásánál a szakmai hozzáértés mellett célszerű
kikérni a társadalmi szervek véleményét is, különös tekintettel a jelölt erkölcsipolitikai, emberi magatartásának kollektív megítélése érdekében;
- csak olyan újítási javaslatot, kiviteli tervet szabad elfogadni, amely
formailag, tartalmilag biztosítja más szervezet részére történő átadás lehetőségét,
azaz a témában járatos szakember a dokumentációk alapján azt kivitelezni,
illetve hasznosítani képes;
- az újítási megbízott a benyújtott dokumentációk alapján mérlegelje a
kivitelezésre (tervezés, szerkesztés, szakmunka) fordított idő realitását és törekedjen - az újítóval egyeztetett úton - annak korrekt elszámoltatására;
- szakértői véleményeztetésre olyan személyt kell kijelölni, aki szakmailag
képes értékelni az újítás hasznosságát, képes a gazdasági számvetések felülvizsgálására esetleg elkészítésére, ugyanakkor az újítóval szembeni etikai összeférhetetlensége kizárt. Amennyiben e feltételeket az adott katonai szervezetnél nem lehet
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biztosítani a szakértői véleményeztetésre a szakmailag hozzáértő elöljáró szervezetet, végsősoron az MN Haditechnikai Intézetet kell felkérni;
- az újító, vagy újító kollektíva újítási díját, mindenkor a pénzben mérhető,
vagy bizottságilag megítélt hasznos eredmény alapján kell meghatározni. Kerülni
kell a valóságos eredmények torzítását ezzel is elősegítve az újítók erkölcsi
anyagi megbecsülését, a mozgalom tisztaság,ának megtartását.
Összességében megállapítható, hogy a hadtáp szolgalaton belüli innoviációs
tevékenység fejlesztésének lehetőségei és módjai adottak, azonban az is tény, hogy
a tömegbá.zis kiszélesítése csak olyan légkörben valósítható meg, amely támogatja
az újat, elismeri az újítókat.
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HASZNOS TAPASZTALATOK

Javítsuk a csapatgazdálkodás hat~konyságát
Egy gazdálkodási versenymozgalom tapasztalatai
Szenes Zoltán órnagy
A hatékony csapatgazdálkodás és a takarékosság az elmúlt években a csapatok tevékenységének egyik fontos területévé vált. A csapatok kezelésében levő
anyagi készletek, technikai eszközök, valamint pénzügyi keretek mennyisége és értéke állandóan nő, ezért nem mindegy, hogy ezekkel az erőforrásokkal való gazdálkodás hogyan alakul.
Ebből a /elismerésből kiindulva a ho. pság. 1979-·ben gazdálkodási versenymozgalmat hirdetett meg. A versenymozgalom célja volt, hogy_:
1. Elősegítse a gazdálkodási tervekben meghatározott célkitűzések és feladatok megvalósítását;
2. Javítsa a gazdálkodás hatékonyságát és minőségét;
3. Hozzájáruljon a belső tartalékok, a takarékossági források feltárásához és
hasznosításához; és
4. Erősítse az általános parancsnoki és szakmai gazdálkodási szemléletet.

A gazdálkodási versenyt az egységek, alegységek munka- és alkotókészségén,
valamint önkéntes kezdeményezésén alapuló - hadosztályon belüli - mozgalomnak szántuk, amely végső soron - a gazdálkodás különböző területein - az átlagon
felüli eredmények elérésére irányult.
A gazdálkodási versenyt a HOPK elvtárs versenyfelhívásban:v.. hirdette meg.

A felhívásban - a fentieknek megfelelően - megfogalmaztuk a versenymozgalom célját, a versenyben való részvétel feltételeit, az értékelés rendjét és az
elismerési (díjazási) formákat.
A gazdálkodási versenymozgalomban a részvétel benevezéses -, vállalásos
alapon történik. A versenymozgalommal kapcsolatos szervezési feladatokat mind hadosztály-, mind egységszimen - a gazdálkodási, építési és környezetvédel-

mi bizottságok ( a továbbiakban: GÉKB-k) végzik.

'

:Vi Versenyfelhívás a „Magasabbegység legeredményesebben gazdálkodó egysége és alegysége" cím elnyerésére. Az MN 7203 kiadványa. Kvár-i. Nyt. sz.:
70/1979.
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A versenyfelhívással egyidejűleg kiadtuk az értékelési követelményeket is,
amelyek lényegében - a gazdálkodás minden területét (a tervezéstől az ellenőrzési
- elemzési feladatokig) magába foglaló, objektív értékelésre lehtőséget adó-mutatórendszerben fogalmazódtak meg.
A későbbiek folyamán - a tapasztalatok tükrében - ezt az értékelési rendet
kidolgoztuk az alegység gazdálkodási versenymozgalomra:i; is, hogy elkerüljük a
szubjektivizmust az egységeknél folyó értékelésekben.
Az értékeléseket - a kidolgozott mutatók alapján - a GÉKB-ek végzik el,
az összes anyagnem felelős főnökök bevonásával. Az összesített értékelést - miután minden szolgálatiág-főnök minden egységnél, illetve alegységnél a saját szakterületét minősítette - m1:ga a GÉKB végzi el egy - erre a célra kidolgozott pontozási rendszer segítségével. Ennek az értékelésnek a lényege, az hogy minden egységnél, illetve alegységnél minden szolgálati ág, iletve szakterület a „kiváló, jó, megfelelő, nem megfelelő" értékeléstől függően pontszámot kap (a kiváló értékelés 4, a jó 2, a megfelelő 1 pontot ér, míg a nem megfelelő értékelés
1 pont levonással jár).
A fentieken kívül pontozzák az elért helyezéseket is. Az értékelés ugyanis
nemcsak az adott szolgálati ág (szakterület) minősítését tartalmazza, hanem kiterjed az adott szolgálati ág (szakterület) egységek, alegységek közötti értékelésére
(sorrend-felállítására) is. Ennek megfelelően tehát egy szolgálati ág (vagy szakterület) maximálisan 7 pontot érhet el. (Kiváló értékelésért 4 pontot kap, az első
helyezésért 3 ponttal jutalmazzák).
A GÉKB ezen értékelési formával a pontszámokat összesíti, és az elért
pontszámok nagyságrendje alapján állapítja meg a helyezéseket. (l. sz. melléklet.)
Az értékelés - mivel a gazdálkodó egységek, illetve a csapatgazdálkodási
feladatok volumene és bonyolultsága nem azonos, több kategóriában (csoportban)
történik. A gazdálkodó egységeket két csoportra osztottuk: az ezredtípusú és a
ho. közvetlen önálló egységek típusú gazdálkodó szervezetekre. Önálló csoportot
(kategóriát) képeznek a gazdálkodásilag (ellátásilag) utalt egységek és alegységek.
Külön kategóriában történik - az egység GÉKB-ek javaslata alapján - a kötelékben levő aeg.-ek gazdálkodási eredményeinek elbírálása.
Az összértékelési feladatok után a ho. GÉKB javaslatot tesz a HOPK elvtársnak „A hadosztály legjobban gazdálkodó ezrede", ,,A hadosztály legjobban
gazdálkodó önálló zászlóalja"', .,A hadosztály legjobban gazdálkodó utalt egysége", ,,A hadosztály legjobban gazdálkodó egysége" címek odaítélésére, amelyet
a HOPK elvtárs személyesen végez el. A gazdálkodási versenymozgalomban legjobb eredményeket elért egységeket (alegységeket) vándorserleggel, oklevéllel díjazzuk, illetve az egységek (alegység) vezető állományát a HOPK elvtárs dicséretben és pénzjutalomban részesíti. A jó gazdálkodási eredmények eléréséért
2500-4000 Ft-os jutalomban részesülnek általában a címet elért egységek parancsnokai, GÉKB elnökei, vagy PK HTPH-ei, alegységek vonatko2lás-ában az aeg. pk-k,
illetve a szolgálatvezetők. Ezenkívül HOPK-i dicséretben és jutalomban részesülnek a kiváló eredményeket elérő szolgálatiág-főnökök, vagy szakemberek is.
A díjak és jutalmak átadását minden évben a gazdálkodási konferencián
hajtjuk végre.
35 Az aeg. gazdálkodási versenymozgalom értékelési rendje. Az MN 7203 PK
HTPH 070/1980. sz. intézkedése.
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Az év végi értékelésen kívül a ho. GÉKB év közben is figyelemmel követi a
versenymozgalom állását, a tapasztalatokat GÉKB-ülésen beszéli meg. A versenymozgalom szervezése a felügyeleti- és célellenórzések külön részét képezi.
A versenymozgalom életképességét, létjogosultságát bizonyítja fokozódó népszerűsége is. Amíg 1979-ben 14 egység és 41 kötelékben levő alegység nevezett a
versenybe, addig 1981-ben a résztvevők száma egységek vonatkozásában 17-re nőtt
(vagyis minden egység és önálló alegység részt vett a vetélkedésben), kötelékben levő alegységek vonatkozásában pedig 75-re emelkedett.
Az elmúlt három év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a gazdálkodási verscnymozgalom betölti funkcióját. A verseny a maga sajátos eszközeivel a pk-i
vezetés középpontjába állította a csapatok gazdálkodási tevékenységét, jelentősen
hozzájárul a harckészültségi, kiképzési feltételek javításához, a személyi állomány
munka- és szolgálati körülményeinek, életszínvonalának emeléséhez, valamint a
htékonysági és takarékossági célkitűzések realizálásához.

( A melléklet a folyóirat végén található!)

.....
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Ősszeállította

az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség
Baleset-elhárítási és Munkavédelmi OsztálJa

TARTALOM
1. A vasúti átjárók ellenőrzésének tapasztalatai, kárigények érvényesítése
2. A hallást károsító zajok gyors felderítése egyszerű műszerrel
1. A vasúti átjárók ellenőrzésének tapasztalatai
( Közlemény)
Az elmúlt években, de a közelmúltban is több súlyos baleset történt a vasúti
átjárókban. A tragikus balesetek arra indították a KPM Autófelügyeletét, hogy
a BM illetékes szerveivel együttműködve átfogóan ellenőrizzék a fénysorompóval
ellátott vasúti átjárókon való áthaladás szabályainak betartását. Tekintettel arra,
hogy esetenként katonáink is megszegik az áthaladás szabályait, nem érdektelen
ha az ellenőrzés tapasztalatait szélesebb körben is megismerik. Ezek a tapasztalatok a következők:
A KPM Autófelügyelete - a MA V Vezérigazgatóság felkérésére a BM szervekkel együttműködve - az egész országra kiterjedően ellenőrizte a fénysorompókkal ellátott vasúti átjárók közlekedési rendjét.
Az ellenőrzés kiterjedt Budapest, valamint 19 megye területére. Az ellenőrzés - 1 hónap időtartam alatt - 62 kijelölt vasúti átjárót érintett, átlagosan
3-3 napot vett igénybe, visszatérő jelleggel különböző napszakokban.

Az ellenőrzés tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze.
A továbbhaladás tilalmát jelző villogó piros fényű 1ámpa ellenére, vagy a
félsorompó zárásának kezdetén - forgalmi sávot változtatva - szabálytalanul,
országosan összesen 65 jármű haladt ,át az ellenőrzött vasúti -átjárókban. A 65
jármű megoszlása az alábbi:
- személy, illetve tehergépkocsi
56 db
- motorkerékpár
1 db
segédmotorkerékpár
4 db
- kerékpár
4 db
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A szabálytalanságot elkövető személyekkel szemben minden esetben helyszínhírságra, illetve szabálysértési elj,árás kezdeményezésére került sor.
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések megoszlása:
pénzbírság
- szabálysértési feljelentés

38 esetben
27 c~ctben
65 esetben

A legtöbb szabálytalanság Nyíregyháza területén, a Tokaji út - záhonyi
vasútvonal kereszteződésében (a 38. sz. főútvonal bevezető szakasza), valamint
a Kótaji út és a záhonyi vasútvonal kereszteződésében történt. E két helyen 16
jármű vezetője sértette meg a közlekedés rendjét.
Budapest területén végzett ellenőrzés hat kerületnek vasúti átjáróira terjedt
ki. Az észlelt szabálytalanságok miatt 11 gépjármű vezetője ellen az intézkedő
rendőr szabálysértési eljárást kezdeményezett.
Az ellenőrzést végzők kirívó szabálytalanságot - amely súlyosabb helyzetet
idézett elő - szintén a záhonyi vasútvonal Debrecen belterületén átvezető szakaszán állapítottak meg, ahol pályafelújítás miatt az egyébként fénysorompóval
védett vasúti kereszteződésben jelzőőr irányította a forgalmat. Az átjáróknál
1981. október 14-én 9.25 órakor Hajdú-Bihar megyei Állami Építőipari Vállalat
FP 50-46 rsz.-ú tehergépkocsija a jelzőőr „állj" jelzésének ellenére a vasúti
pályára hajtott, bár a vonatszerelvény mindössze 300 méter távolságra volt.
A gépjármű vezetője ellen szabálysértési feljelentést indítottak.
A Heves megyei bélapátfalvai vasúti .átjáróban Szabó Károly helyi lakos
scgédmotorkerékpárjával a leengedett sorompó alatt átbújva akart áthaladni.
A közeledő vonat néhány száz méterre volt. Ezért a szabálysértésért az intézkedő
rendőr pénzbírságot szabott ki.
Nór,rád megyében 1981. október 26-án 12.20 órakor a Nemti-Szuha vasúti
átjáróban a Volán 2. sz. Vállalat GF 30-73 rsz-ú IKARUS 266 típ. menetrendszerint közlekedő autóbuszának vezetője - Bakos László - 40 utassal a piros
jelzés ellenére áthaladt. A gépkocsivezető ellen szabálysértési feljelentést tetLek.
Zalaegerszeg belterületén az 1981. október 14-én kezdődött vasúti átjáró
ellenőrzési akciót megelőző napon halálos kimenetelű közúti baleset történt a
fénysorompó tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása miatt. Másnap a helyi
sajtóban fényképpel illusztrált közlemény jelent meg a balesettel kapcsolatban.
Ennek olyan visszatartó hatása volt, hogy az ezt követően végzett cllenőrzé-sek
során szabálysértés nem volt észlelhető.
Az ellenőrzés tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy a fénysorompóval
eUátott vasúti átjárókban bekövetkezett súlyos balesetek szoros kapcsolatban
vannak azzal az eléggé el nem ítélhető közlekedési felfogással, amelybe nem
ritkán belefér a legalapvetőbb szabályok durva megsértése is. Ezért mindenekelőtt ezen a szemléleten kell változtatni. A szemlélet helyes irányú változtatását
segítheti elő az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség megrendelésére a közelmúltban „Veszélyes helyzetek úton, vasúton" címmel készült film is, amely többek
között a KPM Autófelügyelet által ellenőrzött szabályok betartásának fontosságát is kiemeli.

Kárigények érvénye.1·itése a munkaviszony keretén kívül eső balesetek kapcsán.
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A néphadseregben is tapasztalt értelmezési pontatlanságok megszüntetése
és az egységes gyakorlat megvalósítása érdekében közreadjuk a SZOT Mu'1kavédelmi Főfelügyelőség közleményét az úgynevezett „úti" balesetekkel kapcsolatban:
1981. január l-én lépett hatrályba a dolgozók életének, testi épségének vagy
egészségének sérelmével kapcsolatos károk megtérítéséről szóló 26/1980. (XII. 20.)
1'1üM sz. rendelet.
A rendelet 1 §-a szerint a munkáltató sérelem esetén az Mt. 62. §-a alapj·án
köteles megtéríteni a dolgozó, halála esetén hozzátartozói teljes kárát. Ezek szerint a 26/1980. (XII. 20.) MüM sz. rendelet valamennyi rendelkezése az Mt. 62.
§-a keretében kerülhet végrehajtásra.
Vonatkozik ez a rendelet 11. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésre is,
amely szerint a munkáltató köteles a sérelem bekövetkezését követő 15 napon
belül a dolgozót felhívni a kárigény előterjesztésére.
Az Mt. 62. §-on - tehát a munkaviszony keretén - kívül eső baleset kapcsán
ez a kötelezettség a munkáltatót nem terheli. A munkába menet, onnan jövet
bekövetkezett balesetek - kivéve, ha a munk!áltató saját vagy bérelt járművével
történt - nem tartoznak a munkaviszony keretébe, ezért az ilyen esemény kapcsán kárigénybejelentő lapot a munkáltatónak nem kell a sérültnek kiküldenie,
hiszen az ennek során bekövetkezett balesetekért a munkáltató anyagilag sem

!

:.

felelős.

2. A hallást károsító zajok gyors felderítése
egyszerű műszerrel

Melkó Lajos

;

Az emberek hallása az utóbbi évtizedekben jelentősen leromlott, ami első
sorban a zajártalomnak tulajdonítható. A hallás csökkenése befolyásolja szervezetünk működését, rontja közérzetünket, csökkenti a teljesítőképességet, növeli a
balesetveszélyt. A balesetveszély növekedését részben az okozza, hogy a nagy
zajban a dolgozók nem értik a beszédet, mivel az üzemi zaj elfedi a szavakban
levő mássalhangzókat. lgy a beszéd nehezen követhetővé válik. Márpedig a
munkavégzéshez és irányításhoz feltétlenül szükséges, hogy a dolgozók egymást
értsék, a figyelmeztető hangjelzéseket halljiák.
A beszédérthetőség romlása tehát már akkor üzemi balesetet okozhat, amikor
a zaj még a hallószervet nem is károsította.
Iparosodott társadalmunkban a zaj mindenütt jelen van: a munkahelyeken,
a közlekedésben, a lakásban. Ez nemcsak kényelmetlen, hanem a dolgozók
egészségét is befolyásolhatja, úgy fiziológiai-, mind pedig pszichológiai vonatkozásban.Kis és közepes zajintenzitiásoknál a zaj megzavarja az alvást, valamint
a koncentrálást igénylő tevékenységeket mind a munkában, mind a pihenésben.
A munkahelyen kívüli életben a közlekedés, vagy a szomszédok zaja zavarja
meg a dolgozók kikapcsolódásának, vagy pihenésének az óráit. A munkakörnyezetben a zaj, különösen ha váratlan, megzavarja a precíz feladatok végzését.
A zaj kétségbevonhatatlanul szellemi-érzéki Mradtságot is okoz. A vizsgálatok kimutatták, hogy a szív - érrendszerre és a belső elválasztási rendszerre is
hat. Bizonyos intenzitási és terhelési időtartam felett a zaj visszafordíthatatlanul
tompíthatja a hallásélességet.
8
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A hallás, látás, ízlelés, szaglás és tapintás - öt érzékszerve közül a füli.Inkrc
és szemünkre vagyunk leginkább fláutalva. Míg a látás a munkában és a srnbad
idő eltöltésében rendkívül fontos-, - úgy tűnik, hogy a hallóképességnck van a
legnagyobb befolyása az ember személyiségének a kialakításában.
Hallással kombinálva teszi lehetővé a beszéd a kommunikációt, a gondolatok
és a vélemények -, a tudás és a tapasztalat kicserélését. Ugyanakkor a hallásunk
a legérzékenyebb és legfontosabb figyelmeztető mechanizmusunk.
A zaj - mely a különböző forrásokból az emberi szervezetre hat, manapság
az egyik jelentős egészségktárosító tényező. A zaj úgy a magánéletben, mint pedig
a munkahelyeken egyre nő. Erre a fokozott terhelésre a hallószervünk sok esetben
nincs felkészülve. A következmény azután az, hogy az erős és tartós zaj a hallószervet olyan mértékben károsítja, hogy az érintett személy a környezetétől
részben, vagy egészben elszigetelődik. Ez a károsodás gyógyíthatatlan! Míg azonban a vakság a spontán együttérzésünket váltja ki, az ember süketsége gyakran
rejtve marad a környezete előtt.
Az iparban a termelés fokozása együtt jár a nagyobb sebességgel, fordulatszámmal. Ez meghatározza a zajszint- és így a halláskárosodott személyek százalékos növekedését.
Az iparosodás korszakának kezdetén a zaj olyasmi volt, amihez hozzá
kellett szokni, vagy még ink,ább azoknak a kellemetlenségeknek az egyike, amiket
el kellett tűrnie az embernek, ha a létfenntartását a gépek segítségével fokozottan akarta biztosítani. Azt a tényt, hogy a nagy zajjal terhelt emberek fokozatosan megsüketültek, vagy nagyothallókká váltak, akkor azt az öregedés egyik
tüneteként könyvelték el, vagy pedig egy elviselendő tnunkakoclcizatnak tekintették.
Ma már nem lehet ezt a nézetet osztani. Olyan időben, amikor a zaj okozta
halláskárosodás a foglalkozási betegségek között előre tör, igen nagy jelentősége
van a zaj elleni védekezésnek, a gépek által kibocsájtott zaj csökkentésének, a
halláshigiéniának.
Sok lehetőségünk van arra, hogy a zajt csökkentsük, vagy magunkat a zaj
károsító hatásától megvédjük úgy a munkahelyen, mint pedig a magánélet terü
letén is.
Ha egy dolgozó túl nagy zajterhelésnek van kitéve, akkor általában az első
megállapítható fizikai károsodás az ideiglenes halláscsökkenés. Ez egy természetes folyamat, tulajdonképpen a hallási mechanizmus automatikus védekező
reakciója, ami a potenciális veszélyt jelentő környezettől való elszigetelést jelenti.
Ha a dolgozó ekkor csendes környezetbe kerül, a hallásérzékenysi:ge a zajterhelés
előtti szintre fog visszatérni.
Azt, hogy nem érzünk mindig fájdalmat a nagy zajszintek hatására, nem
szabad úgy értelmezni, hogy nem áll fenn a maradó halláskárosodás kockázata.
Egy személy a fülében csak akkor érez fájdalmat, ha kb. 125-130 dB/A nagyságú zajszinteknek van kitéve; ideiglenes halláscsökkenés azonban már lényegesen alacsonyabb zajszintckcn is bekövetkezik.
4

A~ üzemi munkavédelmi terv zajvédelmi feladatai:
- a zajterhelések értékelése és a munkahelyek, illetve a technológiai folyamatok értékelése a zajkárosodás kockázatának nagysága szerint;
- veszélyes zajterhelések csökkentése műszaki és szervezési intézkedésekkel;
- egyéni zajvédő eszközök használata, ha a zajszint nem csökkenthető a
károsító határérték alá;
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- a munkára jelentkezők és a veszélyes zajszinteknek kitett dolgozók hallóképességének folyamatos ellenőrzése;
- a zajterhelések figyelembevétele új műveletek, technológiák megtervezésénél, és az új berendezések, gépsorok megvásárlásakor.
Egy bizonyos hatJárértékct túllépő zajok, súlyos egészségügyi ártalmak okozójává válhatnak, melyek a dolgozók egészségét és munkaképességét veszélyeztetik.
A zajártalom ilyen oldalról való megvilagítJása nyilvánvalóvá teszi, hogy e.?: igen
nagy veszteséget okoz népgazdasági szinten. Ugyanis a fizikai és szellemi munka
kt'.pességének csökkenése, a dolgozók termelésből való kiesése (ideiglenes vagy
végleges), szakmai betegségek, idő előtti nyugdíjazások mind anyagiakban is kifejezhető veszteségek. Ezért is kell sokkal intenzívebben foglalkozni a zajártalom
csökkentésének, illetve megszüntetésének lehetőségeivel.
A hangmérés lehetővé teszi a környezeti zaj pontos tudományos elemzését.
A mérések összehasonlítási alapot adnak a különböző viszonyok között keletkező
zavaró tényezők vizsgálatához. A zaj mérése és elemzése fontos vizsgálati segédeszköz a zajcsökkentési tervek kidolgozásánál.
A hangtani mérések pontos leírását az MSZ 3392-54 szabvány tartalmazza.
A zaj mérése két nagy kategóriára osztható:
- zajforcismérés;
- környezeti-zaj mérés.
A zajforrásmérésekkel akusztikai adatokat gyűjtünk abból a célból, hogy
meghatározzuk a zajforrás által kisugárzott zaj je1lemzőit. A zajforrás lehet egy
technológiai gépsor egyetlen darabja, vagy a teljes gépsor.
Zajméréscket gyakran végzünk a háttér, vagy környezeti zajszintet jelentő
más források okozta zaj jelenlétében. Bár nem lehet mindig tisztán elkülöníteni
a zajforrás és a háttérzaj méréseket, mégis fontos annak megértése, hogy a zajforrásmérések egy adott zajforrás jellemzőit írják le, a környezeti zajmérések
pedig túlnyomórészt nem egy pontosan meghatározott, vagy pedig ismeretlen
zajforrások okozta zajtér jellemző akusztikai adatai.
Minden helyszíni mérést a berendezés normális üzemeltetési körülményei
között kell elvégezni. Egyes ipari zajszintek ingadozó természete miatt nem lenne
korrekt eljárás egyetlen zajszintmérő leolvasást felhasználni a zajszint idősúiyo
zott átlagának értékelésére. Ha a szint nem állandó, statisztikai megközelítést
kell alkalmazni a zajterhelésre. Pontos eredményekhez akkor lehet jutni, ha
folyamatos mérést végzünk egy műveleti ciklus időtartamán keresztül - ami
változó lehet néhány másodperc és néhány nap között az ipari tevékenységtől
függően. Olyan szituációban, amikor a zajszint vagy az ipari tevékenység nem
ismétlődő jellegű, a mérési időtartamnak megfelelően hosszúnak kell lennie ahhoz,
hogy a zajterhelési paraméterek megfelelő értékelését lehetővé tegye. Egy nagy
üzemben a tipikus ipari zajterhelés viszonylag állandó zajforrások különböző
típusait tartalmazhatja, ami jelentős zajszint-változásokat adhat a munkatérben.

•

Vizsgáljuk meg egy olyan dolgozó zajterhelését, aki a munkavégzése közben
nagy területen mozog folyamatosan. Ha az útvonala nincs annyira megszabva,
hogy az meghatározza mindazokat a helyeket, amelyeken megközelítőleg az egész
munkaidejét tölti, két különböző módszer használható az egyenértékű zajszint
pontos megállapítJására:
- a dolgozónak zaj-dozimétert kell hordania;
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- folyamatos magnetofon-felvétel készíthető a dolgozó zajterheléséről, amint
az adott üzemben mozog és az így tárolt információ később elemezhető.
A magnetofon felvételen rögzített információk a következő akusztikai elemzéseket, illetve adatok megállapítását teszi lehetővé:
- zajszint pontos értékét;
- a zajszint időbeli válto:ziásának grafikus ábrázolását, ami megmutat_ia a
legmagasabb zajszintű helyeket. Ez az információ abból a szempontból értékes,
hogy megmutatja a főbb halláskárosító helyeket, ami lehetővé teszi a hallásvédelmi program kidolgozását;
- a zajszint és a terhelési idő közötti összefüggés teljes leírását. Ez megadja
a teljes terhelési idő alatt előforduló maximális és minimális zajszinteket és azt
az időtartamot, ameddig ezek a zajszintek fennálltak. Ez az információ a zajprobléma tényleges súlyosságának az értékelése szempontjából értékes.
Ha viszont a vizsgálat célja annak a meghatározása, hogy melyik gép vagy
géprész okozza a legnagyobb zajt, a méréseket közvetlenül a géppel szomszédos
területeken kell elvégezni.
Jelentős véleménykülönbség van a szakemberek között abban, hogy hol a
határ, mely elvúlasztja a veszélytelent a veszélyes zajtól. Ezt a határt kritikus
2ajszintnek, vagy maximális biztonsági intenzitási szintnek nevezték abban a feltevésben, hogy egyedül a zaj intenzitása az egyetlen meghatározó tényező a zajkárosodás megállapításánál.
A zaj Nárosító hatásával foglalkozó szakemberek éveken át próbálták meghatározni a biztonságos zajintenzitrásnak ezt a maximumát - az ipari zaj veszélyes hatását egyedül az átlagos zajszint alapján értékelve. Nyilvánvalóvá vált
azonban, hogy ez a megközelítés nem volt megfelelő elsősorban azért, mert a
fül sokkal érzékenyebb egyes frekvenciákon, mint másokon. Ha két különböző
zajnak megközelítően ugyanaz az átlagos hangnyomásszintje, nem képeznek szükségképpen ugyanolyan veszélyt a hallásra. Az „A" súlyozott zajszintmérések
bizonyos mértékig kiküszöbölik ezt a nehézséget. Mindkét leegyszerűsített megközelítés hibás lehet azonban, amennyiben nem veszik figyelembe az egyes frekvenciasávok szintjét, különösen ha tisztahang összetevők is vannak.
Mivel a fül érzékenysége különféle zajokra nem lineáris, nem mond sokat,
ha ismerjük a fizikai hangnyomásértéket, amit egy hangnyomásmérövel tudunk
meghatározni. Ezért építenek be a zajszintmérő műszerekbe súlyozó, vagy csillapitó szűrőket, hogy kövessük a fül reakcióját a különböző szintű és frekvenciájú
zajokra. Ennek megfelelően három, nemzetközileg szabványosított jelleggörbéjll
szűrőáramkört használnak: A, B, C súlyozó szűrőket. Az azonos hangosságú görbéket az „A" szűrő kis-, a „B" szűrő közepes-, a „C'' szűrő nagy hangnyomásszinteken közelíti meg. Ezek közül a szűrők közül az „A" súlyozó szűrőt fogadták el, mert ez közelíti meg legjobban az emberi fül hangérzékelő képességét.
Azokat a zajszintcket, amiket az „A" szűrő mérőkészülékkel határoztunk meg
db/A-ban adjuk meg.
Az „A" súlyozott zajszint mérések népszerű mérésekké váltak az átlagos zajveszély megállapítására. A zajszintmérő „A" súlyozó áramköre olyan, hogy a
legtöbb ipari szélessávú zajt ésszerűen hasonló módon értékeli mint az emberi
fül és jól értékelhető adatokat szolg,áltat a beszédmegértés és közösséget zavaró
körülmények megítélésében is.
Az „A" súlyozott zajszint, mint egy-számértékkel kifejezett zajszint számos
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esetben kitűnő egyezést mutat az „A" szint és a szubjektív hatások között, míg
más esetekben viszonylag nagy eltérések adódtak. Azok a vizsgálatok, amelyek
a nagy eltéréseket mutatják, általában keskenysávú zajok vagy tiszta hangok
magas szintjeinek szélessávú zajokkal való összehasonlítására vonatkoznak.
Bár a zajszintmérő műszerek „A" szűrővel mért értéke jól jelzi a zaj hatására kialakuló kellemetlenségeket és a halláskárosodás veszélyét, a teljes oktávsáv-elemzés tudja csak biztosítani az adott zajos munkahelyen a zajkárosodás
elemzését célzó feladatterv kidolgozását.
A zaj okozta károsodás erősen függ az egyes oktiávsávok energiatartalmától.
A zajcsökkentési technikák ugyancsak az egyes oktávsávok energiaszintjétől függnek. A tisztahang-összetevők azonosítása, ha ilyenek vannak, rendkívül fontos
a zajforrások károsító jellegének csökkentésére.
Tehát ahol további információkra van szükség a zaj összetételéről, a hangnyomásszintet az egész hallható frekvenciatartományban megmérjük.
A legtöbb vállalat anyagi helyzete nem engedi meg - és nem is indokolt,
hogy önálló zajtechnikai csoportja legyen, igen nagy beruházási értéket képviselő
műszerparkkal.

~

Sajnos ez a költség arra vezet, hogy a dolgozók halláskárosodásáról már
csak akkor szerzünk tudomást, ha a KÖ JAL esetenkénti üzemi ellenőrzésekor
műszeres mérést végez, vagy az üzem megrendeli az üzemi zajtérképek elkészítését szakintézetektől. Ez ismét komoly anyagi kihatiással jár, nem beszélve arról,
hogy ezideig a veszélyes zajterhelésnek kitett munkahelyeken a dolgozók hallása
már esetleg erősen károsodott.
A komolyabb veszélyeztetés elkerülésére ebben az évben a MÜART meg~
kezdi a BILSOMETER zajszintmérő műszer forgalmazását, melynek árát tekintve
a legkisebb - néhány fős műhelyek, kisebb üzemek részére is lehetővé teszi a
beszerzését.

A műszer alkalmazhatóságának lényege
Az ipari üzemeink nagy többségénél a zajszint ért~kek folyamatosan változnak: új gépek beállításával, technológia módosításával stb. Ilyen esetekben a
zajszint értéke megnőhet, anélkül, hogy arról az ott dolgozók tudomást szereznének. Ugyanis már hozzászoktak a korábban meglevő - és esetleg az elfogadható 85 dB (A) megengedhető zajszint határérték alatti-, illetve ahhoz közeli
zaj terheléshez.
A zajszintértékek változását, illetve nagyságát az üzemi munkavédelmi felelős állandóan nyomon követheti ezzel az egyszerű kivitelű zajszintmérő műszer
rel.

'

A BILSOMETER a nem-szakember számára is megfelelő jelzé;·t ad arról,
hogy melyik üzemrészben kell esetleg egy - a szabványban is előírt pontosabb
ellenőrzést végezni. A műszert arra is fel lehet használni, hogy meg lehessen
állapítani egy üzemen belül melyek a nagy zajjal működő berendezések. Ez után
egy műszaki vagy szervezési beavatkozással, egyéni zajvédő eszközök kiadásával
az ott dolgozók zajkárosodása kiküszöbölhető.
A BILSOMETER könnyen kezelhető műszer a 85-110 dB (A) közti zajszint jelzésére. Négy nyomógombja van a következő jelzésekkel: 85, 90, 100 és
110 dB (A), amit a műszer vonalas vázlatrajza szemléltet (1. sz. ábra).
Ha az egyik gomb le van nyomva, a fénykibocsátó dióda piros színű fénnyel
jelzi, ha a mérés helyén meglevő zajszint megfelel a gombon jelzett szintnek,
vagy azt túllépi.
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A műszer kii,itele
A mérő, elemző, kiértékelő és visszajelző egység egy ütésálló öntött horganyötvözet dobozban van elhelyezve úgy, hogy azt bal kézben tartva könnyen kezelhető, szabadon hagyva a jobb kezet a kapott adatok feljegyzésére. A nyomógombok, a mikrofon és a fénykibocsátó dióda elrendezése az 1. sz. ábrán látható.
A műszer hátlapja négy csavarral van felerősítve. A hátlap levételével lehet a
műszer működését biztosító elemet a nyomtatott áramköri egységhez csatlakoztatni.
A BILSOMETER használata
Tartsuk a műszert a bal kézben, ügyelve arra, hogy távol tartsuk testünktől
annak érdekében, hogy a hangteret kevésbé változtassuk meg. Irányítsuk a mű~
szert a fő zajforrás irányába és nyomjuk meg a 85 dB (A) jelű gombot. Ha a
fényjezlő dióda ekkor világít, nyomjuk be a nagyobb számértékkel jelzett gombokat is egyenként, míg meg nem tudjuk, hogy közelítőleg milyen z.c1jszint van a
környezetünkben.
Amennyiben a legkisebb névértékű nyomógomb - 85 dB (A) - benyomásakor nem világít a fényjelző dióda, nincs szükség beavatkozásra. Ha viszont világít, akkor az a zaj további elemzését igényli, amit már szakintézet végez. A 90
dB (A) és az e feletti zajszint értékek azonnali zajcsökkentési megoldá'iokat
kívánnak, vagy egyéni zajvédő eszközök alkalmazását. Ha a nyomógombok bármelyikét benyomjuk, a fényjelző dióda egy rövid jelet ad, ami a műszer erősítő
ci;ységének késleltetési idejéből adódik és figyelmen kívül hagyható. A be1:~ omott gomb utáni további fényjelző dióda~jelzéseket kell figyelembe venni.
Karbantartás
A műszer nagyon kis figyelmet igényel. Az elem feszültséget azonban a mérések előtt ellenőrizni kell. Ha az elem mérésre alkalmas, a műszer fényjelző
diódája világít, amennyiben a 100 és 110 dB (A) jelű nyomógombokat cgyidejJlcg lenyomjuk.

-

-

A BILSOMETER műszaki adatai
A zajszintmérő „A" jelű súlyzó áramkörrel működik. Mérési hiba kisebb
mint 1 dB. A műszerhez a gyártó mellékeli a műszer bemérési diagramját 1000
Hz frekvencián. A műszer mérési időállandóia: FAST (gyors).
Hömérsékletérzékenység: ± 1 dB 0-50 °C között.
A mágneses tér hatása: elhanyagolható.

Áramfelvétel: 12 mA
Az elem élettartama: 5 óra folyamatos üzemeltetés.
Az elem feszültsége: 9 V
Mérete: 1 llx60x30 mm.
Tömege: 400 gramm elemmel együtt.
Mivel ma még a zajártalom nem szüntethető meg teljesen, és a kialakult
halláskárosodás nem gyógyítható, minden erőt a megelőzésre kell összpontosítani.
A legfőbb cél mindig az, hogy már a forrásnál megakadályozzuk a zaj
keletkezését, amennyiben ez nem sikerül, akkor egyéni zajvédő eszközök baszná·
latával védekezzünk a zaj károsító hatásai ellen.
Ehhez nyújt hasznos segítséget a BJLSOMETER.

( A melléklet ( ábra) a folyóirat végén található}.
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VOJENNAJA
MISZL
A hadtápvezetés néhány kérdése
( A Nagy

Honvédő

Háború tapasztalatai alapján)

lrta: !. M. Golusko, a hadtudományok doktora, professzor
Megjelent: a Voennaja Mis::} 1981. 11. számában.
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1981 augusztusában emlékeztünk meg a 40 éve létrehozott központhadtáp
amelyek gazdag történelemmel rendelkeznek és kapcsolatosak
a Szovjet Fegyveres Erők születésével és fejlődésével. Az összes változások, amelyek végbementek az építés különböző szakaszain, mindenkor érintették a hadtápot, a hadtápvezetés szerveit a csapat, a hadművelet és a hadászati tagozatokban egyaránt.
A hadtápvezetés saját, világosan kifejezhető specifikával rendelkezik. A hadművészet törvényszerűségein alapul, megőrizve a cs-apatvezetés jellemző vonásait, ugyanakkor a saját feb.datai megoldásában, tartalomban és módszerekben
olyan spccifikával rendelkezik, amely meghatározza '3Z anyagi eszközök sajátos
mozgását a Fegyveres Erők hadcrőnemeinél, fegyverncmeinél, seregtesteknél, hadosztályoknál, egységeknél és alegységeknél. Ez a folyamat magába foglalja a hadi
szükséglet termékeit, megrendelését a hadtáp nómenklatúrája szerint a népgazdaság különböző ágazatainál, azok átvételét, tárolását. az anyagi eszközök csapatoknál történő alkalmazásának előkészítését, olyan intézkedések végrehajtását,
amelyek biztosítják összességében a traktor, a repülőtér-műszaki, a repülőtér
technikai, az egészségügyi és más hadtáp és technikai biztosítást. A Fegyveres
Erők szervezeti struktúrája és a technikai felszereltsége tökéletesítése mértékében megnő a Fegyveres Erők hadtápjának és a vezetési művészetének szerepe háborúban és békében egyaránt.
A háború előtti években fejlődött a csapatok biztosítási rendszere és a vezetési szervek struktúráj'3. Érezhető változások történtek az egységes káderfeltöltési elvekre való áttéréskor,36 és ez maga után vonta az ellátó szervek centralizá·
cióját. 1939 októberében, ezeknek a céloknak megfelelően létrehozták a Vörös
Hadsereg Ellátó Csoportfőnökségét, melyet kiemelkedő katonai és pártszemélyiség, A. V. Hruljev irányított, aki nagyon sokat tett a csapatok h"ldtápbiztosítási rendszerének megjavítására, az ellátó szolgálatok megszilárdítására. Az
1938-1940-es években tökéletesítették a Légierő és a Haditengerészet ellátó és
biztosító vezető szerveinek struktúráját. A technikai, műszaki és más szolgálatokat a megfelelő főnökök irányították .
vezető szerveiről,

.--..•

:m 50. éves SZU. Fegyveres Erői. Voenizdat 1968.
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A védelmi jellegű intézkedések bevezetését 13. háborús veszély diktálta, mely
a fasiszta Németország részéről állott fenn. 1934-ben a párt XVII. kongresszusa
megállapította, hogy „a nemzetközi helyzet megköveteli azoknak a rendszabályoknak az életbeléptetését, amelyek kizárják a váratlanságot és biztosítják a készenlétet "3. védelemhez." A XVIII. kongressszus 1939-ben felhívta népünk figyelmét a Vörös Hadsereg és hadiflotta harcképességének megszilárdítására.
A párt határozata a nép akaratát tükrözte. A harmadik ötéves terv kezdetén a védelmi ipar a népgazdaság egyik élenjáró ágazatává vált. 1939-ben lett
elfogadva a hatalmas építő program, amely alapján új repülőgép harckocsizó, lövészjármű és más harci technikai eszközöket gyártó üzemek létesítését kezdték
meg. Rendkívüli intézkedéseket léptettek életbe az új típusú repülőgépek, harckocsik, h-.ijók, tökéletesített tüzér- és lövészfegyverek előállítására. A fasiszta agresszió veszélyének növekedésével az üzemeket és gyárakat átállították a hadiipari termékek előállítására. A XVIII. pártkongresszus határozatának megfelelően felhalmozták a nyersanyagokat és a hadászati (stntégiai) rendeltetésű anyagokat.
Mint régebben, a párt és a kormány V. I. Lenin útmutatását felhasználta,
hogy „a háború megvívásához szilárd, szervezett hadtápra van szükség. A legjobban felszerelt hadsereg is vereséget szenvedhet, ha az nincs jól felfegyverezve, ellátva élelmiszerrel és kiképzetlen.''
A háború előtti években népünk az óriási nehézségeket leküzdve, nagy munka hőstetteket véghezvíve járult hozzá az ország védelmének előkészítéséhez.
Azonban a kezdődő háború nem tette lehetővé rövid idő alatt végrehajtani a
hadsereg és flotta átfegyverzését, szervezeti struktúrájának megváltoztatását,
amelyeknek befejezését 1942-re tervezték. A védelmi iparnak időre lett volna
szüksége az új és nagy mennyiségű fegyverzet legyártására a csapatok és a flotta
szükségleteinek kielégítése érdekében.
Az ország készülődött a védelemre. 1939 szeptember l-én a SZU Legfelsőbb Tanácsa soronkívüli ülése elfogadta az általános hadkötelességről szóló törvényt. Az ellátó szolgáhtok és vezető szervek elé az élet teljesen új és bonyolult feladatokat állított. Nehezen találták meg a hatásos utakat és eszközöket
azok megoldására.
Nagy vonalakban kialakult az együttműködés az ellátó csoportfőnökségek
és az ipar között a haditermékek realizálásában, felhalmozódott a tapasztalat a
tervezésben, a tervek teljesítésében és a lehetőségek maximális kihasználásában.
1940 július 22-én a RKKA37 ellátó csoportfőnöksége átszervezésre került az
RKKA hadbiztosi csoportfőnökséggé, aminek következtében szélesedett a felhalmozás a megrendelésekre vonatkozóan, javult a kapcsolat 13. Vezérkarral, az AlJami Tervbizottsággal, a népbiztosságokkal, konkrétan meghatározásra kerültek a
csapatok élelmiszerrel, ruházattal, elhelyezési eszközökkel, kereskedelmi cikkekkel V"lló ellátás funkciói.
A hadtápszolgálatok munkája egyre hatékonyabbá vált. Az 1941-es év első
felében végrehajtották az anyagok egységes nyilvántartását a csapatoknál, a hadsereg, a körzeti és központi raktáraknál. Az SZKP KB és a kormány l'l körzetenként és irányonként lépcsőzendő készletek létrehozásának kérdéseit sajnos a
háború kezdetéig nem sikerült teljesen végrehajtani egy sor intézkedést, többek
között a biztosító és ellátó szolgálatok centralizálását és azok alapján az egysé37
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ges mobil hadtáp létrehozását, a csap-atok tevékenységének autonom biztosítására és a manőverező szállítóeszközök rendszerbeállítását. Mindezek negatívan hatottak már a fasiszta agresszió visszaverésének első napjaiban.
Amikor a háború kezdeti sz".lkaszáról beszélünk, keserű szólni a sikertelenségekröl, azok következményeiről, és mi az igazságot nem akarjuk elfelejteni, hiszen a hitlerista hadsereg oldalán volt a váratlansági tényező, nagy létszámmal
rendelkezett, gépesített volt és már jelentős harci tapasztahttal bírt. A szovjet
csapatok megfeszítetten harcoltak a nehéz körülmények ellenére. A magasabbegységek nem voltak feltöltve szállítóeszközökkel. A hadsereg közvetlen egységek késve bontakoztak szét, front (tábori) hadtáp gyakorlatihg nem volt, a hadseregek ellátását a körzeti, stacionáris bázisok és raktárak végezték. Sok hiányosság merült fel az ellátó és biztosító szolgálatok vezetésében.
A hadműveletek tervezésének alapvető tagozata a front volt, a biztosítás
szervezéséé pedig "l hadsereg. A hadműveletek hadtápbiztosításának tervezésével
foglalkozott a Vezérkar, az összfegyvernemi törzsek, a hadtáp és azok a szolgálatok, amelyek nem voltak egységes vezetési szervezetbe egyesítve. A hadműve
letek hadtápbiztosításának konkrét végrehajtása és a tervezési funkció kettéosztása rendkívüli nehézségeket támasztott 'l csapatok anyagi és más eszközökkel
történő biztosításában.
Az ilyen helyzetből kijutni, amikor a hadműveleti-hadászati helyzet is kedvezőtlen a frontokon, és a vezetés szervei meglévő struktúrája nagyon nehézkes
volt, mégis azonnali intézkedések foganatosítását kellett végrehajtani.
Az RKKA A. V. Hruljev altáborn'3.gy vezetése alatt analizálta az első világháború, a polgárháború hadtápvezetésének szervezését és kidolgozták a hadtápvezetés szervei átszervezésének javaslatát, kialakították az új struktúrát. A
javaslatot jelentették a Legfelsőbb Főparancsnoknak, aztán megvizsgálta és jóváhagyta az Allami Védelmi Bizottság (GKO). 1941 július 30-án lett jóváhagyva a „Vörös Hadsereg hadtáp vezetési utasítása ':l háború időtartamára", és „a
hadtápvezetés szerveinek szervezési vázlatai", augusztus elsején került aláírásra
az a parancs, amely elrendelte a Vörös Hadsereg H:1dtáp Főcsoportfőnökség, a
frontoknál és a hadseregeknél pedig hadtápcsoportfőnökség létrehozását. A Vörös Hadsereg Hadtápfőnökének és egyidejűleg a Honvédelmi Népbiztos helyettesévé A. V. Hruljev lett kinevezve.
1941 augusztus 19-én rendszeresítették a Léigerő hadtápfőnöki beosztást, akinek alárendeltségébe került: a h':ldtáp építési és repülőtér építési csoportfőnökség,
a hadbiztosi és az üzemanyagellátó osztályok.
1942 májusában megalakították a Haditengerészet Hadtáp Főcsoportfőnök
ségét, élén a Haditengerészet Hadtápfőnökével, és központosított szolgálatokkal:
élelmezési, ruházati, kisegítő h:ijó és balesetmentő.
A végrehajtott változások új minőségi tartalommal töltötték meg nemcsak a
hadtápvezetés szervei struktúráját, hanem a hadrakelt hadseregek egész biztosítási rendszerét.
Természetesen, az ellátás funkciói megmaradtak a hadtápszolgáhtoknál operatív, célirányos jelleggel. A parancsnok elhatározásának megfelelően a hadműve
leti tervben a hadtáp szerveire hárult a forntok, hadseregek, hadtestek, hadosztályok 1'3.nyagi biztosítás szervezésének feladatai, a kommunikációs rendszer felhasználása, a csapatok szállítása, az anyagi eszközök utánszállítása, a sebesültek
és betegek hátraszállitása.
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A csapatok hadtápbiztosítása általános tervezésével már a törzsek és "1 hadtáp szolgálatok foglalkoztak:, az összfegyvernemi törzsek koordinálták és ellenőrizték a hadtáp tevékenységét. Korábban el volt szakítva a funkciók tekintetében az összfegyvernemi törzsektől a biztosító és ellátó szolgálatok, mindezt sikerült kiküszöbölni -a vezetés központosított útjával, és a hadtáp, valamint más
biztosítási fajták alapvető elemeinek specializálódásával. Az SZKP KB és a GKO
határozata figyelembevételével a vezető szervek átszervezésével valamennyi tagozatban javult a hadtáp munkája és -az ország gazdaságának mozgósítása jól
hatott a fegyveres harc biztosítására. A népgazdaság és a hadsereg közti kapcsolat elmélyítésére a forntok szükségletei kielégítésére a GKO tagjai, így N. A.
Voznyeszenszkij, A. N. Koszigin, A. 1. Mikoján és mások lettek megbízv:::1.. Az
összes szállítóeszközfajták alkalmazásának koordinálására 1942-bcn létrehozták
Sztálin vezetésével a „Szállítási Bizottságot".
A SZU Népbiztossága elnöksége mellett létrehozták „a hadsereg és flotta
élelmezési és ruházati ellátó bizottságot" és az „össz-szövetségi bizottságot a sérült és beteg katonák ellátására." A Fegyveres Erők szükségleteinek kielégítése
érdekében óriási munkát végeztek a következő népbi;ttosok által vezetett népbiztosságok: fegyverzeti - D. F. Usztyinov, lőszer - B. L. Vannikov, oh1jipari 1. K. Szegyin, élelmezésipari - V. P. Zotov, hús-tejipari - P. V. Szmirnov, textil - 1. N. Akimov, könnyűipari - Sz. G. Lukin, feldolgozási - K. P. Szubotyin
és mások.
Az RKKA központi hadtápvczctési szerveibe a népgazdaság különböző területeiről magas beosztású vezetők kerültek kijelölésre, így javult a kapcsolat az
egyes népbiztosságokkal és minőségileg is jobb lett a csapatok ellátási fehdatainak a végrehajtása. A frontok és hadseregek hadtápj2i élére olyan kiemelkedő
katonai vezetők kerültek, mint V. K. Mordvinov, M. Sz. Hl)Zin, 1. K. Szmirnov,
V. N. - Kurdjumov, M. A. Reiter és mások.
A. V. Hruljev visszaemlékezése szerint a Legfeb6bb Főparancsnok fogadt'.1
a frontok üj hadtápfönökeit és a következőket mondta nekik (hangsülyozva), hogy
a háború szigoni fegyelmet követel a csapatok ellátásában. Ezt a fegyelmet a
frontok és hadseregek h·1dtápfőnökei szilárd kézzel kötelesek megvalósítani.
„Önöknek a saját frontjaik hadtápsávjaikban diktátorkodni szükséges, és azt
mindenki köteles elsajátítani. "38
A Legfelsóbb Főparancsnoknak a fenti utasításai gyakorlatilag pontosították "1 hadtápfőnökök funkcióit, a hadtáptörzsek létrehozását, a front (tábori) és
hadsercghadtáp megalakítását, a csapathadtáp szervezetének javítását.
A határmenti ütközetek és kezdeti időszak hadműveleteinek tapasztalatai
bebizonyították, hogy a hadtáp és "lnnak vezetése kizárólagos szerepet játszik és
a csapatok megbizható hadtápbiztosítása nélkül nem lehet sikerre számítani az
erős ellenséggel szemben. A háborü megváltoztatta azokat a nézeteket, amelyek
szerint a hadtáp szolgálatok személyi állományához nem lehet ügy viszonyulni
mint „egyszerű ellátókhoz". Az előrelátó b-advezérek a hadtáp tábornokait és
tiszti eit úgy tekintették, mint a tervezett hadművelet aktív szervezőit és végrehajtóit.
Például G. K. Zsukov, a Legfelsőbb Főparancsnok helyettese szükségesnek
tartotta a Vörös Hadsereg hadtáp törzsfőnökét bevonni a hadműveletek tervei38
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nek kidolgozásába. A V czérkar hadműveleti csoportfőnökség által közölt kiinduló ad:itok alapján a saját apparátusával köteles volt megtervezni a hadtápbiztosítás kérdéseit.
A céloknak megfelelően kidolgozták a front és hadsereg hadtápok felépítésének vázlatát, összeál1ították a front és hadsereg úthálózat előkészítésének; a
vasút igénybevételének, helyreállításának; az élelem, a lótáp, üzemanyag, ruházat, egészségügyi és állategészségügyi anyagok felhalmozásának tervét, kimutatást készítettek a frontoknak, hadseregeknek szükséges hadtáp egységekről, intézetekről, - megrendelést a vasúti szállításra.
A hadtápbiztosítás kérdéseinek ilyen részletes feldolgozása tette lehetővé a
hadműveletben a feladatok szervezett végrehajtását. A későbbiekben a h-idászati
és front hadműveletek tervezése során a hadtáp törzs a Vezérkar utasítása alapján a szolgálatfőnökökkel való egyeztetés után kidolgozta a hadtáp intézkedéseket, meghatározta a front és hadsereg sávhatárokat, az alapvető kommunikációs irányokat, az anyagi készletek felhasználását, a szállítás megszervezését, :1 kiürítés és más feladatokat a frontok (hadseregek) törzseinek részletesen.
A csapatok anyagi, szállítási, egészségügyi biztosítása megszervezésének felelőssége a front hadtápfőnökökre hárult, '"l hadtápvezetéssel, a közlekedési és
szálJítási hálózat fclh~sználásával, a hadtápszervek, az anyagi eszközök őrzése
védelme megszervezése mindennapos intézkedéseivel együtt.
A személyi állomány körében kiemelkedő munkát végeztek a hadtáp politikai osztályok, mozgósítottak az önfeláldozó munkára és hőstettre.
fgy a h-:1dtápvezetés szerveinek átszervezése felülről lefelé, valamint a front
és hadsereg hadtápbiztosító centralizált vezető szerveinek létrehozása a harcfel ·
adatok sikeres végrehajtását egyre jobban segítették.
Érthető, hogy az új szervezet „beilleszkedése" nem volt zökkenőmentes. Az
ellenség óriási területeket, hatalmas ipari körzeteket - azok termelési lehetősé
geikkel együtt - foglalt el. Sikerült a ff:1gy nehézségek közepette, lényegében új
haditcrmelést megkezdeni az Uralban, a Kazasztánban, Közép-Azsiában és Szibériáb:in. A szovjet nép becsülettel kiállta ezt a kemény megpróbáltatást.
A frontra egyre nagyobb mennyiségben érkeztek a technikai eszközök, fegyverzet és más :1nyagi eszközök. Az ország mindennel ellátta a hadrakelt hadsereget, ami az ellenség lcgyőzéséhe_,: szükséges.
A csapat új harci és technikai eszközzel való felszerelés mértékében tökéletesedett azok szervezete, a hadműveletek tervezésének és megvívásának módszerei. A fentieknek megfelelően fejlődött a hadtápja, dc nem minden tagozatban egyformán, különösen a központ- és hadműveleti tagozatokban ment végbe jelentős szervezeti változás. A megoldandó hadászati feladatoktól és államgazdqsági lehetőségektől függően az erők és eszközök állománya változott. A
fentiekre érezhető hatást gyakorolt a már megszerzett tapasztalat és harctevékenységek. méretei is.
Egy sor példát lehetne felhozni, amikor a GKO tagjai, a fő és központi
csoportfőnökségek főnökei megérkeztek a csapatokh02, helyszínen tanulmányozták a reális helyzetet és megindokolt elhatározást hoztak a frontok h"3.dtápbiztosítására. A Vörös Hadsereg, a frontok és hadseregek hadtáptörzsei feszítetten dolgoztak. Egyeztették a szolgálatok erőfeszítéseit és koordinálták tevékenységüket a hadművelet folyamán. A hadtJáp szolgálatoknak elsősorban a hadtáptörzsön keresztül lehetőségük nyílt az információ megkapására, a híradó eszkö-
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zök felhasználására, a harctevékenységek biztosításának korrigálására és effektíven alk-almazni az erőket és eszközöket.
A háború második időszakában a csapatok hadtápbiztosítása megszervezésében már alkotóbban alkalmazták az új elveket és mód.l'zereket.
1942 második felétől a frontoknak mélyebb hadtáp körzeteket jelöltek ki.
például a Dél-nyugati és doni frontoknak 250 km-ig, a sztálingrádi frontnak
400 km-ig. A hadtápvezetés rendszere lehetővé tette a hadtápegységek és intézetek lényegesen ésszerűbb és a peremvonaltól nagyobb távolságra történő elhelyezését.
lgy a Dél-nyugati és a sztálingrádi frontok alapvető raktárai a csapatoktól
jelentős távolságra a vasútak mentén települtek, ugyanakkor egy részük a fő
csoportosítás érdekében közelebb helyezkedett el a csapatokhoz. Az egészségügyi
biztosítás tervezése kiürítő irányonként történt, ahol települtek mozgó-szalckórházak és átvevőhelyek.
A hadműveletek méreteinek növekedésével mind nagyobb segítséget nyújtott a frontoknak a hadtáp és más biztosításokban a hadászati hadtáp. Például a
Volga és Don közötti nehéz cs-aták idején, a Kaukázusért, az Azerbajdzsánban,
Grúziában és Örményországban folyt harcok idején szétbontakoztattak egy sor
központi raktárt, melyek ellátták a csapatokat és flottát. Új hadtápszervezeteket
hoztak létre a csapat és flotta csoportosítások biztosítására ".lZ új körletekben.
A hadtápvezetés formái és módszerei állandóan tökéletesedtek a hadrakelt
hadsereg időbeni és mind teljesebb biztosítása érdekében. Az 1943-as év támadó
hadműveleteinek a tapasztalatai azt bizonyították, hogy néhány bázis és raktár
elmaradt a csapatoktól. Ezt indokolta az anyagi eszközök - akkor érvényben lévő - szállítási rendje, vagy az elöljáró tagozat raktáraitól ".1 szállítás az alárendelt seregtestek, magasabbegységek szállítóeszközeivel történt.
A támadás gyors kifejlődése következtében a csapat és hadsereg hadtáp elmaradt és nem tudott megbírkózni a fclad'3.tta1. 1943 júniusában az anyagi eszközök összes fajtájának szállításáért a magasabbegységeknél és egységeknél a felelősséget a GKO az elöljáró hadtápfőnökre ruházta.
Az ilyen elhatározás lehetővé tette a szállítóeszközök centralizált felhasználását.
A h-adtápvezetés struktúrájában is kiigazításokat hajtottak végre. A GKO
1943 június 9-i határozatával megalakult a Hadtápfőcsoportfőnökség, a Vörös
Hadsereg hadtápfőnöke a honvédelmi népbiztos hadt.áphelyettese lett, ugyanakkor megalakult a hadtáptörzs, a főnöke '3 hadtápfőnök első helyettese lett. A
hadtápfőnöknek a következők voltak alárendelve: gépkocsi szállító, közúti, hadbiztosi, élelmezési-ellátó, katona-orvosi csoportfőnökségek, üzemanyag-ellátó, állategészségügyi, pénzügyi, adminisztratív-gazdasági, legénységi nyilvánt-J.rtó, hadtáp- és ellátó, valamint katonai közlekedési katonai akadémiák, a „Hadtáp és
ellátás" szerkesztősége és a személyügyi osztály.
1943-ban kiadták a fronthadtáp munkájának megszervezésére az utasítást
és a szolgálatok tevékenységére egy sor segédletet és direktivát. Bebizonyította
létjogosultságát az új szervezeti struktúra, az érvényben lévő direktívák, szabályzatok pedig biztosították a hadtápvezetés stabilitását valamennyi tagozatban egyaránt.
A háború harmadik időszakában a katonai vezetők már elég harci tapasztalattal rendelkeztek, lényegesen jobban funkcionáltak a törzsek és más hadtáp
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szervek és egyre hozzáértőbb elhatározásokat hozt:ik a hadműveletek biztosítására.
A háború befejező időszakában a harctevékenységek mind nagyobb mértékben váltak manőverezőbbé. A támadó hadműveletekben egyre szélesebb körben
alkalmazták a frontok és hadseregek mozgékony csoportjait, amelyek gyors,an kijutottak az ellenség hadműveleti mélységébe, őket követték, velük mozogtak a
mozgékony hadtáp lépcsők. Nagy jelentőségre tett szert a seregtestek és hadosztályok hadászati és hadműveleti manővere. Nőtt a légideszant hadművelet szerepe, folytatódott a honi légvédelmi csapatok tökéletesítése, tevékenykedtek a
flotta erői.
A Fegyveres Erők hadcrőnemei hadtáp vezető szervei a hadtáp erők és eszközök centralizált vezetésének elve alapján fejlődtek, megtartva a SZ'akszolgábtokat.
A fegyveres harc növekvő dinamizmusa a Fegyveres Erők haderőnemei
hadtápjától egyre nagyobb mozgékonyságot, a hadtáp erők és eszközök órú-ú
manővereit követelték, - felhasználva :1 szállítóeszközök összes fajtáját, és alkalmazva a felépítés új formáit.
Néhány hadműveletben előfordult, hogy a fronthadtáp két-három, esetleg
négy lépcsőben települt, betartva a rejtett vezetés és hadműveleti álcázás szabályait.
G. K. Zsukov, a SZU marsallj"l koordinálta az 1. és 2. Belorusz frontok tevékenységét, melyről a következőket írja az „Emlékek, gondolatok" című könyvében: ,,Gigantikus munkát végzett a fronthadtáp, biztosítva a harci technika, lő
szer, üzemanyag és élelmiszerek gyors és rejtett szállítását és eljuttatását a csap"ltokhoz. A terep és más nehézségek ellenére mindent az előírt időpontra végrehajtottak.
Mindkét front csapatai időben ellátásra kerültek a harctevékenységek megvívásához szükséges anyagi eszközökkel."
A hadászati hadműveletekben a közelebbi és távolabbi feladatok teljesítése rendszerint hadműveleti szünet nélkül került végrehajtásn a háború befejező
időszakában.
A hadműveletek

.~
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hadtápbiztosításának tervezése megkövetelte az előrelátást,
így az anyagi eszközkészletek időbeni felhalmozását, a tartalékok elhelyezését a
a legfontosabb hadműveleti irányokba, és a hadtápvezetés rendszerének meg3zervezését a magasabbegységeknél, egységeknél, a vasúti, közúti és vízi kommunikációs rendszereknél. Gyakran hoztak létre operatív csoportokat a csapatcsoportosítások hadtápbiztosításának megszervezésére, elsősorban a hadászati irányokban. Például, amikor előkészítették egyik vagy másik hadászati művck
tct, a Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállása képviselőjének csoportjába
- másokkal együtt - tartozott a hadtáp és más főnökségek operatív csoportja
is. Az SZH hadtáp operatív csoportját a Távol-Keleten a hadtápfőnök első
helyettese, V. I. Vinogradov vezérezredes vezette.
A harctevékenységek Szovjetunió határain túlra történő áthelyezésével új
feladatok merültek fel, például hogyan kell használni az európai országok vasút
és közútjait, víziútj-.iit, hogyan segítsük a szétrombolt gazdaságok, a mezőgazda
ság helyreállítását, stb. Az anyagi eszközök szovjet vasútról a nyugateurópai vasútakra történő átrakásának irányítására létrehozták a központi átrakó hadtáp
bázisokat, melyek feleltek a sebesültek és betegek átrakásáért is. A felszabadított országok gazdasága és szállítása helyreállításának segítésére speciális csoport-
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főnökségeket hoztak létre, melyek az SZH hadtápfőnöke mellett működtek. Például Románia olajkörzeteinek helyreállítására először operatív csoportot, majd
csoportfőnökséget

hoztak létre.
Ugyancsak csoportfőnökségek működtek ".l Dombrovszkij, a Felső-Sziléziai,
az Alsó-Sziléziai szénmedencékben és Sziléziában is.
A politikai és állami intézkedések teljesítésében részt véve a hadtáp jelentős
segítséget nyújtott a SZU területén és azon kívül tevékenykedő partizán mozgalmaknak.
A hadtáppal szoros együttműködésben valósult meg a technik·.li szolgálatok
vezetése. Ebben az időben ezek a szolgálatok: tüzérfegyverzeti, páncélos, müszaki és mások - állandóan fejlődtek.
Ezeknek a biztosításoknak a megszervezésére a központ, hadműveleti és
csapathadtápban megfelelő vezető szervek, j".lvító-helyreállító egységek, intézetek voltak. Munkájukat egységes elvek szerint végerték. A hadtáp és technikai
szolga.latok nem voltak egyesítve egy vezető szervben, azonban az erők és c::zközök általános felépítési rendszere a front és hadsereg hadtápkörzetckben, felhasználva '3. centralizált szállítási és kiürítési rendszert, rendelkezve a közös őrzés
védelmi szervezettel, az erők és eszközök egységes egyeztetett telepítési és áttelepítési renddel sikeresen oldották meg saját feladataikat.
Egészében véve a csapatok hadtápbiztosításának egységes tervezése testet
öltött a front (hadseregek) parancsnokok direktiváiban (parancs".liban) és a fegyvernemi, szolgálati ág főnökök intézkedéseiben. Ezek a direktívák (parancsok)
az alapos feladattisztázás, a körültekintő helyzetértékelés után készültek el, aláírta ".l parancsnok, törzsfőnök és a parancsnok hadtáphclyettes, bennük meghatározásra került: hol és mikor kell összpontosítani a fő erőkifejtést, melyik hadtápkörzetben (terepszakaszon) kell szétbontakoztatni az erőket és eszközöket,
azok áttelepülésének rendje, a kommunikációs hálózat fenntartásának és továbbfejlesztésének sorendje a hadművelet folyamán. Továbbá meghatározták ".l kész·
letek létrehozásának idejét, a fogyasztási normákat, az utánszállítás rendjét, a
csapatok egészségügyi, technikai biztosításának, az őrzés-védelemnek, a vezetésnek a feladatait és hadtáp készenlét idejét. A fenti dokumentumok alapján a
fegyvernemi és szolgálati ág főnökök tervezték és végezték a saját munkájukat.
A Nagy Honvédő Háború gazdag tapasztalatai a hadtápvezetésben és a más
szolgálatokkal való együttműködésben rámutattak, hogy belőlük sokat meg kell
őrizni a mára is, és azokat figyelembe kell venni. Magától értetődően figyelembe kell venni, hogy a háború utáni időszakban jelentősen fejlődött a csapatok
technikai felszereltsége, változott a struktúrájuk, az új nézetek pedig kihatnak a
hadműveletek előkészítésére és megvívására. Különösen hangsúlyozzuk, hogy az
előbbiek, a lényeges minőségi változások hatására valamennyi biztosítási fajta jelentősége megnőtt. Annál is jobban, mivel a szervezetlen, mozgékonytalan és
technikailag jól felszerelt hadtáp nélkül a korszerű hadsereg és bármilyen hadművelet elképzelhetetlen. Ez a következtetés indokolj".i a lehetséges háború objektív tartalmát és az, amely megfelel a mai katonai gyakorlatnak. A szolgálatok
folyamatosan fejlődnek a szakosodás útján és egyre nőnek az általuk megoldandó feladatok. A korábbiaktól eltérően megjelentek az új technikai és szakszolgálatok.
Ez az adott folyamat teljes mértékben törvényszerű. A csapatok m,agasfokú
technikai felszereltsége szükségessé teszi mind a hagyományos, mind az új elvek,
módszerek alkalmazását a biztosításban és a kiszolgálásban. Ez nem valami k:im-
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pányfeladat, hanem a hadtápszolgálatok mindenapos feszített munkáját követe·
1i meg a fő cél - a csap-1tok és flotta megbízható biztosítása érdekében.
A korszerű hadtápbiztosítás - megszakítás nélküli és komplex folyamat, mely
átfogja a katonai szükséglet több tízezer tárgyait, amelyeket a népgazdaság állít elő állandó mozgás közepette, magába foglalja nemcsak a nómenklatúrába tartozó anyagi eszközöket, de azok óriási méreteit, sőt az alegységek, egységek, magasabbegységek és seregtestek személyi állományát is.
Ezek a sokoldalúan tervszerű, komplex intézkedések megkövetelik a vezetés
koordinálását, centralizálását és feszességét.
A végrehajtandó felad'3.tok tartalma és jellege sokszorosan meghaladja azokat, amelyeket a Nagy Honvédő Háború kulminációs időszakában meg kellett
oldani. Ezek közé tartozik, hogy állandóan tökéletesednek a korszerű feladatok
megoldásának módszerei, így ez vonatkozik a h--Jdtápvezetésre is, mely szerint
kétségkívül értékelni és át kell értékelni a múlt tapasztalatait.
Az elmúlt háború hadtápvezetését és a korszerű követelményeket értékelve
nézeteink szerint néhány következtetést lehet levonni.
Mindenek előtt megjegyezzük, hogy a háború előtti nézetek szerint a hadtáp teljes szétbontakoztatása a veszélyeztetettségi időszakb'3.n napjainkban új jelentőséggel bír, ami indokolható a hadtáp olyan kés?enlétben való tartásával,
amely garantálja az ország biztonságát és a fehdatok sikeres végrehajtását bármilyen bonyolult helyzetben. Az imperialista reakció erőteljesen készül a háborúra. Mai viszonyok között szükséges a múlt tapasztalatait figyelembe venni az
álhndó rneggyőződöttség és a Fegyeveres Erők és annak hadtápja magasfokú
harckészültsége érdekében.
Látni kell azonkat a nehézségeket a hadtáp munkájában, melyek a háború
kezdetén jelentkeztek. A hadtáp vezető szervek tisztjeinek tudni kell, hogy gondosan kötelesek tanulmányozni ezeket a tapasztalatokat, a hadügy háború utáni
fejlődésének folY'lmatát, a katonai konfliktusok kríziscs szituációit, a hadtápszolgálatok munkájának megszervezését az anyagi eszközkészletek mozgósítása
érdekében.
Ennek érdekében figyelembe kell venni a problémák megoldásának útjait,
melyek fokozatosan közelítenek a népgazdaság fejlődési irányai rendszeréhez és
struktúrájához, ami feltétlenül azt jelenti, hogy hat a Fegyveres Erők '3.nyagitechnikai bázisának harckészültségére a hadtáp összes tagozataiban egyaránt.
A hadtápkészenlét aktuális feladata "lZ anyagi eszközkészletek fenntartása.
A szükséglet FE haderőnemei teljes gépesítése és motorizálása és a hadművele
tek méretei és feszítettsége fokozása következtében jelentősen megnőtt. Következtetésképpen a szükséges készletek csak óriási számokkal fejezhetők ki. Az
optimális készletek létrehozása tudományos megokolást igényel. A hadtápvezetés
tökéletesítése elősegíti ezeknek a feladatoknak '3. megoldását.
A háború tapasztalata aláhúzta, hogy a centralizált vezetés a hadtáp valamennyi szférájában leginkább helyes és optimális a meglévő 'lnyagi eszközök operatív és hatékony felhasználása érdekében szükséges. A korszerű hadműveletek
dinamizmusával kapcsolatos, hogy a hadtápvezetés centralizálásának problémája
nyilvánvalóan csak komplex és célirányos '3.lapokon oldható meg.
Ez a következőkkel indokolható: először szükséges egyeztetni az operatív
és effektív hadtápvezetés módszereit a tömegpusztító eszközök harci sajátosságaival, amelyeknek az egyidejű alkalmazása nagy veszteséget okoz és megköveteli
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a csapatok és a hadtáp harckészültségének helyreállítását. Másodszor: a csapatok óriási anyagi eszköz szükségletei, a jelentős veszteségek és rombolások
a harctevékenység körzetében megkövetelik az olyan hatékonyabb feladat végrehajtást, minthogy lehet kevesebb hadtáp erővel és eszközzel a feladatokat
végrehajtani. És ez teljes mértékben érthető is, hogy a korszerű viszonyok
között nem szabad arra számítani, hogy százalékos arányban növelik a hadtáp
erőket és eszközöket. Ezeknek és más problémáknak a megoldására keresni kell
a hadtáp szervezeti struktúrájának és technikai felszereltségének tökéletesítesi
lehetőségeit, a Fegyveres Erők hadtápbiztosításában pedig egészében véve alkalmazni kell a korszerű elveket.
Ezen az úton haladva az egyik lehetséges irány a hadtáp egységek és intézetek hadműveleti felépítése és áttelepítése során az effektívebb módszerek alkalm':lzása, a kommunikációs hálózat gyors helyreállítása, a hadtáp őrzés-védel
mének, tömegpusztító fegyverek elleni védelmének fokozása és az anyagi, technikai és más biztosító szolgálatok vezetésének feszes megszervezése.
1gy a hadtáp szervezeti struktúrájának, fejlesztésének meg kell feleni olyan
tendenciáknak, mint a mozgékonyság fokozása, a munkák gépesítési színvonalának emelése; felszabadít·mi az alsóbb hadtáptagozatokat a nagyon időigényes
feladatok elvégzésétől, átadni ezeket a funkciókat a felsőbb hadtáptagozatoknak; növelni a hadtáp állományában a szakcsap-1tok erőit és eszközeit, azokét,
amelyek biztosítják a hadtáp munkáját; és tökéletesíteni kell a hadtáp automatizált vezetését.
A Fegyveres Erők hadtáp vezetése korszerű viszonyok között azt jelenti,
hogy biztosítani kell a hadtáp struktúrális és funkcionális egységét, gyakorlati
intézkedések végrehajtásánál szigorúan figyelembe kell venni az államunk objektív lehetőségeit.
Mind nagyobb jelentőségre tesznek szert a korszerű módszerek, amelyek segítségével helyesen és előre lehet látni a hadtáp állapotának és struktúrájának
változását. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása összekapcsolva az elektromos számítóeszközökkel, megköveteli az összes tényezőknek a figyelembevételét,
amelyek hatnak a hadtápbiztosítás megszervezésére.
Ide tartoznak a Fegyveres Erők és annak hadtápja fejlődésének, és a h'ldtápbiztosítás folyamatainak modellezése bármely hadműveletben (harcban).
A cél meghatározása és a modellezés nélkül nem kaphatjuk meg az optimális változatot és ezért nem beszélhetünk a csapatok hadművelet alatti ésszerű hadtápbiztosításáról.
E feladat során figyelembe kell venni a lehetőségeket tekintve az erős, a
technikailag pedig jól felszerelt ellenséget amely hatalmas pusztítóeszközökkel rendelkezik. Ez a feladat is ahhoz vezet el, hogy minden oldalról tanulmányozni
kell a hadtápbiztosítás folyamatait, fel kell tárni az új tendenciákat, azok fejlő
dését, és mindezeket hatékonyabban szükséges alkalmazni a gyakorlati feladatok megoldásában.
Az SZKP és a szovjet kormány állandóan nagy figyelmet fordít társadalmunk életének, minden oldalának vezetésére. Az SZKP XXVI. kongresszusa kimondta: ,,Következetesen javítani kell a népgazdaság irányítását "3. termelés növekvő mennyiségét, a gazdasági lehetőségeket, a tudományos-technikai forradalom követelményeit figyelembe véve a fejlett szocializmus gazdasági előnyei és
lehetőségei maximális felhasználásáv'll.
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Ezek a követelmények érvényesek a Fegyveres Erők hadtápjára is. E feladatok megoldásában mi kötelesek vagyunk - ahogy a SZU honvédelmi minisztere mondta: folytatni a Nagy Honvédő Háború gazdag tainsztalatainak tanulmányozását a hadigazdálkodás és a Fegyveres Erők hadtápbiztosítása területein is. Ezzel együtt a mi kötelességünk felhasználni a következtetéseket, javaslatot tenni '3 speciális kutatásokra és a háború utáni időszak hadtáp tevékenységének eredményeit fel kell használni a hadművészet nézeteivel együtt a hadtáp
építése elveinek kialakítására, széleskörűen alkalmazva a legújabb vezetési eszközöket.
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A hegyekben tevékenykedő zászlóalj
hadtáp biztosítása
Írta: Milko Miljev ezredes, a BN hadtáp törzsfőnöke
Megjelent: a Til i S:::.nabzsenyije 1981. évi 6. számában.
Bulgária egyik sajátossága, hogy területe erdős-hegyes tereppel rendelkezik,
így országuk közel 72°/o-át hegyek borítják. A hegyek jelentősen megnehezítik

a harci technika alk1Jmazását az alegységek manővereit és a fentieken keresztül
meghatározott hatást gyakorolnak a korszerű harc megvívására történő felkészülésre is.
A magas hegyek, a közöttük levő keskeny és gyorsfolyású folyók a csapatokat ar!".l kényszerítik, hogy irányokban tevékenykedjenek. Ilyen alkalmakkor
jól érezhető az utak hiánya. A meglevő utak az erdőkön, dombokon vezetnek át
(ritkán kétsávosak), így a raktárakkal nem lehet rajtuk megfordulni, ezáltal fokozottabban sebezhetők. Sőt, nagymértékben megnő az út-helyreállítási munkák
mennyisége, elsősorban a különböző műtárgyaknál és a hidaknál. A technika úton
kívüli mozgása pedig egyszerűen lehetetlen. A fenti tényezők összességében jelentősen megnehezítik a hegyekben tevékenykedő zászlóalj hadtápbiztosítását. AIlandóan fennáll az a veszély, hogy a zászlóaljhadtáp leszakad, lemarad az alegységektől. Megnő a harci alegységekhez történő anyagután-szállítási idő is. Az
erdős-hegyes terepen nagymértékben behatárolódik a „szélesség" irányában végrehajtandó manőverek lehetősége.
Ezek és más tényezők megkövetelik, hogy a zászlóalj hadtáp a zászlóaljjal
együtt meneteljen és közel a harci alegységekhez települjön (elhelyezkedjen). Az
után- és hátraszállításkor nemcsak s terep sajátosságait vesszük figyelembe, hanem a lehetséges sebességet és a gépjárművek tehcrbíróképességét is.
A hegyi utakon történő szállítóoszlopok mozgási idejét, a hadtáp erői és
eszközei „behatdrolt" manőverezési lehetőségeit figyelembe véve a kritikus szituációk keletkezésének megelőzése érdekében szükségessé válik az alegységek
„autonommá", önállóvá tétele - az anyagi eszközkészletek megnövelésével. Úgy
véljük - a szállítóeszközök üzemeltetési lehetőségeit és a terep jellegét figyelembe véve -, hogy az utánszállítást nappali időszakban célszerű végrehajtani.
Néhány területszakaszon az után- és hátraszállításra gépkocsit nem lehet
igénybe venni, hanem szállításra lovakat célszerű alkalmazni. A lovak kiválasztása, a hegyi terepen történő szállítás gyakoroltatása, a málha felerősítésének begyakorlása különleges figyelmet érdemel. Természetes az elszigetelt irányokban
vagy bekerítésben tevékenykedő alegységekben az után- és hátraszállításra a helikopterek alkalmazása is szükségessé válik.
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Napj:Jinkban kiemelt figyelmet fordítunk a hadtáp szakemberek felkészítésére a tömegpusztító fegyverek elleni védelemre. A hadtápbiztosítás sikere hegyes terepen nagyobb mértékben - mint a síkságon - függ a hadtápalegységek
elhelyezési (telepítési) körleteinck kiválasztásától, hiszen például a léglökési hullám a völgyben, bevágásokban felerősödik és az atomrobbanás eredményeként
hólavínák, mélyedések keletkezhetnek, a rádióaktív sugárzás pedig jelentős idő
tarttmig fennmaradhat. Mindezeket figyelembe kell venni a hadtáp telepítésénél,
áttelepítésénél és időben szükséges a személyi áliomány informálása a rádióaktív, vegyi és a biológiai helyzetről.
A hegyekben azonban jó lehetőségek adódnak a hadtáp alegységek rejtett
telepítéséhez és a peremvonal megközelítéséhez. Az átszegdelt terep megkönnyíti a zászlóalj hadtáp objektumainak álcázását és a tömegpusztító fegyverek elleni védelmét, megnehezíti az ellenség „figyelő" tevékenységét és növeli az utánés hátraszállítás megbízhatóságát. Foglalkozásainkon ezeket a tényezőket feldolgozzuk, de nem feledkezünk el az ellenséges diverziós csoportok váratlan támadásainak lehetőségéről sem, hiszen ezek a csoportok különösen veszélyesek a
hadtápra, elsősorban annak korlátozott védelmi lehetőségei miatt. Ezért a zászlóaljparancsnok, törzsfőnök és más tisztek kötelesek a zászlóalj hadtáp őrzése, védelme és tömegpusztító fegyverek elleni védelmi rendszabályait egyeztetni és
végrehajtásukban együttműködni. Úgy gondolom, hogy a zászlóalj hadtáp őrzé
sének és védelmének egyik kipróbált és bevált módszere az, ha a hadtáp előre
mozgása és települése "l harci alcgységekhez közel történik, ha a zászlóalj a második lépcsőben (tartalékban) van, akkor pedig a második lépcső(tartalék) fedezete datt.
A hegyekben vívott harctevékenységek során a zászlóalj, vagy annak egyes
alegységei gyakr:rn tevékenykednek megkerülő osztag minőségben, - így a biztosításuk szervezése rendkívül összetett feladat. Mivel ezek az alegységek nehezen járható terepen mozgonak, az utánszállítás csaknem lehetetlen, ezért hadtáp
szempontból maximálisan önállósítani kell őket és a szállításra, a sebesülthordásra málhavivő csoportokat kell megalakítani. Nézetünk szerint erre a célra jól
használhatók a helikopterek is, mint megerősítő és ideiglenes élelmezési pontok.
Azonban azt is meg kell mondani, hogy a hadtápszakemberek számára a
legnehezebbek a téli időjárási viszonyok a hegyekben. A hőmérséklet ingadozása,
a vastag hótakaró, a gyakori ködök, a lavinák, a rövid világos idő, a csökkent
atmoszféranyomás és más tenyezők lényegesen kihatnak a személyi állomány állapotára, tevékenységére, a harci és szállító technika üzemeltetésére és megnöveli a zászlóalj hadtáp által végrehajtandó feladatok nagyságát, a bonyolultságáról nem is szólva.
Az alegységeket cl kell látni hegyi felszerelésekkel, folyó, szakadékátjáró
eszközökkel, sílécekkel, meleg eszközökkel, melegítőeszközökkel, védőszemüveg-·
gel, stb.
A gépkocsikat és pótkocsikat fel kell szerelni mozgásfokozó eszközökkel,
hogy az emelkedőkön és a lejtőkön a kritikus pillanatokban képesek legyenek
megállni és minden egyes esetben '3. menet megkezdése előtt ellenőrizni kell a
fékek és a szállítandó anyagok rögzítésének állapotát.
Közismert, hogy a hegyekben a személyi állomány hamarabb elfárad, így
a harcképesség helyreállítására gyakori és magas kalóriarnrtalmú ételek szüksé·
gesek, melyek elkészítése egy sor sajátossággal bír. Az alacsony hőfok miatt
minden egyes alegységet el kell látni melegíthető ételekkel. Nálunk erre hasz-
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náljuk a hordozható, egyéni melegítőeszközöket, az ételek, konzervek, koncentrátumok stb. melegítésére.
A helyi viszonyok között erősen megnehezül a sebesültek felkutatása, kihordása, összegyűjtése és további hátraszállítása. A sebesültek megjelölésére különböző eszközöket alkalmazunk. A személyi állomány korábban begyakorolja az
elsősegélynyújtást, a fagyások keletkezésének megakadályozását.
Tapasztalat'3ink alapján szükségesnek tartjuk az elszigetelt irányokban tevékenykedő alegységek megerősítését sebcsültvivőkkcl, egészségügyi katonákkal,
felcserekkel, egészségügyi és kötöző anyagokkal.
A szállítóeszközöket decentralizáltan célszerű alkalmazni, velük az alegységeket megerősíteni.
A hegyekben végrehajtott hadtápbiztosítás speciális körülményei a zászlóaljparancsnoktól (zászlóalj törzsfőnöktől) megköveteli, hogy különleges figyel··
met fordítson a hadtápszakcmberek szükségletei kielégítésére, állandóan ismerje az anyagi eszközök meglétét, a sebesültek állapotát, létszámát, a hadtáp erők
kel és eszközökkel végrehajtandó manővereket, azok célirányos vezetésének, elő
revonásának, telepítésének rendjét stb.
A hadtápbiztosítás legfontosabb rendszabályaihoz a következők tartoznak:
a harci alegységek és a hadtáp felkészítése a várható tevékenységre; a terep jellege, az időjárási viszonyok, a hadtáp telepítésének, áttelepítésének rendje; az
után- és hátraszállítási utak kiválasztása; az anyagi eszközök el juttatási módszereinek és eszközeinek kiválasztása, sőt mindezekre tartalék „változatok" kidolgozása; a hadtáp vezetés és az őrzés-védelem, '3. tömegpusztító fegyverek elleni
védelem megszervezése.
Elveink szerint a menetből végrehajtott támadásnál a zászlóalj hadtáp a
zászlóalj menetrendjében kerül előrevonásra a főerők clőrevonásának irányában.
Az elszigetelt irányokban támadó alegységeket meg kell erősíteni h"ldtáp
szempontból. A zászlóalj harcrendre történő szétbontakozásakor a hadtáp alegységek a második lépcső (tartalék) mögött helyezkednek el.
Az egészségügyi pont, a technikai alegység az első lépcső alegységek a harcrend mögött „ugrásokkal" települnek át. A szállító és más eszközöket a terep
tulajdonságai vagy a mesterséges fedezékeket felhasználva kell elhelyezni. Az
aknavetők tüzelőállásaitól nem messze kell elhelyezni a lőszerellátó pontot. A
támadó :alegységek mögé kell előrevonni a segélyhelyeket és a figyclőpont szomszédságában a technikai kiszolgáló alegységeket.
A támadás kifejlesztésével a hadtápalegységek a harcoló alegységek mögött
kerülnek előrevonásra. Az ellenség ellenlökése folyamán a hadtáp az előző körletben működik.
Védelemben a zászlóalj h:idtápot a harckocsikkal nehezen járható irányokban, műszakilag előkészített körletben kell elhelyezni.
Úgy véljük, hogy a hegyekben folytatott harctevékenység hadtápbiztosításában a fő szempont az alegységekhez az időbeni anyag eljuttatása, a sebesültek
:izonnali hátraszállítása és első szaksegélyben való részesítése. Az erdős-hegyes
terepen folytatott gyakorlatok tapasztalatai azt igazolják, hogyha hiányzik a
feladatszabás konkrétsága, operativítása, a kezdeményezőképesség, 'J.Z együttmű
ködés, akkor a feladatokat nem lehet a korszerű harc követelményeinek megfelelően végrehajtani.
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A hegyekben folytatott harctevékenység kizárólagos"ln bonyolult viszonyai
valamennyi katonától hatékony munkát követel, így szükség van az átgondolt
párt-politikai munkára.
A bolgár katonák, így a hadtápszakemberek is állandóan tanulmányozzák és
figyelembe veszik a h:idtápbiztosításra ható tényezőket. A Szovjet Hadsereg
Nagy Honvédő Háborúban megszerzett tapasztalatai (különösen a Kárpátokban
és a Balkánon), a BN gyakorlatain és a baráti hadseregekkel lefolytatott gyakorlatokon megszerzett tapasztalatok, tanulságok alapján továbbfejlesztjük a csap:aok hadtápbiztosításának elméletét az erdős-hegyes terepen a korszerű harc
követelményeinek megfelelően .
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1. Általában.

Az 1974-ben elfogadott egészségügyi koncepcióra alapulva, valamint a legutóbbi helyi háborúk és gyakorlatok nemzetközi és saját tapasztalatok figyelembevételével egy munkacsoport kidolgozta az osztrák hadsereg új egészségügyi
koncepcióját. Egy harci nap várható egészségügyi veszteségét hadijátékokon, valamint nemzetközi tapasztalatok, szovjet hadműveleti kutatások és a svájci egészségügyi biztosítás tanulmányozása alapján határozták meg.

A kidolgozás során szorosan

együttműködtek

a kancellári hivatallal, az egész-

ségügyi és környezetvédelmi minisztériummal, vahmint az orvostudományi egye-

temekkel.
Az egészségügyi terv a csapatok hadműveleti elvein és az egészségügyi keretterven (országos együttműködési terv a polgári egészségügyi szervekkel) alapul. Ez utóbbi az utolsó egészségügyi ellátási szakaszon (végső egészségügyi ellátás) előírja a katonai és polgári egészségügyi intézetek teljes integrációját. Az

egészségügyi biztosításnál mindig abból a

nézőpontból

-

kell kiindulni, hogy kielé-

gítő

és hatékony végrehajtása döntő pszichológiai hatással van a csapatokra, különösen azok harci erkölcsére.
Egészségügyi ellát.ás céljaként azt szabták meg, hogy a sebesültek és betegek
az első orvosi ellátás után (általában a zászlóaljnál) minél előbb a megfelelő
végső egészségügyi ellátást végző intézetbe kerüljenek. A sebesülteket és betegeket a harcmezőről a lehetséges legjobb módszerrel leggyorsabban el kell szállítani nemcsak az optimális ellátásuk érdekében, hanem azért is, hogy a harcoló
csapatokat mentesítsük a sebesültekről való további gondoskodásról.
Vadászharcban (mozgékony harc) a sebesültek gyors hátoszállítása az elöl~
járó egészségügyi intézeteibe legtöbbször csak helikopterrel lehetséges. Fontos
elv tehát, hogy súlyos sebesültek hátraszállítása elsősorban vadászharcban követelmény.
A végső ellátást végző egészségügyi intézeteket az ellenségtől kevésbé veszéyeztetett területekre kell telepíteni.
2. Alapelvek.

Az osztrák hadsereg egészségügyi biztosításának koncepcióját számos alapelv, különösen harcász,ati, befolyásolja.
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a) Harcászati elvek.
Az agresszor támadása a támadó erők erős tűztámogatás, célirányos mozgás
és nagy rugalmasság meghatározott kombinációjának formájában történik. Számolni kell azzal, hogy az ellenség előremozgásának kikényszerítése és fenntartása érdekében fontosabb körletek korai elfoglalására légideszantokat, előreve
tett osztagokat és szubverzív erőket alkalmaz. Az. ellenség légiereje már a támadás kezdetétől csapásokat mér a mélységben levő célok - beleértve közigazgatási, híradó és közlekedési pontokat - ellen.
A támadó erőket frontális csapásra, szárnyak ellen és bekerítésre alkalmazhatják. Az ellenség minden intézkedése arrn irányul, hogy leküzdje a páncélelhárítást, gyors csapást mérjen a mélységbe és a sikert kimélyítse a védelem áttörése érdekében. Mozgás a védők bekerítésére és széttagolására tehát gyorsan történik.
A támadók arra törekednek, hogy az erőfölény a föirányban legalább tűz
erőben 10:1-hez, páncélozott eszközökben 5:1-hez legyen.
Tüzérségi előkészítés során tömeges tűzcsapást főleg vezetési pontok, páncéltörő eszközök, tüzelőállások és támpontok ellen mérnek. Tüzérségi előkészí
tés során minden lOxlO m-es területen egy robbanással kell számolni.

Éjszakai harc történhet:
- nappali harc folytatásaként, vagy
- következő nappali harc bevezetéseként. Aktív harctevékenységgel kell tehát sz:imolni nemcsak nappal, hanem a kora és késő éjszakai órákban is.
Utánszállítási utak, hadtáp objektumok fokozott rombolásával, időleges kiesésével kell számolni.
Fokozott mértékben kell számolni azzal is, hogy a harcoló csapatok egymástól elszigetelődnek, így törekedni kell az alegységek, egységek lehető legnagyobb anyagi önállóságára.
A sebesültek harcmezőről történő védett kiszállítása biztosításának érdekében mindig törekedni kell páncélozott szállító eszközök alkalmazására.
b) Háborús emberi jogok.
Az egészségügyi szolgálat feladatait és szervezését az 1949-ben aláírt Genfi
Szerződés és 1953/155. sz. törvény szerint kell megoldani.

e) Egészségügyi veszteségek.
Az adott harcmódban várható egészségügyi veszteség fontos alapja az egész·
ségügyi biztosítás megszervezésének. Számítási alapként a zászlóaljt vették, ahol
is a teljes harcérték helyreállítása a cél.

Várható egészségügyi veszteség 24 óra alatt.

Súll yosság szerint:
súlyos
- közepes
- könnyű
Sérülés szerint:
- fej és nyak
mellkas
alsó test

20%
30"/o közülük 30"/o halaszthatatlan ellátást igényel.

50%
15%

6"/o
8%
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végtag
égés
pszichikai
egyéb
beteg

40°/o

9%
90/o
11%
2%

A fenti veszteség a harcmódtól. a harc intenzításától függően változik. Ez
külön értékelés kérdése, A harcmezőn várható jelentős polgári sérült is.
d) Egészségügyi anyagellátás.
Egészségügyi csapatok első ellátmányukat háború kezdetén magukkal szállítják. Az. első szállítmányt úgy szabják meg, hogy az biztosítsa a csapatok ellátását egészségügyi anyaggal több harci napra. Az első ellátmány a tábori készlet egy része, a másik része a báziskészlet, amelyet nem mozgó polgári és katonai intézeteknél tárolnak.

e) Szervezési alapelvek.
Alsó szinten az egészségügyi szolgálat biztosítsa az első egészsegugy1 es orvosi ellátást, valamint gondoskodik a sebesültek hátraszállításáról a szakorvosi
vagy végső egészségügyi ellátást végző intézetekhez.
Középső szinten történik a sebesültek szakorvosi ellátása és a sebesültek
hátraszállítása a végső egészségügyi ellátást végző kórházakba.
A középső szint egészségügyi szolgálata (dandár) szükség esetén megerősí
ti az alsó (század, zászlóalj) egészségügyi szolgálatot.
A felső szintű (katonai körzet) egészségügyi szolgálatnál történik a végső
egészségügyi ellátás, vahmint súlyt képez sebesültszállító eszközökből.

Egészségügyi anyag tárolása.
Az első ellátmányt a bevonulási helyek közelében, a bázis készleteket lehetőleg a várható felhasználó közelében decentralizáltan elhelyezkedő polgári és
katonai egészségügyi intézetekben tárolják.
Különleges helyzetekre vagy lényeges helyzetváltozásra szánt készleteket a
hadsereg központi egészségügyi raktáraiban tárolják. Egészségügyi anyagellátást
az egészségügyi szolgálat végzi.

-

..

Könnyíí repülőcsapatok.
Helikoptereket elsősorban súlyos sérültek vagy tömeges sérülés helyéről
történő kiürítésre kell alkalmazni. Helikopterek alkalmazásánál törekedni kell
arra, hogy a sebesültek közvetlenül a végső egészségügyi ellátást végző intézetbe kerüljenek.
3. Egészségügyi biztosítás megszervezése védelemben.
a) Megerődített körlet védelménél.
Megerődített körlet védelménél az egészségügyi segély és az első orvosi ellátás az adott zászlóalj védőkörletében előkészített és biztosított egészségügyi
objektumokban történik. Ahol a zászlóalj segélyhely berendezésére alkalmas polgári objektum nincs, ott az erődítési tervvel összhangban zászlóalj segélyhelyet
kell kiépíteni. Innen a sebesülteket a lehető legrövidebb idő alatt a megerődített körletben vagy közelében berendezett végső ellátást végző kórházba kell
szállítani. Törekedni kell arra, hogy a sebesültek 6 órán belül kórházba kerüljenek. Amennyiben a sebesültek kiürítése nem lehetséges, akkor fedezékben ágykapacitást kell biztosítani.
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Lehetőségtől
megerősítheti

és veszteségtől
a zászlóaljat.

függően

a dandár ~zakorvosi ellátás céljából

b) T erületvédelemben.
Egészségügyi biztosításhoz már békében kiépítik a decentralizált egészségügyi intézetek területi hálózatát.
A csapatok első ellátmánya biztosítja a csapatok egészségügyi anyaggal való
ellátását az első harcfeladat teljesítéséig. A védősávban tárolják a bázis készletet is. A békében részletesen felderített ellátó pontokat az agresszió előtt a raktárakból azok az erők töltik fel, akik azt kiszolgálják. Az. egészségügyi szolgálatnak készen kell állnia feladatai végrehajtására legkésőbb akkor, amikor a csap::i.tok megszállják védőkörleteiket. A védősáv nagy kiterjedése és az ebből adódó szállítási nehézségek miatt már a szakaszoknál biztosítani kell az első egészségügyi, századoknál pedig az első orvosi ellátást.
Sebesültek hátraszállítása a sérülés helyéről az első orvosi ellátást végző
segélyhelyig saját erőkkel és eszközökkel történik. Orvostól a sebesülteket közvetlenül a végső ellátást végző kórházakba szállítják. A sebesültek végső egészségügyi ellátását polgári kórházakban kell biztosítani mindaddig, amíg a helyzet azt lehetővé teszi.

"i.

4. Együttműködés polgári egészségügyi szervekkel.
Az együttműködés különösen a végső egészségügyi ellátás területén szoros.
A hadsereg a polgári kórházakat rendszerint saját erőivel erősíti meg. Azokban
a körzetekben, ahol a polgári kórházak hálózata fejletlen, tartalék katon'.li kórházakat telepít. A fentieken kívül a csapatok egészségügyi szolgálata első segélynyújtásban is támogatja a polgári szerveket.

Egészségügyi szolgálat szervezése:
- Századnál: régen eü. raj, most eü. raj;
- Vadászszázadnál: régen nincs, most eü. félszakasz orvossal;
- Zászlóaljnál: régen eü. szakasz, most eü. szakasz;
- Könnyű honv. z-nál: régen nincs, most kórház részleg;
- Honv. ezrednél: régen eü. sz., most eü. szakasz;
- Dandárnál: régen eü. szd., most eü. szd. (mozgó kórház);
- Katonai körzetnél: régen eü. szd. (nem mozgó kórház), most eü. szd.
(mozgó kórház), eü. szd. (nem mozgó kórház), seb. száll. szd., 1-3 eü. szakasz a
polgári kórházak megerősítésére;
- Hadtestnél: régen seb. száll. szd., most seb. száll. szd.
5. Kiképzési követelmények.
A kiképzésnél fokozott figyelmet kell fordítani:
- katonák kiképzésénél a sérültek gyors mentésére és hátraszállítására az
egészségügyi rajhoz;
- egészségügyi katonák és tiszthelyettesek kiképzésénél azon tevékenysé~
gekre, amelyekkel tehermentesítheti az első orvosi ellátást;
- sokk elleni küzdelem módszereire;
- tömeges sérültek szükség ellátására.
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TA.IBKOZTATó KÖZLEMÉNYEK

FOLYÓffiATOKBOL

I. Altalános doktrinális
kérdések
1. A vezetési tevékenység tudomá-

nyos megszervezésének

elveiről.

Szolovjev vőrgy. elvtárs cikkében
foglalkozik a vezetés tudományos megszervezésének fogalmával és elveivel.
Az elveknél a következőket említi meg:
a vezetési s.:ruktúra összhangja a csapatok lehetőségével és feladataival;
funkciók pontosítása és elosztása; a
tevékenység folyamatos
értékelése;

automatizálás foka és a kiképzés színvonala.
Vojennaja Miszl, 1982. 3. s;;. 4653. oldal.

.)..

2.Szöi:etséges hadseregek együttmű
ködésének néhány kérdése hadműve
letekben.
Gribkov hds. tbk. elvtárs cikkében a
következő
kérdésekkel foglalkozik:
szövetséges hadseregek hatékonyságának biztosítása; haderőnemek tevékenységének összehangolása; csapatcsoportosítások tevékenységének összehangolása; állandó és szilárd együttműködés fenntartása; hadtápszervek
közötti együttműködés, valamint nyelvi akadályok.
Voennaja Mis::_/, 1982. 5. sz. 22-33.
oldal.

3.Figyelmeztetési idő.
A szerző amerikai nézetek szerint

elméletileg fejtegeti a háború kitörése
előtt felkészülésre rendelkezésre álló
lehetséges időtartamot.
Military Review, 1982. 1. sz. 14-18.
oldal.

II. Vezetés és gépesítés
l. A vezetés táiékoztatásának rend-

szere.
„A harci erő fokozásának legerősebb
eszköze a hatékony vezetési információs rendszer" - írja a szerző. A szerző
cikkének első részében az információs
rendszer problémáival, majd felosztásával és folyamataival foglalkozik.
őMZ, 1982. 2. sz. 97-102. oldal.

2. ú; utasitás a vezetésre és hadmiíveleti alkalma::,ásra.
A nyugatnémet hadseregben ismételten szabályozták a territoriális (hátor-

szági) csapatok és a NATO-nak alárendelt

elvonuló csapatok közötti
a feladatok elosztását.

együttműködést,

A cikk többek között foglalkozik a
hadtápbiztosítással is.
Truppenp,·axis, 1982. 5. sz. 337345. oldal.

3. Tudom,ínyos konferencia az anyagszállítási rendszerek ésszerúsítéséról.
A
Csehszlovák
Néphadseregben
1981-ben tudományos konferenciát tartottak a szállítások megszervezéséről.
A cikk általánosan ismerteti a konferencia anyagát. A konferecia teljes
anyagáról önálló kiadvány készült.
Ty/ a Za.'obovani, 1981. 12. sz. 3639. oldal.
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III. Gazdálkodás, szállítás,
egészségügyi biztosítás
békében
1. Egészfégügyi és munkavédelmi
követelmények újbóli szabályzása a Német Nemzeii Néphadseregben.

A Német Nemzeti Néphadseregben
a 80-as évek követelményeinek megfelelően szabályozták az egészségügyi
és munkavédelmi követelményeket. A
cikkben kitérnek a parancsnokok felelősségére, a kiképzésre, a szervezésre,
valamint a technikai biztosítás és a
munkavédelem kapcsolatára.
Militiirtechnik, 1982. 3. sz. 135-136.
oldal.
2.A szállítások hatékonyságáért és
gazdaságosságáért.
A Német Nemzeti Néphadsereg közlekedési szolgálatának főnöke a címmel kapcsolatos kérdésekre adott választ a Militartechnik folyóirat szerkesztőségének.

Militiirtecbnik, 1982. 4. s~. 169-171.
oldal.
3. NATO rohamdandár német kontingensének hadtápbiztosítása.

A dandár hadtápbiztosításának általános jellemzése után a szerző ismerteti a német kontingens hadtápbiztosításának megszervezését.
Truppenpraxis, 1982. 7.
oldal.

sz.

500-502.

4. Szállítás és rakodás egy központi
raktárban.

A szerző egy nyugatnémet központi
technikai raktárban a szállítások és rakodások végrehajtásával foglalkozik.
Ismerteti a különböző technikai eszközök használatát és rakodások megszervezését.
Truppenpraxis, 1982. 7. sz. 505-510.
oldal.
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5. Anyagmozgatás.
Az elmúlt évben szállítási gyakorlatot tartottak a Csehszlovák Néphadseregben. A gyakorlaton tanulmányozták
a szállítás egész folyamatát a központi
raktártól a lövcgekig. A szerző e gyakorlat tapasztalatait adja közre.
Tyl a Zasobovani, 1981. 12. sz. 712. oldal.

-

IV. Harc-hadművelet
hadtáp biztosítása,
kiképzés,oktatás
1. Felkészülés gyakorlatra.

A cikk egység szinten, több gyakorlat tapasztalatait figyelembevéve ismerteti a gyakorlatra való felkészülés
legcélszerűbb módszerét.
Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 5. sz. 2931. oldal.

2. Harckocsi zászlóalj vasúti szállítása.
A szerző kiképzési célból végrehajtott vasúti szállítással foglalkozik. A
szerző szemléltetően és részletesen foglalkozik a gyakorlat tervével.
Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 6. sz. 2528. oldal.

-

3. Nyugatnémet ellátószázad áttelepítése közúton.

A század összekötő kapocs a tábori
hadsereg és a territoriális csapatok
(hadműveleti hadtáp) között. Mintegy
25 OOO cikket 10 OOO m 2 tárolótéren tárol. Attelepítéséhez 100 tehergépkocsi
szükséges.
Truppenpraxis, 1982. 6. sz. 428-434.
oldal.
4. Egyes harcos kiképzés nehézségei
az ellátó és törzs századnál.

A különböző kiképzésre fordított
óraszámok ismertetése után a szerző

..,..

.

foglalkozik a nehézségekkel, majd javaslatot tesz azok megoldására.
Truppenpraxis, 1982. 8. sz. 568-573.
oldal.
5. Hagyományos fegyverekkel vivott
harc hadtápbiztosítása.
Gondolatébresztő cikk a gl. e. hadtápbiztosításának megszervezéséről hagyományos fegyverekkel vívott harc
körülményei között.
Tyl a Zasobovani, 1982. 2. sz. 3-6.
oldal.
6. Hadtáp gyakorlópályák.

A hadtáp gyakorlópályákkal szemberr megszabott követelmények után a
cikk részletesen ismerteti a gyakorlópálya elemeit.
Tyl a Zasobovani, 1982. 2. s~. 1820. oldal.

V. Katonai rendszer
1. Francia ellátó dandár szervezése.
A cikk részletesen ismerteti az ellátó
dandár szervezését és feladatait.
Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyiie, 1982. 6. sz. 20-22. oldal.

2. Nyugatnémet légierő egészségügyi
szolgálata.
A mintegy 3000 fős egészségügyi
szolgálat több alszolgálatrn és osztályra oszlik. A cikk ismerteti ezek feladatait.
Truppenpraxis, 1982. 3. sz. 212214. oldal.

VI. Technika
1. Korszerűsödik az üzemanyag szolgálat technikai ellátottsága.
A szerző, Nikitin vezds. elvtárs ismerteti a szovjet üzemanyag szolgálatnál az utóbbi időben rendszeresített
üzemanyag technikát.
Tii i Sznabzsenyije, 1982. 7. sz. 6165. oldal.

2.Rossz fdldúton.
Az autóutak építése, helyreállítása
rendkívül munkaigényes. Ezt a munkát
a szintetikus anyagok erősen megkönynyítik. A cikk a technikai kivitelezCst
ismerteti.
Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 7. sz. 6870. oldal.
3. Egészségügyi technika ;avítása a
Nagy Hom:édő Háborúban.
A cikk ismerteti az egészségügyi
technika javításának rendjét a háború
kezdetétől a háború végéig.
VMZS, 1982. 5. sz. 73-75. oldal.

4. NATO szárazföldi csapatoknál
rendszeresített üzemanyag-technikai es,::,k.özök.
A szerző ismerteti a szivattyúk, tartályok, szállítótöltő gépkocsik és cső
veztékek harcászat-technikai adatait.
Ty/ a Zasobovani, 1982. 2. sz. 3740. oldal.

KÖNYVSZEMLE
ÚJ KÖNYVEK
Pécsi Anna: Magyarok a franciaors::,ági
forradalmi munkásmozgalomban
1920-1945
Jól ismerjük és nagyon szeretjük a
magyar írók, költők, művészek Párizsképét. Pécsi Anna könyve nem kis feladatra vállalkozik, amikor kísérletet
tesz, hogy feltárja az emigránssors nagy
dilemáit, az egzisztenciálisan is szükségszerű asszimilációs törekvéseket és
az idegenségből fakadó védekezési reakciót, a bcfeléfordulást. A könyv gerincét a magyar kommunista párt- és
szakszervezeti csoportosulások története alkotja, a korabeli sajtó (a Párizsi
Munkás és utódai) és egyéb fellelhető
dokumentumok alapján. Különösen érdemes az olvasó figyelmére azoknak a
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küzdelmeknek a története, amelyeket
a magyar emigránsok a haladás francia erőivel közösen vívtak, vagy amelyekkel a magyarországi reakció ellen
is küzdöttek. Sok kiváló harcos tettei
idéződnek fel, nálunk eddig kevéssé
ismerteké is. A magyar-francia barátság egy figyelemre méltó fejezete tárul
elénk Pécsi Anna könyvéből.
Kossuth Könyvkiadó, 1982.

D. Melnyikov-L. Csornaja: Hitler.
Mitosz és valóság.
A könyvből kirajzolódik, miként
emelkedik egyre magasabbra a naci
párt, s vele Hitler pályájának íve egészen az 1933. évi hatalomátvételig.
A könyv részletesen elemzi a náci
párt fokozatos megerősödését és h:1talmi tényezővé válását, s azokat a körülményeket, melyek viszonylag rövid idő
alatt a tradicionális német politikai
pártok számba jöhető riválisává tették. Külön (ejezetekben világítják meg
a szerzők, hogyan nyerte meg Hitler a
pénzügyi és katonai körök bizalmát,
építve azok antikommunizmusára, a
baloldali erőktől való félelmére és
szélsőséges sovinizmusára.
Melnyikov és Csornaja röviden, de
jellegzetes momentumokat kiemelve
követik végjg a korabeli német társadalom, gazdaság és politika történetét,
mindvégig hangsúlyozva azokat a speciális eszméket, intézményeket és rendelkezéseket, amelyekre konkrétan Hitler vérgőzös, zavaros ideái és tettei
nyomták rá bélyegüket. A személyiség
történelmi szerepe negatív irányban is
érvényre juthat, így Hitler személyes
történelmi felelősségét sem lehet kétségbe vonni. E történelmi kreatúra avatott
bírálóra talált a két szovjet szerző mterpretációjában.
Kossuth Könyvkiadó, 1981.
Milen Szemkov: Moabit 8085. Dimitrov a birodalmi törvényszék előtt.
Az úgynevezett lipcsei perről már
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magyar nyelven is több mű látott napvilágot. Szemkov írása azonban, anyagának bőségét és széles körű kitekintését figyelembe véve mindenképpen
alapműnek tekinthető. Bevezetőjében a
szerző utal a történelmi körülményekre, hogy miért éppen a Reichstag, és
miért éppen akkor (1933. február 27én) borult lángba.
Szemkov könyve kronológiai sorrendben idézi fel az eseményeket. Részletesen leírja a vád megkonstruálásának menetét, a vádlottak megtörésére
tett kísérleteket. Szól arról a kevésbé
ismert tényről, hogy a Birodalmi Törvényszéken zajló pert megelőzte egy elJenper.
Gondolat - Kossuth Könyvkiadó,
1982.

Ola/ Groehler: A koreai háború
1950-1953
Groehler könyve részletesen tárgyalja a háború politikai előzményeit, a felek hadifelszerelését, harceszközeit,
erőviszonyait, majd a háború egyes szakaszait egészen a koreai nép rendkívüli, hősies erőfeszítéseit sikerrel koronázó 1953. július 27-i panmindzsoni fegyverszünetig. Erdekes, olvasmányos, ismeretterjesztő jellegű könyv, amely
ugyanakkor híven tükrözi a koreai háború lényeges jellemzőit is.
Zrínyi Katonai- és Lapkiadó, 1982.
Marija Fortusz: Visszaemlékezések
A Lenin-renddel kétszer kitüntetett
szovjet felderítőnő a .,Különös küldetés" című fejezetben felidézi a székesfehérvári sikeres akciót követő újabb
felderítő váI1alkozását. A háború befejezése után Konyev marsall parancsára Marija Fortusznak fel kellett kutatni az Észak-Csehország területén telepített titkos náci hadiüzemeket. A
rendkívüli feladat alaposan próbára
tette a bátor felderítőnő tudását, hisz
a „Richard" fedőnevű hatalmas földalatti üzem hollétéről, a Nyugatra me-

-

-

nekült nácikon kívül csak azok tudtak,
akik valamikor itt dolgoztak. Közülük
azonban már senki sem élt, a Litomeric környékén felállított krematóriumban égették el őket.
Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó,
1982.

Roman Kim: Elolvasás után elégetendő.

~-

Roman Kim könyve joggal számíthat nagy sikerre. Ez a mindvégig iz-

galmas olvasmány az amerikai-japán
háború előzményeit tárja fel, a kémek
és ellenkémek harcán keresztül mutatja be Pearl Harbor megtámadásának
körülményeit. A könyv olvasói nemcsak
az újfajta rejtjelzőgépet szállító japán
kémek különleges akcióival ismerkedhetnek meg, hanem az amerilcai titkosszolgálat hibákat halmozó ellentevékenységével is.
Zrínyi Katonai- és Lapkiadó, 1982.

.x
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c. cikkhez

/1-6/

ljl

152

] ,sz.me111.~klet
VAZ 2101, 2102 j avi t.'.lsi utnei tás /rószlet/
A henger, dueattyú, dueattyúeyiirU felújitási technolócin:

A henger, a dugattyu és a dugattyugyUrti mUszaki

jellemzői,

A motor hengerfuratai rövid, száraz, ausztenites öntöttvasból gyártott betét henger~erselyekkel vannak ellátva, melyek nem cserélhetóek,
A dugattyu anyaga ónozott aluminium öntvény. Lapon tetejU,
palástja nem haeitott 5 kupoe és harántmetezetben oválin.kiképzésU.
A dugattyulc: egy-egy kompreeezi6-, olajlehuzó- és olnjátereszt~ gyürUvel vannak ellátva. A kompresszió gyürU négyozög
keresztmetazetü, krómozott, az /alsó/ olajlehuzó gyUrU foRzfútozott. Az olajátereazt6 gyilrti belső expanziós rugóval van el. látva,
A dugattyuk a palást max. átmérője alapján három'·ére,tcsoportra oszlanak /A,C,E/. Az A jelti dugatty~ak 3 csapozcg-furatcsoportja van. A hengerfuratok szintén A,C,E csoportokat kópo1.nek. E jelölések a dugattyun és a hengertömb alsó eikjAban a
hengerekkel szemben találhatók!
A dugattyu eulya kb. 335 g, max. eltérés 2,5 g lehet.
Méretek:
Méretoaztályok
Normál
méret

Megnevezés
Henger
furat
Dugattyu
!!r

+0,2

.

Hf

+'

. _....,.

ID

'ID

D

+0,4
D

.!1~
H

Hf
+-0,6
D

A

e

E

76,000
76,010
75,940
75,950
76,200
76,210
76,140
76,150

76,020
76,030
75,960
75,970
76,220
76,230
76,160
76,170

76,040
76,050
75,900

76,400
76,410
76,340
76,350
76,600
76,610
76,540
76,550

76,420
76,430
76,360
76,370
76,óZO
16,030
76,560
76,570

75 • 9']0

76,240
76,250
76,100

76,190
76,440
76,450
76,380

76,390
76,640
76,650
76,580
76,590
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Sorszám
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2,

,

7

.

4,
5.

G.
7,
8,

9,
10,

11,
12,

13.
14,
15,
16,
17,

1'.A

Hcc;nevczés
Duc:o. t tyu /aJapmérctU/
Du.sattyu + 0,2
Duc;attyu + 0,4
Duc:::i. t t.yu + o,G
l!cneortömb
Olajlchuzó eyüri.i
Olajlehuzó f5YÜI'Ü -10,2
Olajlohuzó r;yürü +0,4
Olajlchu,zó eyürü +O,(,
Komprcoozió {;Y'Urü
l<omprconzirí ryürü +0,2
Komprcoozió r:yUrü +0,4

J-:omprcsmüó gyl\rü tO,G
OlajátcrcGztö r:yUrü
Olaj,í.tcrc:::~tú cyuru +U,2
0 lajú tcrc~tz tő c:yür'U +0,4
Olaj,lLcrcozLő r;yllrü +O,G

1·,,c_1_l ,'.i,-l 0 L
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TECIINOIDGIAI SORREND

Munkafolyamat megnevezése:
Henger, dugattyu, dugattyugyUrU
felujitás
Tipua: VAZ 2101-2102

Sornzúm
I.

1.
2.

3.
II.

1,
2.

3.
4.

~-

,..
1" ,

A dugattyu, dugattyur;yüril

I-10040

7.,0G

Az alkatréozck hibnfclvételezéoc
A hcn1ser hibnrc1Vl~tclo;:ó:-w
A duc;attyu h.i ba f'clvé te Jczóse
Az olajlchuzó r,yürü hilmfelvétclczésc
A kompreoozióGYUrU hibafclvótclo
Olajátcreoztó r,yilrü hibafelvétclc

A hcnr,crLömb j.:ivit:ín utáni

VI.

Mo,;jer;y..,

tioztitá:.m

J.V •

v.

u~~[li tao

I-10020)-1/1 ló
r-1002011/2

2.

l.

MUvelc\i

Az alkatréozek tioztitúoa
A hcnr;ortUmb t.loz-U Ui.no.
A hengertömb vizkömcntcoitése

Az alkatréozck fcJ uj i'táon
A henc;cr f inomfuró.m:1
A hcnr,cr honol:.í.:-w.

] lJ.

*

Munkafolyamat rövid leirása

J-1002011
J-1004015
J-1004025
J-1004030
J-1004035

N-1002011/l
N-1002011/2

tiozLHúoa

I-100-2011/1

Dur;attyu~ dueattyugyi.it'il eló-

L-10040

A motor járatúaa

M-100

ozerolése

fő munkafázisokra kidoleozott
miiveleti utaaitánok nzononitRsára szolgál, /tetf3ZÓ1Pf:_';0D

l';;:,,~n oz:í.molc n m0gnevf!zeLt

kódot válnszthntunk/.

V

-

MŰVELETI UTASITÁS

Hüvcleti utasi tán

Müvclet megnevezése:
A hengertömb tisztitáGn

fi

zámn:

I-1002011/l

1'ipus: VA7, 2101-2102

Gsz.

Mlivclct részleten

Anyac;

cirásn
1. lfongertömböt ezerclóanztaJra holyezi.

t:zcrclóo.sztal

2. OlajCsa.tornát /kézi hajtóKéz.ihajszárra hec;csztctt/, nz olajtószár

.furattal azonos átmérójH
csir,nfuróval útdörzoöli.
3. JJevgcrtömböt célmosó kocnira
helyezi, olajfuratokra coatlakoztat.

Célmosó
kocsi

4. Finommonó kéGzUlékbc betolja, Moa6kéozUlék
r,épct inditja, monsa;
Hooószcr: nábapon T
I1os6ozcr hőfoka: 05-90 °c

"R.íbapnn T''
olr.ln t

Töményoég: 3-;:,

.....

Fi.íziaidót próba G:;rnr.int mcghatároz;;-p·.
5. r:ú;zülékct lcálli 1·,J·.\ kocni t kihuzm olaj fura tokról csat,lakoz;ín t old j n.
6. Olajfurat,okat nyomólevcc;óvcl
;.ít.fuvatj a.
7. llcneertömböt a kocsiról leeme1i1
rakodólapra h·elyez\

•
Rakodólap

1:57

f-'

6.sz.melléklet

V,

C)

EI3.cL:""':::~~:3L~ u~~s:~13
/Lási.:~2,3,!. i:ráLat/

.Ua.:-:::.1la-:::

giba!elvé~el~ ~tasitás s=á=.a:
J-1C020ll

/12. cléal/

Alkatrész megnevezése:
Hengertöob /hengeriurat/
Tipus: VAZ 2101-2102
Gyári cikkszácl: 210l-1C020ll

Anyag: ÖV-25

~,s;. az
aoran

A meghibásodás~
leirása

HasználanMéretek
dó mérócUsz. névl. ~e:enged~etó
jav.nél- javikül

1.
2.

A henger belsó felülete
karcolt, kisoéretü berágódás tapasztall:ató.

Sze::revétele-

ép

zés, ké::i nagyító.

kar-

colt

A henger belső :elülete
':'u=at=.éró i::-i- Íí'6,coc- ~ü:-ékopott, oválissá, kupos- dikátor óra, i76,050 . sen
sá vált /A mérést a no. , ..
belüli
tor hossz és kereszt te~- A 96137 Je-u
érték
gelye irányában, ::élység- etalon
ben három különOözó si~ban kell elvégezni./ lásd.
3., 4. ábrák.

lépcső

•

:1-1002011/2

si tas szár::la

lás

elózóleg:
a hengertöob tel.res hiba-

~lvétele-

ll-1002011/2

zese.

rl 6 l O ,.
/
'IJ7 , C . . inqm- 1:-1002011 1.
felett furas
hona- N-100201.1/2
lás
I.jav.

lépcsóbe

Alapo.éretnél:
I. javítási

honalás

i76, 100 :!:'!ono-

alatt

Megj.

müv~leti uta-

tással

ép

=

Javitás
mádja

furatr:.éró
indi~:átoróra
A 96137· j elü etalo!1

~76,200
iil76,250

=

türésen

mm a~tt

be!üli

776,;cc

é::.-té::

~76,300

felett

r.im

honol.ás
finoo- ::-!CC2011/1
!:irás
ho~~lá.s ::-1cc2011/2
a

..1..i..

javitási

lépcsó:=e

I

<,
(

'

(

i·

1.

/

'

3.

2.

II. javitási lépcsö

4 •.

furatméró

!076,400
indikátor- !076,450
óra
mm
A 96137 jelU etalon

5.

6.

7.

s.

9.

türésen ~76,500 mm hono- N-1002011/2
belüli
alatt
lás
érték
~76,500 mm finom- N-1002011/1
felett
furás
honolás N-1002011/2
III. jav.

lépcsöre
III. javitási lépcsó

-

n

-

1$76,600
1$76,650
mm

~

tűrésen

belüli

érték

~76,700 mm
alatt

h~~-

~76,700 mm
-felett

se lejtezni

N-1002011/2

Feltételezett, illetve lehetséges hibákat irte.ra. le. Gondolom e rövid részlet meg3Yózóen igezolje,
mennyire fontos a jevitási tevékenység megvalósitásába~ ez eszközök javitási utasitásáben foglalt
müszaki inf'orrnicióhelmaz.
Ezen inf'orraációhalmaz teszi lehetővé azt, hogy a javite.ndó eszköz javítási ~eltételrendszerét beépi thessük a javi tóbázis tec!J.nológiai rendjé'oe.
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