
A hadészati készletek .széttelepftésén folyamata 
Szenes Zoltán őrnagy Egy korábbi tanulmányomban• a hadászati készletek széttelepítésének elméleti alapjaival foglalkoztam. Jelen cikkemben - folytatva a problémakör vzsgálatát - a hadászati készletek széttelepí-tési folyamatának kidolgozására teszek kísérletet. Felfogásom szerint ugyanis �� egy t/ olyan folyamat, amely a végrehajtás megkezdésére vonatkozó döntés meghozatala után kezdődik �, és az abban érintett központi raktárak, bázisok, tárolóhelyek egyedi .� 

JlCk-menetéből tevődik össze. Vizsgálataim szerint a széttelepítés �..!Jegnagyobb mértékben a széttelepítendő V anyag mennyisége és fajtája, az adott központi raktár diszlo�ciós helr.e, �int a szétt1lepítéste ,/h, / felhasznált szállítási ág fajtája határozza meg. � ?""� M/ ' � ,,� /; ';/lf' 'iX..;_ A feladatvégrehajtás szempontjából miri'd a szilárd anyagok, mind a hajtóanyag szállí� ,;;J bonyolult feladat. Jelentősen befolyásolja a széttelepítési feladatokat az is, hogy a központi raktár'a· ,.... tömeges anyagkiadás szempontjából milyen helyzetben van (rendelkezik-e iparvágánnyal, milye- ( nek a rakodási feltételek, a raktár megközelítési lehetőségei, van-e megfelelő számú rakodóeszköz �t:,/ stb.). A széttelepítési folyamat szempontjából az sem közömbös, hogy a készletek elszállítása vasú- .,,,.,jf/ / ton vagy közúton (mint a széttelepítésre számbajöhető két alapvető közlekedési ágazaton) törté- / '' I nik. Mindezen körülmények és feltételek együttesen határozzák meg és .alakítják ki" a széttelepítés folyamatát. A fentieket figyelembe véve a hadászati készletek széttelepítésének folyamatrendjét egy szilárd anyagot (lőszert) tároló központi raktárra - mint legbonyolultabbra - modellezve kísérelem meg bemutatni. A hadászati készletek széttelepítése vasúton, 
gipkocsi-kiszolgálással A széttelepítési folyamat ismertetését a tipikusabb és arányában is jelentősebb széttelepítési móddal kezdem, amikor is a hadászati készletek decentralizálása vasúton történik. Ezen belül is megkülönböztetek két esetet: amikor a központi raktár rendelkezik állandó jellegű vasúti iparvágánnyal, vagy amikor a raktár területén nincs ilyen, s a hadászati készleteket a közeli vasútállomás területére kell kiszállítani. A széttelepítés folyamatrendjét alapvetően a vasúti iparvágánnyal nem rendelkező raktár (bázis, tárolóhely) hadászati tartalékainak széttelepítésére, mint nehezebb változatra dolgozom ki. Ebben a variációban ugyanis a készletek vasúton történő széttelepítése gépkocsiszállítási ág kiegészítő igénybevételével valósul meg, amely .megnyújtja" a széttelepítés folyamatát és_megnehezíti a végrehajtást. xx A széttelepítés folyamatrendje ebben a változatban a következő lehet: 1. A központi raktár területén végrehajtandó tevékenységsor. 

x Vö. Szenes Zoltán órgy. :  A hadászati készletek széttelepítése. Hadtápbiztosítás, 1985. évi 4. sz. 
xx Lényegében hasonló - csak egyszerűbb - lenne a tevékenységi folyamat a vasúti iparvágánnyal rendel

kező raktárak készleteinek széttelepítésekor is, azzal a különbséggel, hogy a második feladatsorra ( vasútállo
másra történő kiszállításra) nem kerülne sor. Ebben a változatban ugyanis a gépkocsiszállító eszközök igénybe
vétele nem a hadászati készletek kiszállítása, hanem a raktár üzemeltetése szempontjából történne. 
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2. Berak. ó . . v.asútállo. más··· on végre. hajtásra kerülő műveletsor. 1 ,.--1· YJ!S� Jzállítás ?- rendeltetési állomásig. . r 4. Kirakó vasútállom��égrehajtandó feladatsor. 5. Az ideiglenes raktárként működő raktátrészleg területén végrehajtandó tevékenységsor. A széttelepítés első folyamatJ"ZIJkana az anyagi eszközök rakodásához való előkészítését, a rakodóállomány felkészítését, a rakodógépek üzembehelyezését, a rakodási munkák - előre kidolgozott technológiai folyamat alapján történő - végrehajtását, valamint az anyagi készletek vasútállomásra történő kiszállítását foglalja magába. A második folyamatJ"ZIJkasz az anyagi eszközöknek gépkocsiról vasúti kocsiba történő berakását és a vasútnak tö��n� átajását jelenti. A széttelepítés első folyamatszakaszai szorósan lcipC�nak.egymáshoz, aminek több oka van: a) A két tevékenységsort egy .magasabb rmdú" feladat, az elöljáró által meghatározott széttelepítési idő, illetve a naponta továbbítható vonatok száma határozza meg. b) Bár a két műveletsor két különböző helyen zajlik le, s a munka feltételei is különböznek, a két munkahelyet a raktárparancsnokságnak mégis integratíve kell felfogni és egy .egységes" berakóhelyként kezelni. c) A fentiek miatt az első két tevékenységsor tervezését és szervezését a .végpontból", vagyis a naponta továbbítható vonatok számából kiindulva kell végezni. A központi raktár vezetése akkor jár el helyesen, ha a széttelepítés első feladatcsoportjait indirekt módon - az első vonat indítási ideje és a vasút által naponta indítható vonatmennyiség alapján 
.visszaszámlálva" - határozza meg, s a raktár hadászati készleteinek vasúti tengelyre emeléséhez szükséges összidő értékét, a személyi állomány teljes foglalkoztatási idejét és a gépjárművek igénybevételi időtartamát ezekből kiindulva tervezi. A kiszolgáló gépkocsiállomány alkalmazását, üzemeltetésének biztosítását a vasút lehetőségeinek függvényében kell végezni. Tekintettel arra, hogy a központi raktárakból a vasútállomásig általában rövid távolságú szállítást kell végrehajtani, a szükséges gépkocsirnennyiség az egy vonatrakomány nagyságától, egy vonat megrakási lehetőségeitől és idejétől, valamint a raktár és a vasútállomás közötti szállítási távolság nagyságától függ elsősorban. A gyakorlati tapasztalatok szerint a kiszállítási feladatok végrehajtására a központi raktárak 
saját gépkocsiszállító eszközeit, valamint a népgazdaságból üúiglenesm kbiztosított szállítóeszközöket veszik 
igénybe. A széttelepítési folyamat első fázisa időbeni végrehajtásához kulcsfontosságú szerepe van a rakodást-szállítást előkészítő munkáknak, amelyekhez a következők tartozhatnak: az anyagi készletek nómenklatúra, széttelepítési hely és málházás szerinti csoportosítása, a gyors málházási feltételek megteremtése, a szállítás folyamatosságának biztosítása a vasúti berakáshoz, egységrakományok képzése, anyagok iöjárástól történő megóvása stb. Az előkészítő munka során számolni kell azzal is, hogy nemcsak a raktár területén, hanem a vasúti berakás helyén és a széttelepítés körletében is biztosítva legyen az anyagok gyors rakodása, illetve a továbbszállítás feltételeinek megteremtése. Az anyagi készletek rakodási-szállítási feladatait a békeidőszakban kidolgozott málházási és 
szállítási grafikonok és technológiai folyamattervek alapján, a központi raktár személyi állományának és rakodóeszközeinek bevonásával, valamint a lebiztosított ideiglenes polgári munkaerő (1PM) és rakodógépek felhasználásával kell végezni. A folyamatos és időbeni végrehajtás érdekében már a felkészülés és a személyi állomány kiképzése során nagy hangsúlyt kell fektetni a kidolgozott tervek kipróbálására és az egyes tevékenységek begyakoroltátására. A gyakorlati tapasztalatok szerint a széttelepítés első két fázisára meghatározott normaidők tarthatók, s egy 600 t-ás rakomány súlyú vasúti szerelvény 6-8 óra alatt megrakható. 

A széttekpítési folyamat harmadik J"ZIJkana a vasúti szállítást foglalja magába a raktárrészleg új körletéig, mely után a részleg ideiglenes jellegű raktárként (ellátási decentrumként) fog működni vagy pedig egy új ellátási forrást képez. 
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A vasúti szállításhoz a kitelepülő részleg állományát megfelelő arányban el kell osztani a vasúti 
! szerelvényekre, olyan arányban, hogy az .új" raktár már az első vonat kiérkezése után képes legyen a széttelepítési helyen funkcionális feladatait végrehajtani. Ezért célszerű gépkocsival előre kikül-deni a raktárrészleg parancsnokságát, a funkcionális (nyilvántartó és tárolórészleg égy részét) és •·1 p ; kiszolgáló (híradó részleget, ellátó raj nagyobb részét) alegységeket. Ezen kívül minden vonatra ki • C/ kell jelölni a szükséges szállítmányi szolgálati személyeket { szállítmányparancsnokot, be- és kirakó- / részleg-parancsnokot, szállítmány egészségügyi és ellátó tiszthelyetteseket vagy tiszteseket ), vala-mint az őr- és ügyeleti szlgálat ellátásához szükséges személyi állományt ( szállítmányügyeletest és helyettest, őrséget és járőrt). A vasúti szállítás szm1ezisét a katonai közlekedisi szm1ek végzik a MÁV-val együttmúködisbm. A vasúti szállítás szervezésének mechanizmusa a következő lehet: A széttelepítésre vonatkozó VKF, illetve MNHF döntés után a KSZF-ség - az illetékes anyagnemfelelős főnökségekkel közösen -.beélesíti" a békében kidolgozott széttelepítési terveket, és korrigálja a KSZFI részére kiadott vasúti szállítási tervet. A főigazgatóság ennek alapján pontosítja az igazgatóságonkénti bontásban kidolgozott részletes szállítási tervet és meghatározza (pontosítja) a feladatokat az adott központi raktár berakóállomása szerint illetékes területi KSZI részére. A szállítási igazgatóság a szállítási tervfeladatot átadja az adott területi vasút-igazgatóságnak, amely a hadimenetrend alapján kidolgozza az adott raktár hadászati készleteit szállító vasúti szerelvények .irányítási tm1ét" és végrehajtja a rendeltetési állomásra történő irányításukat. A KSZI pedig az irányítási tervből kidolgozza a .Grafikus szállítási tm1"-et, mely a szállítási feladatok figyelemmel követésére, egy adott időpillanatban történő szállítási helyzet megállapítására szolgál. A vasúti szállítás végrehajtása a hadászati készletek széttelepítise szempontjából döntő fontoJSágú kérdis . . Ezen belül is a feladatok végrehajtása két alapvető területre koncentrálódik: a széttelepítéshez szükséges gördülőanyag biztosítására, valamint a vasúti szállítások irányítására. Mivel ez utóbbiról a széttelepítés vezetési rendjénél lesz még szó, ezért itt csak a vasúti szállítás - mint a széttelepítés egyik folyamatszakaszának - gördülőanyag-biztosítási problémáimat tárgyalom. A széttelepítés tervezése és szervezése során figyelembe kell venni, hogy a decentralizálás mind mikro- (tehát egyesraktár-méretben), mind makro-szinten (MN) jelentős gördülőanyag-igénynyel jár. Ha abból indulunk ki, hogy egy 600 t-ás, szilárd anyagot szállító szerelvény biztosításához - a vasúttervezési tapasztalatok szerint - 1 db mozdonyra, 1 db fedett típusú legénységi kocsira, 40 db G. típusú fedett kocsira, 2 db alacsony oldalfalú kocsira és 7 db védőkocsira (összesen 50 db vasúti kocsira) van szükség, akkor egy 5 vasúti szerelvény nagyságrendben készleteket kitelepítő központi raktárnak közel 250 db a vasútikocsi-szükséglete. Hasonló nagyságrendű a tartálykocsiigény is, ha üzemanyag széttelepítése történik a központi raktárból. Egy 600-650 t rakomány súlyú üzemanyag vasúti szerelvényen 10 db 60 m3-es, 14 db 20-25 m3-es tartálykocsira, valamint 6-8 védőkocsira (összesen 30 db vasúti kocsira) van szükség. Ez is mutatja, hogy MN szinten a hadászati készletek széttelepítésének komoly gördülőanyagvonzata van. A .TRANZIT-85" gyakorlaton például a 72 ezer t (23,5 E t lőszer, 30,5 E t üzemanyag, 18 E t egyéb) anyagot jelentő széttelepítési feladatok végrehajtásához 133 vasúti szerelvényre, több mint 3900 vasúti kocsira volt szükség. Ez a gördülőanyag-igény a gyakorlat adatai szerint a MA V mobilizálható járműpark-állományának közel 10%-át tette ki. fa még akkor is nagy mennyiség, ha tudjuk, hogy a vasúti forgalomból ténylegesen kivont gördülőanyag ennél jóval kisebb, hiszen a vasúton széttelepített készletek egy részét a széttelepítési helyekre kirakják, így a kocsik egy része felszabadul és igénybe vehető. Ezért a katonai közlekedési szerveknek már a tervezésnél, de különösen a veszélyeztetettségi időszakban, a széttelepítési tervek pontosítása során szorosan együtt kell működni a MA V-val. A tapasztalati adatok szerint a vasúti szállítás időtartama egy szerelvény esetében a távolságtól, valamint a tengelyen tárolástól (mivel ekkor nincs kirakás) függően változik (10-24 óra között mozog). MN vonatkozásában a széttelepítés (beleértve a gépkocsiszállító eszközökkel történő decentralizálást is) S-10 napot vagy több napot vesz igénybe.' 

x A • TRANZIT-85" gyakorlaton a hadászati készletek vasúton történő széttelepítését a katonai szállítási 
igazgatóságok 8 nap alatt hajtották végre. Lásd .TRANZIT-85" gyakorlat anyaga. MN KSZF-ség, 0142/1985. 
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1, ·  .-,,4� A széttelepítés negyedik folyamatszaka.rza magában foglalja az anyagi eszközök vasúttól való átvételét a kirakóállomáson történő .állomásoztatását" (amennyiben a készletek nem kerülnek azonnali felhasználásra), vagy közúti gépjárműre történő kirakását és a kijelölt (előkészített) raktár {tárolóhely) körletében történő elszállítását. A tervezhetőség és a végrehajtás szempontjából a széttelepítésnek ez a fázisa tartalmazza a legtöbb bizonytalansági tinyezót. Ennek oka a végrehajtás - kialakult helyzettől függő - többvariációs lehetőségeiből fakad. Ezek a megoldási változatok - kutatási tapasztalataim alapján - az alábbiak lehet-nek: ,,,...___,.-,.,. .. .. , .. ' · a) Az anyagi készleteket kirakó- vagy tárolóállomáson tartják és a kialakult hadműveleti és ellátási helyzetnek megfelelően kapcsolják be az ellátás rendszerébe. Ennek az eljárási módnak az az előnye, hogy a készletek könnyen mobilizálhatók, vasúton a kívánt rendeltetési helyre irányíthatók. A megoldásnak viszont az a problémája, hogy az anyagi-technikai eszközök tárolásával, őrzésével, manipulációjával kapcsolatos feladatokat alapvetően azon kevés állománynak kell megol-�· dani, amely a vasúti szerelvénnyel az .anyagraktárhól" kitel� -A széttelepített hadászati készletek .kezelésére" az ellátást és széttelepítést tervező szervek -az anyagok fajtájától függően - különféle megoldásokat alkalmaznak. A lőszert az ún. lőszer·tár<>!ó kirakó körze!ben {L TKK.) koncentrálják, amelyeket a központi lősze�lönítctt �sifegeit('őperativ csoportok) segítségével működtetnek.• A gyakorlatok tapasztalatai szerint egy, esetleg kettő lőszerraktár hoz létre egy LTKK.·t."" -- Az L TKK linyegébm egy nagy területen elhelyezkedő idt�ltnesen .l(lJ"Jó.RliP./J,,,.[fi�", amely a gördülőanyagon decentralizált készleteit több (4-8) kirakó·táro'Foa omdson helyezi el. A tárolókörzet egy időben - a kikülönített raktárrészleg állományától és nagyságától függően - általában 2-3 kirakóállomáson {KA) képes funkcionális feladatait {anyagok csoportosítása, kiadása, vételezés megszervezése és irányítása, vételezés után a vagonokban visszahagyott lőszerek átrendezése) végrehajtani. Az üzemanyagok, élelmezési anyagot, fegyvernemi anyagokat önálló kirakóállomáson tárolják. Ezekkel a szerelvényekkel egy-egy kirakó-, ellátóállomás,.A11ík<xitetéséhez szükséges erőt és �zle:: tárolásának f��ti = felvet:hánr. közl,!!edésbjztosításj.problémát, hiszen a szerelvényeken tartott készlet leköti ( további felhasznm'stól dvoöjafa vasúti gördülőanyagot, csökkentve ezáltal a MA V szállítási lehetőségeit. Ezen belül is - mint szúk keresztmetszetet - szeretném kiemelni a vontatóeró - alkalmazásának problémáját. A MA V-nak ugyanis az lenne az érdeke, hogy legalább a mozdonyt elvigye, és más szállítási feladatra felhasználja. Ebben az esetben azonban a széttelepítést éppen a legnagyobb előnyétől, a mobilitástól fosztaná meg, ami nem járható út. Ha mégis - szükséghelyzetben - a MA V a mozdonyokat elviszi, akkor a vasútnak kell legalább a széttelepített készletek diszlokációs körzetében mozdonytartalékokat kdJ. .. !Jlrt,mi és a szükségletnek megfelelően felhasználni. __. .- __.._ "\.__.....--, b) A másik megoldási változatban a széttelepítési helyre érkező anyagi készleteket kirakják, s az állandó vagy ideiglenes tárolóhelyre szállítják. Tekintettel arra, hogy a kitelepített raktárrészleg a .magával hozott" készleteket saját eszközzel elszállítani képes {hiszen csak a saját működéséhez szükséges gépjárművekkel rendelkezik), a kirakáshoz és a tárolóhelyhez (laktanya, ,,M" bázis, pol-gári objektum) történő elszállításhoz a központi raktárnak IPM-t, gépjárműveket és rakodóeszközöket kell igényelni, illetve biztosítani. 

• A KHEL-gyakorlatok tapasztalatai szerint egy-egy LTKK 80-140 fős személyi állománnyal, 8-15 db 
technikai eszközzel és a működéshez szükséges felszereléssel rendelkezett. A kutatómunka során modellként 
vizsgált lőszerraktár 150 fős apparátust ( ezen belül kettő kirakóállomás működtetéséhez szűkséges nyilvántartó 
részleget és öt tárolóállomás üzemeltetéséhez minimálisan elegendő tároló és vasúti-kísérő részleget) és 12 db 
technikai eszközt tervezett a kitelepülő részleg állományába. 

xx A ,BÁSTY A-81" gyakorlaton öt, az 1982. évi frontparancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton hét, a 
.TRANZIT-85" gyakorlaton hat LTKK-t működtettek. Lásd a gyakorlatok anyagát (00175/83., 85/0052). 
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a,·6,�-rd · f�ys/ á.- ��- . · -���- A! · _ of,r��,;-::tú:, 
a;·:/'/� •'/r'/ .,.--7,�,e�/,_,#'_/e'z� ·?��/ -,y�,4 - •·<'�� .. -zf:>2 . ..  _ .,, • ,, / . // ,,...--.;,-:-.::-é"--e#�>'-:.< �-1:-,e� A végrehajtá;íiÍál gondot jelenthet az, hogy széttelepítés objektumaikénJkiválasztott helyek ------ a különböző katonai szervezetek, raktárak és bázisok HKSZ és .M" késztnléti idejének eltérése miatt - a decentralizálás idejére még nem üresednek meg, így a széttelepítésre tervezett anyagot fogadni nem tudják. Ezért ilyen helyzetben a széttelepített készleteket vagy még az anyagraktár közelében, vagy az új tárolóhely közelében vasúton vagy gépkocsin várakoztatni kell (amennyiben ezt a leigényelt gépjárművek száma és igénybevehetőségük időtartama megengedi), vagy az .új" raktár közelében földre kell rakni. Mindhárom esetben azonban meg kell szervezni a szállítmányok minden oldalú biztosítását, s fel kell készülni az anyagi eszközök gyors - rendt;ltetési helyre való -előremozgatására, vagy a készletek ki-, illetve átadására. A széttelepítés összfolyamatában mindkét változat jelentős számban előfordulhat, azonban a 

tervezett végrehajtás gyakoriságában az a) megoldási mód (kirakóállomáson, vasúti szerelvényen történő tárolás) dominál. Nemcsak amiatt, hogy ennek a módszernek határozott előnyei is vannak, hanem azért is, mert tárolótér hiányában nincs lehetőség több gördülőanyag felszabadítására. Ez is szükségessé teszi a széttelepítésre felhasználható helyek további kutatását, az ezen célra alkalmazható objektumok körének bővítését:' 
A széttelepítés utolsó folyamatszakasza a decentralizálási helyen megoldandó feladatokat (közúti járművek leürítése, raktározás feltételeinek megteremtése, funkcionális működés megszervezése stb.) foglalja magába. Erre a fázisra már csak abban az esetben kerül sor, ha az anyagi-technikai készletek a vasúti közlekedési eszközökről .lekerülnek•, s azokat az elöljáró tervezőszervek által meghatározott objektumba szállítják el. E folyamatsor keretén belül ideiglenes tárolókba helyezik az anyagi készleteket, felkészülnek a szükséges raktári műveletek ( tárolás, nyilvántartás, kezelés, ellenőrzés, elosztás stb.) végrehajtására, illetve - intézkedés esetén - az anyagok csapatoknak, vagy szállítóegységeknek történő kiadására. Ebben az időszakban ( vagy ha a hadászati készletek kirakó-, tárolóállomáson maradnak, ,1 akkor ott) lenne célszerű elvégezni azokat a feladatokat - mindenekelőtt_ a��tmány�_Js_� / {/ mányképzést -, amelyek meggyorsítják a csapatok ellátását, s megkönnyítenék acrecentralizáltl"1-, hadászati készleteknek a biztosítási rendszerbe való bekapcsolását. Különösen fontos lenne ez lőszer vonatkozásában, hiszen ezeket a készleteket a központi raktárakban tömbösítve tárolják és általában .ömlesztett" fof!Dában szállítják. Figyelembe véve azt, hogy a hadászati készletek széttelepí-trsThei�álókÍérÍcezés'étőlaz ellitási rendszerbe való bekapcsolásig jelentős idő állhat rendelkezésre, célszerű lenne ezt az időszakot egységcsomag, - rakomány és - szállítmány képzésére felhasználni. Az anyagi biztosítás szervezése, az ellátás várható dinamizmusa kívánatossá tenné olyan - átlagf,. ogy . . as_ ztási n_ orm_ ák alapján � ?pe_ s harci napra. képzett, s. az .ipítókocka"-elv alapján felépülő,,:-_��«:d és hag_osztálytípusú �zállítmáP.)'.Qk_ összeállítását, amelyek különösen a hadmű-�..r@<fe!Je!ésű csapatok ellátásában gyorsan � eredményesen len_n!nek felhasu1á1hatók. Ezen egységszállítmányok Ósszeállítása - megfelelő feltételek biztosítása esetén - megoldható lenne az anyagkiadásra történő .várakozás" vagy az anyagi készletek kiadása során.• A feladat végrehajtásához azonban a központi raktáraknál már az ÁHKSZ időszakában meg kell teremteni a végrehajtás sze

mélyi, tárgyi és technikai feltételeit: elő kell készíteni és le kell tárolni az egységrakományképző- és rakodóeszközöket; ki kell dolgozni a készletezés technológiáját a széttelepítés helyére; meg kell teremteni a készletezéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket (kiegészítő gördülőanyag-biztosító, vonatmozgatási és szerelvényrendezési feltételek, személyi és technikai feltételek stb.) fel kell készíteni a személyi állományt az ez irányú feladatok végrehajtására. 
• Az egységrakományképzés technológiájának kidolgozásában az utóbbi időszakban jelent,ós eredmé· 

nyek születtek. Gondolok itt például Modok Ferenc ezds., Balogh István alez., Horovitz Ferenc aiez., Takács 
Lajos alez. lószerrakodás komplex gépesítésére kidolgozott rendszerjavaslatára (Rendszerjavaslat a szárazföldi 
csapatok lószerrakodásának komplex gépesítésére. Kézirat, Székesfehérvár, 0822/1984), vagy Szúcs László 
alez. publikációra (Egységrakományképzés és rakodásgépesítés elvi és gyakorlati kérdései a csapathadtápban -
A csapatok hadtápbiztosításával kapcsolatos tanulmámyok. Szerkesztette: Elekes János ezds., MNHF-ség kiad
ványa, 1984.}. Az új rakományképzó módokat, eljárásokat és eszközöket, valamint rakodógépeket sikeresen 
próbálták ki a .DUNA-84" és .TRANZIT-85" gyakorlatokon. 
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Hadászati kiszktek szittekpítise gipkocsiszállítási ág igmybtvéttlivel 

A vasúti szállítás mellett a központi raktárak hadászati készleteinek széttelepítésére gépkocsi
szállító eszközöket használnak fel. Ezt a szállítási ágat elsősorban azon lőszer- és üzemanyag-kész
let decentralizálására alkalmazzák, amelyek felhasználása már a háboní első napjaiban várható. 
Emellett a gépkocsiszállítási ágazat igénybevételére más okok ( vasút tehermentesítése, szállítások 
dublírozása stb.) miatt is sor kerülhet. Gépkocsiszállításra csak központhadtáp azon szállítóegysé
geit célszerű igénybe venni, amelyek nem tartoznak a KHEL állományába, tehát magasabb harcké
szültségi fokozat elrendelésekor nem emelnek meg hadmúveleti készleteket. 

Gipkocsiszállítás e.retin a széttekpítis folyamatrmdje a következő khet: 

1 .  A központi raktár területén végrehajtandó műveletsor. 
2. Menet végrehajtása a meghatározott útvonalon a hadielhelyezési körletbe, vagy a széttele

pítési helyre. 
3. Anyagi készletek átadása. 
A gépkocsin történő széttelepítés folyamatrendjéból a legnagyobb feladatot az el.ró folyamat

szakasz jelenti. A széttelepítés ezen fázisában ugyanis nemcsak az adott raktár területén végrehaj
tandó nagy volumenű rakodási feladatok kerülnek sorra, hanem a szá/lítózászlóaljak vittlezist meg
előző megalakulása is. Ennek megfelelően ennek a periódusnak a tartalmát a szállítózászlóaljak moz
gósítása, az ,,M" készenlét elérése, a központi raktárban való menet és a hadászati készletek gépjár
múre történő felmálházása képezik. 

A feladat végrehajtásához először a szállítóegységeket kell mozgósítani. A szállítókötelékek 
általában polgári közlekedési vállalat (VOLÁN, ÁFOR) bázisán alakulnak meg, ahonnan a megha
tározott harckészültségi körletbe,'ennek és elérik az ,,M" készenlétüket. Ezután menetet hajta
nak végre a vételezésre kijelölt ráktárakba, ahol - a békében kidolgozott tervek szerint - végrehajt
ják a kijelölt hadászati készletek átvételét. 

Ennek a ttvikmysigi riszfolyamatnak a kgfontosabb részei a következők: 
- az érkező gépkocsioszlopok fogadása (illetékesség megállapítása, jogi rendezés); 
- feladattisztázás a találkozási pontokon az oszlopparancsnok és a raktár kiküldött képvise-

lője között; 
- az első gépkocsicsoport tényleges megrakása (anyagátadás és -átvétel); 
- az első megrakott gépkocsicsoport kivezetése a rakodófrontból a gyülekezési helyre; 
- a következő gépkocsicsoportok tevékenysége, mely ismétlődik az adott szállítózászlóalj 

megrakásának teljes befejezéséig; 
- a megrakott jármúvek oszlopba rendezése a megindulási ponton; 
- menetparancs kihirdetése. 
A fenti feladatok végrehaj�ában nagy szerepe van az anyagi készletek gyors - békében kialakí

tott rakodási technológiák szerinti - felmálházásnak, valamint a központi raktár és a szállítózászlóalj 
közötti feszes együttműködésnek. (1. sz. mellikkt) 

A gépkocsin történő széttelepítés következő folyamatszakasza a felmálházott készleteknek a ren
deltetési helyre történő szállítását foglalja magába. A széttelepítés befejező szakasza pedig a hadászati 
készletek átadás-átvételének feladatait tartalmazza. 

A két folyamatszakasz során, a feladatok teljesítése érdekében a szállítóegysigek több/ék manővert 
hajtanak végre. (2. sz. mellikkt) 

a) A felmálházott hadászati készletekkel a harckészültségi, majd az összpontosítási körletbe 
vonulnak el, ahol a készleteket a felhasználásig .keréken" tárolják. 

Innen a készletek csak külön intézkedésre, az anyagbiztosítási - ellátási terveknek megfele
lően kerülnek utánszállításra. 
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b) A szállítózászlóalj a központi raktárból közvetlenül a decentralizálási helyre (pl. egy LTKK-be) viszi a felmálházott készleteket, ahol azokat ideiglenes tárolóba, vasúti eszközökre stb. helyezik, vagy földrerakják. A készletek átadása után a szállítóegység esetleg hátraszállítási feladatot hajthat végre (pl. alaprepülőtéren visszahagyásra tervezett ( vagy hagyott) üzemagyagkészleteket szállítja hátra), melynek teljesítése után ismét anyagot vételez a központi raktárból és elfoglalja a hadielhelyezési körletét. Amennyiben a gépkocsiszállítási ágazatra nagyobb volumenű széttelepítési feladat jut, a manőver megismételhető. c) A készletekkel felmálházott szállítóegységet a hadműveleti rendeltetésű csapatokhoz közel kijelölt széttelepítési helyre irányítják (közelítik), ahol a készleteket a felhasználás idejéig gépkocsikon állomásoztatják. Innen a széttelepített készletek az ellátási rendszerbe a keletkező szükségletek arányában, közvetlenül az első lépcsőben tevékenykedő csapatoknak történő átadás révén kerülnek be. A készletek átadása után a szállítózászlóalj hátraszállítási feladatot is hajthat végre (pl. sérülteket, meghibásodott anyagi eszközöket, kitelepítésre tervezett anyagokat stb.), majd ismét .[eltölti" magát a kijelölt központi raktárból. Az újonnan felmálházott hadászati készletekkel pedig már "rendeltetésszerű" szállítást valósít meg, melynek során pótolja a HDS és KHEL ellátó dandár felhasznált készleteit, illetve a honi légvédelmi és repülőcsapatok ellátásába is bekapcsolódhat. 
* Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a hadászati készletek széttelepítésének rendszere az egyes központi raktárak, bázisok, tárolók anyagi-technikai készletei decentralizálásának összességéből tevődik össze, melynek feladatai a végrehajtás sorrendisége és ,technológiája" alapján folyamatba szerveződnek. A széttelepítési feladatok sikeres végrehajtása a széttelepítési tervek következetes végrehajtásától, a békeidőszaki előkészítési feladatok megvalósításától, a szükséges feltételek időbeni megteremtésétől és a széttelepítésben érintett ellátó és közlekedési szervezetek terveknek megfelelő pontos és összehangolt tevékenységétől függ. A decentralizált készletek ellátási rendszerbe történő bekapcsolásának megkönnyítése érdekében célszerű a széttelepítési helyen rendelkezésre álló időt egységrakomány-, szállítmányképzési feladatokra felhasználni. ( Az 1. és 2. sz. mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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