
V I TA F Ö R U M  
A szállítások, feltöltések tervezésével, szervezésével, végrehajtásával, a végrehajtás irányításával, valamint az anyagátadó körletek (helyek) működtetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések vizsgálata, a hasznos tapasztalatok feltárása és közreadása egyik fontos kutatási feladata szolgálatunknak. A témával foglalkozó 3 cikkel kívánunk szélesebb körű vitát kibontakoztatni lapunk hasábjain. Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal a vitaindító cikkekben foglaltak bírálatával, vagy megerősítésével járuljanak hozzá a téma elméleti és gyakorlati problémáinak teljes körű kimunkálásához. "Szerkesztőség " 

A L A PT A N U L M Á N Y  

a szállítások, feltöltések tervezése, szervezése és végrehajtása, 
a végrehajtás irányítása a hk. magasabbegység (egység) 

támadó harctevékenységében Skrabán László ezredes Az 1985. naptári és kiképzési tervnek megfelelően hadosztály htp. rendszergyakorlat, "DUNA-85 " gyakorlat került levezetésre hadosztályunknál, melynek keretében az MNHF I. ,..___......... helyettes elvtárs által kiadott feladattervben meghatározott szállítások tervezése, szervezése és v�-reha· tása izs ' a '  i vé e 't k. A vizs álat sor' ·�ok tervezését e z se an echanizmusát, az okmányok_ ren�ét. _ A szállítások, a ho. htp. lépcsők előrevon�ez�se, szervezése az öfn.-i törzzsel szoros együttműködésben valósult meg. A ho. pk. elhatározásának megfelelően került megtervezésre a csapatok feltöltésének rendje. A tervezés során a TÖF-el {hdm.-i törzzsel)EID.'.,c;ztetésre kerültek<g� � �� igénybevételének ideje, az esetleges átfedések, zavarok elkerülése érdekében. -Részletes tervet, számvetést készítettünk a szállítások, feltöltések végrehajtására, melynek főbb részeit {időpontokat, adatokat) bedolgoztunk az öfn.-i törzs harci okmányaiba. A kidolgozott számvetések alapján elkészítettük az intézkedéseket, melyek részletesen tartalmazzák a szállításokra vonatkozó feladatok végrehajtását. Az intézkedések az érintett alárendelteknek időben kiadásra kerültek. Az alárendelt PK HTPH-ek, szállítóalegység pk.-ok feladataikat tisztázták, az elló. z. pk.-a egyeztette a kapott feladatot, értékelte saját helyzetét és lehetőségét, majd konkrétan meghatározta törzse és az alegységek feladatait. Az ellátózászlóalj törzse a kapott feladat alapján kidolgozta a ,j , zászlóalj alkalmazási tervét és az ehhez kapcsolódó okmányokat . .-- Az ezredek kidolgozták a htp. biztosítási terveiket, az ehhez kapcsolódó részletes anyagi, szál-lítási számvetéseiket, az elló. szd. alkalmazási tervét. A tervezés során feszültséget okozott az anyagi szolgálatok közül a mű. -i, vv. -i, hír. nem készített szállítási igénylést, így ezek hiányában a szállítások tervezése ezen anyagokra nem, vagy megt--- ítélt súlyok alapján történt. Nem sikerült mé biztosítani az inte rált FVTSZ szállítási � kidolgozásáért a személyi felelősséget. Továbbra is akadályozó tényező a tervező munkában a hk. 
-es tü. lőszer igény egyeztetett megillapítása, a szállítandó szükséglet időbeni megadása a ho. htp. 58 



törzs felé. A htp. és fegyverzeti szolgálat lőszerszállítási feladatai jó együttműködésben valósult meg mindezidáig. Alapvető gond a hk. és tü. lőszer szükséglet ellentmondó meg@ap!_tásában rög- tr zíthető, melynek oka abban kereshető, hogy az öfn.-i törzsben nem alaku1t ki és nincs személyhez kötve e feladat. 
A szállítások szervezése szoros összhangban az öfn.-i csapatok tevékenységével került végrehajtásra. 
A tervezés időszakában már elkezdődött a szállítások, anyagátadások szervezése, melynek során a szállító alegységeknél kijclöl�re' kerülfek á'Z<Tn gépjárművek és vezetők akik a szállításokat végrehajtották. � ���an egy_ik fő feladat volt az elló. z._pk.,_ az efil'��-��-1:!!J>J:!.. <5" közötti gzyüttműködés végrehajtá§a, melynek során pontosításra kerültek a találkozási pontok, .,.....--anyagátadó helyek, a kiszállított anyagok mennyisége, az átrakásra biztosított erők, eszközök. Az anyagi készletek csoportosításánál, a szállítmányok megiiialatisánál ho. törzsből szervezési feladatot az SZSZF és az FVSZF hajtott végre, mely a szállító századoknál realizálódott. A szervezés során negatívumként jelentkezett - melyre egyik tagozatban sem fordítottunk kellő figyelmet - a szállítmányok {szállító oszlopok) őrzés-védelmének, töpfe. elleni védelmének megszervezésére, minden oldalú biztosítására. A szervezés erős oldalát képezte az anyagi készletek átrakására, a rakodóhelyek berendezésére fordított figyelem. Az anyagi eszközök utánszállításának megszervezése a tervekben rögzítettek szerint realizálódott. 
A szállítások a számvetett és a tervekben rögzített teljes anyagi készlettel kerültek végrehaj- '..}.. $ra. A hk. e. részére egy harcnapon 170,4 t szilárd, 22, 7 t folyékony anyag került kiszállításra két _,-, .�Az első ütemben 90,9 t szilárd, 13,5 t folyékony anyag 24 db gépjárművéfkerült kiszIDf-tásra. A szállítási távolság 13 km volt, melyet 60 perc alatt tett meg az oszlop. A menetsebesség 13 km/óra átlag volt a számvete�óEív� elleniétben. A tervezettől alacsonyabb menetsebésseg oka az volt, hogy az oszlop éjszaka, felázott (sáros) földúton hajtotta végre a menetét. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hoay a menet tervezése, szervezése során figyelembe kell venni az /? évszakot (jelen esetben májusi hónap j, ihol az i�{hírtelen esőzés) megnehezíti a szállító oszlopok mozgását. Az előkészített átrakóhefyre a gépjárművek 14 perc alatt álltak be, mely az előírt kiváló normaidőnél ( egy gk. beállása 3 perc) jobb volt, ez :ili661 adódott, hogy a bevezetés meg- !J. szervezését körültekintően hajtották végre. · · -�·�--Az anyagi ké���k<>�����. gépkocsiról-földre történt. A szilárd / o anr� átmálházását kézi erőv�I 3 7 perc alatt hajtották végre, �i görgős c�,z-���zi yillás emelő ..,/ / targonca, áthidaló lemez alkalmazásával. Az átrakási idő a kiváló normaictőnél { 1 t. anyag átmálhá-zása 4 fő részére 10,5 perc) jobb volt, mivel gépjárművenként 1,� t anyag került átmálházásra. Ezt a kiváló normaidő elérését elősegítette a kézi rakodóeszközök alkalmazása. Azüzemanyag átadása 43 perc alatt került végrehajtásra. { A ���.��!11��!2 p�r���- �tfejt�sire.) Az átrakás utáni gyülekeztetés, besorolás 18 peréalatt _törté!].t, mely_24 clb gépjárműnél kiváló normaidőt jelent. A HOR kőrlet�ben.törti:novissziérlcezés 60 percet vett igénybe, tehát a menetsebesség 13 km/óra volt. Az első ütem szállítási feladataira tervezett 3 óra 20 perccel szemben a végrehajtás 3 óra 15 percet vett igénybe. 
A második szállítási ütem végrehajtására összességében 3 óra volt tervezve, melynek során kiszállításra kerül!.§_2,�JJ.�_!!,_árd és 9,2 t foly�kony anyag 2_2 db gépjárm_ű_vel. A szállítási távolság 7 km volt, melyet a szállító oszlop 20 km/óra menetsebességgel 21 perc alatt tett meg. Az anyagok /J 2/ átrakása kézi erővel gépkocsiról-gépkocsira 35 perc alatt került végrehajtásra, ami a kiváló norma-időszint felett van. A gépjárművek rakodóállásokhoz történő bevezetése valamint kisorolásuk elérte a kiváló normaidőt, mely annak köszönhető, hogy ezen mozzanat megszervezését, irányítá-sát kiemelt kérdésként kezelték. A HOR-ba történő visszaérkezés 20 percet vett igénybe. A máso-dik szállítási ütem összességében 1 óra 40 percet vett igénybe a tervezett 3 órával ellentétben, mely annak tudható be, hogy a szállítás nappal, már jobban begyakorolt állománnyal, körültekintőbb szervezéssel került végrehajtásra. 59 



A szállítások végrehajtása során tapasztalt meglevő feszültségeket az alábbiak szerint összegezném: - Az ellátó-, szállítóalegységek � rendelkeznekkellő mennyiségű és minőségű híradó eszközö�e!._ 111elyelc_� szállítlí.sok vezetettségét biztosítanák. .. �-::- A raktárakban gépkocsikon tárolt anyagi készletek egy része nem tartozik a htp�_golgálat f "l . alái;�.ndel�égéi?�\�ok .készenlétben" tartásáért az adott anyagi szolgálat felelős. A szállító kötelékek � Wszont a PK 1-:{TPH alárendeltségébe tartoznak. Ez a helyzet tovább fokozza a HTPH szállításokért vafó felelősségét, ugyanis amenn iben a csapatok (közvetlen �l�L�-i igényei _nem ��n�� anyag_ a jái-rii�ve_k���c:>f>?� akkor szükségessé vililcan� földre rakása, átcsoportosítása, majd ismét járművekre való felrakása. Ezekkel a műveletekkel nő a rakodási munkák volumene, az állomány igénybevétele. - A gyakorlaton rakodási feladatokra beállított UN-050, DUHM rakodógépek a felázott tala-jon tudtak mozogni, anyagrakodást végrehajtani. - A légi úton történő lőszer utánszállítisát egy Ml-8-as helikopter igénybevételével hajtottuk végre, azonban a tervezett 3,4 t helyett csak 1,8 t-t szállított el, mivel a laza talajról ezzel a súllyal is nehezen tudott felszállni. ti J, Az okmányok kidolgozása a szállítások tervezése során a jelenleg érvényben levő .MÓD-I( f1:.· ��J!..1:�LúTMUTATÓ"-k alapján (MNHF-ség 180/0196, 5. HDS 91/07Q sz.) tört�tük. Ezek a - meghatározott okmányok formailag is megfelelnek a szállítási feladatok tervezésére. A gyakorlatokon kidolgozott okmányrendszer biztosította a gyakorlati végrehajtás irányításához, nyilvántartásához szükséges adatokat. A ho. h!f?: törzsben a htp. biz�tási terv ��ékletekén.t kido�zás�� került�yagy�é��5.zlete��tási számv<:!_és�_sz�tás��_gr-a!i§ te�e,3�ife�s...siAflLl:á§L!�-. �� �y�ll�; � .. -nak_ki��ra}efuífintézlcedé�§ll�kl�� �!t- �� helyzetnyil�ó térképen fol}'.amatosari-feru1t- rögzítésr�Segtdokmányként kidolgozásra ,_került az elöljárótól érkező nagytömegú anyagok átvételi terve is. Az ellátózászlóalj törzse és aeg. pk.-ai kidolgozták a 180/0196. sz . •  MÓDSZERTANI úTMUTATÓ"-ban meghatározott okmányokat. Az okmányok biztosították a z. funkcionális feladatainak irányítását, végrehajtását. A meghatározott okmányok közül a szállító szd. parancsnokoknak előírt 
dgzpécser_n_apló vezetése szlili.ségtelm, mivel a z. tö . .  összességébc;n ezt vezeti. � - Az ezred htp. tö. által kidolgozott szállítási okmányok csak a szállítások főbb adatait tartal-..,.-, mazták. Nem volt kellő részletességgel kimunkálva a szállító oszlopok indítása, érkezése, az anyagok _ ,, h átrakásának ideje. Szüksé essé válik az e. htp. r rész ' ól kidol ozni e részlet�s szállítási és rakod�i ' ;; . számvetést, �ely a htp. biztosítási terv mellékletét képezi. Az ellátó szd. pk�eiafapJifn kelfhogy -ki�;;_-az szd. alkalmazási tervét katonára és gépjárműre lebontva. A szállítások tervezése, szervezése és végrehajtása feladataiban a PK és a TÖF kötelmeit az � MN HARCÁSZATI SZABÁL Y2AT (ho., e.) 533. pontja tartalmazza. A kötelmekhez célszerű volna , , 6., . bevenni azt, hogy a PK (TÖF) határozza meg a csapa!ok (alegységek) feltöltési sorrendjét, határidejét, helyét. A PK HTPH kötelmeit az MN HARCASZATI SZABAL Y2AT 534. pontja, valamint 
CSAPATHADTÁP UTASÍT ÁS (HTP/3) 32-34. pontja rögzíti. A szállító szakállomány feladatkörée CSAPATHADTÁP UTASÍTÁS (HTP/3) 140-149. pontja tartalmazza. Ezen feladatkörök maradéktalan végrehajtása biztosítja a harc szállítási feladatait. 

JAVASLATOK 1. A tervező-, szervező munka meggyorsítása érdekében célszerű a ho. HVP-on egy anyagtervezési csoport létrehozása, melybe minden anyagi szolgálattól (szállíttatótól) egy ti. (tts.) és a számviteli részleg tartozna. A csoport feladata volna a részletes anyagi számvetés elkészítése, összesített szállítási igénylés (1. sz. melléklet) elkészítése. Az anyagtervezési csoport a ho. HTP TÖF utasításai szerint dolgozzon. 2. 1\ ho. TÖF (HDM) írásban adja meg a HO PK HTPH-nek a lőszer szükségleti számvetést. 
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3. Az e. htp. törzsnél célszerű volna bevezetni a részletes szállítási számvetés kidolgozását (2. 
sz. melléklet). A szállítóalegységeket célszerü volna ellátni olyan híradó eszközökkel, mellyel a menetek, szállítások, ( oszlopok) folyamatos vezetése biztosítva volna. 5. Hadosztály és ezred tagozatban nagyobb raksúly kapacitású ( 6-8 t) terepjáró gjmú. -veket volna célszerű -�ndszeresíteni. A szállító gépjártM!vekre emelődaru felszerelésével a rakodást meg · lehetne gyorsítani, az emberi munkaerőt csökkenteni. 6. A rendszerben levő (VT-20) mobil adatfeldolgozó géphez központilag olyan programot volna célszerű készíteni, mely a szállítások tervezését meggyorsítaná. 1. -�-h.9: .��tó qiszIJécserét nem csak békére, hanem háborúra is rendszeresíteni kellene, rT mivel a }:i_áD.QDJ}_szá)lítási feladatok nyilvántartása egy külön személyt igényel. / · A gyakorlatokon szerzett tapasztalatok alapján a szállítások tervezése, szervezése és végrehaj-tása területén tovább kell keresnünk azokat a módszereket, melyek megbízhatóan biztosítják a harc szállítási, feltöltési feladatait. 

( A mellékletek a folyóirat végén találhatók.) f {:? 
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