A szállítások, feltöltések tervezése, szervezése
és végrehajtása, a végrehajtás iránya
a gépesített lövészhadosztály támadó harctevékenységében
Eőri Tibor ezredes

A hadsereg történelmi fejlődése, minőségi fejlesztése fordulatokat idézett elő szervezetében,
harci lehetőségeiben. A gépesített lövész-, harckocsicsapatok felépítése, harceljárása gyökeres vál
tozásokon ment keresztül. Az elmúlt negyven évben a csapatok tűzereje, páncélvédettsége, manő
verező képessége többszörösére növekedett. Képessé vált kialakított fegyverrendszereivel, a tűz és
mozgás együttes fokozására a támadás ütemének, mélységének növelésére, a tömegpusztító fegy
verek elleni hatékonyabb védelemre.
A minőségi fejlesztéssel párhuzamosan korszerűsödtek a hadtápszervezetek, amelynek alapjai a
második világháború kezdetén teremtődtek meg. Legfontosabb .erénye", legértékesebb vonása
egységében rejlik. .A csapatok háború kezdetén létrehozott hadtápbiztosítási rendszerét az jelle
mezte, hogy magában egy egységes vezetőszervben egyesítette az ellátás és szállításfunkcióit. "' Ez a megálla
pítás a hadtápbiztosítás rendszerének ma is megbonthatatlan alapgondolatát képezi, még akkor is,
ha a hadtápbiztosítás rendszeréből kiszakíthatatlannak tűnő egészségügyi szervezetek egy része
megítélések alapján kivált a hadtápfónök által komplex módon irányított rendszerből. Lényege a
hadtápbiztosítás alapja és egyben kjfflf!!tLópon!}_a
ellátás és s�tás - ha nem is a .régi fényében" -

�7f
ma is elszakíthatatlan szálakkal egymáshoz kötő ve ialektikus egységet alkot.
A második világháború kezdetének 36. napján a hadvezérek felismerték, hogy a hadseregben kell

lenni egy olyan szervezetnek, amely képes . . . . .mindazt, amit a népgazdaság előállított, épség
ben és sértetlenül el is juttatni a harcosig, az ágyúig, a harckocsiig, a repülőgépig" . . .2 s ez .a szállí
tást és ellátást ko�tosít� h�dtáp" .

Ha a történelem során csak .egy komplex" szervezet volt képes az ellátási-szállítási feladatokat centrali
zált vezetési rendszerben megoldani, napjainkban ezt a centralizált�!!!!J.f!�k_.!!!}!,J!fJ.!f.!!IÍ, mert a

harc megvívásának körülményei ezt követelik.
A történelem során lényeges minőségi, mennyiségi változás következett be az anyagi készle
tek összetételében, a szállítások volumenében, ütemezésében, a feltöltés módszereiben. • 1970-ben
egy 20 OOO fős gyalogos hadosztály napi {anyag-) szükséglete 160 tonna". 3 Ezzel szemben 100 év
múlva az 1870-es években végrehajtott hadosztály harcászati gyakorlatokon a napi anyagfelhaszná
lás már tízszeresére növekedett, elérte az 1500-1600 tonnát. Ma a szervezeti és fegyverzettechnikai
korszerűsítés következtében esetenként meghaladja a napi 2300-2500 tonna anyagfelhasználást is.
A fejlődésnek ezt az ütemét az egy főre eső napi anyagfelhasználás történelmi tendenciái is
nyomonkövethetően igazolják. Amíg 1750-ben az egy harcosra eső napi anyagfelhasználás 4 kg,
addig 1918-ban 30, 1943-ban 45, 1975-ben már 80, ma pedig meghaladja a 120-150 kg-t. (Erről tör

ténelmi áttekintést az 1. sz. melléklet nyújt.

Antyipenkó: A főirányba. Zrínyi Katonai Kiadó, 1979. (290. oldal).
Antyipenkó: A főirányba. Zrínyi Katonai Kiadó, 1979. év. 391. oldal.
3 Obiedzinski: Háború és hátország. Zrínyi Katonai Kiadó, 1971. év. 122. oldal.
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A hagyományos tűzerő szakadatlan növelése tovább növelte a lőszermennyiség felhasználását
és fordulatot hozott a lőszerfajták megoszlásában is. A gépesítés növelésével, az önjáró fegyver
rendszerek kialakulása mellett mennyiségileg és minőségileg is megnövekedett az üzemanyag-fel
használás aránya. Az egyre bonyolultabb hadműveleti-harcászati összefüggések a harci-technikai
anyagok összetételében, tömegében is változásokat idézett elő.
Az elmondottakat jól példázza az anyagi felhasználás aránya. 100 évvel ezelőtt 70%-át élelem,
30%-át lőszer és egyéb anyag, az első világháborúban 4%-át lőszer, 63%-át élelem és takarmány,
20%-át műszaki harcanyag, 13%-át üzemanyag és egyéb anyag képezte.
Ezek a változások jelentős hatást gyakorolnak 33,a.nyagi biztosítás és szállí!ás komplex rendszerének
fejlődésére, különösen a készletek lépcsőzésére, az utánszállítás és feltöltés rendjére, módszereire.
Törekvé;'éI�k;Ísősorban arra Írányulnak, hogy az ellátás és szállítás rendszere, a készletek összeté
telének aránya, tagozatonkénti lépcsőzése feleljen meg a csapatok várható harcfeladataiból, harcel'jarnáloól adódó szükségleteknek.
- Konkrét gyakorlati tapasztalatok alapján a rendelkezésre álló mozgó és kiegészítő készlet-kiszabatok �
mennyiségi aránya, lépcsőzése, az anyagfajták összetétele_,!em feldlfl'&,il már a harc kezdetén sem - a _. �
csapatok konkrét harcfeladataibólfakadó szükségleteknek. Ebben jelölhető meg az utánszállítási feszült- �
ség lényege, az összefüggések feloldásához vezető M keresése.
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- az egyes lőszerfajták már a hadművelet első óráiban sem bizonyulnak elegendőnek, más
anyagok még a 8-10 napos hadsereg-hadműveletben sem kerülnek felhasználásra;
- az egyes lőszerfajták lépcsőzése és a szakcsoportok feladatai szerinti differenciáltsága nem a
várható felhasználás és ellátási tagozatok szerint alakult;
- a szállító eszközök jelentős része huzamosabb időn át - a hadosztály többnapos harctevé
kenysége alatt - csupán tárolásra szolgál;
- egyes ellátási tagozatokban a szállító kötelékek munkájában már az első órákban feszültségek keletkeznek, mert erejüket a szállítási igény felülmúlja és a feszültségek megoldására alkalmazott módszereink csupán tüneti kezelést biztosítanak.
.
�lsorQlt rJÚJ 4ÍfJjJgo11d:ola� - természetesen személyes tapasztalatom és megít ' sem alapján jól tü�i, példázza ésfémjelzi azokat a napjainkban egyre élesebbe fel 'l!'ülrjg,
, amelyek az ellátás

Tekintsük át a legjellemzőbb összefüggéseket a 2. sz. melléklet alapján:
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és szállítás komplexitása erősítésének, a szállítás összefogottabb vezifése
�at; anak áthághatatlan szik- '
latömbként állják útját.
f)<

r:,,

Az eleven valóság a gyakorlatok konkrét tapasztalatai figyelmeztetnek bennünket a négy fontos tennivalóra, (1) a várható szükségletek reális meghatározására, (2) az anyagi készletek lépcsőzésének korszerűsítésére, (3) a szállító kapacitás tervszerű, arányos fejlesztésére, (4) az ellátás és szállítás komplexitásának növelésére, az ellátási, feltöltési módszerek tökéletesítésére.
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Az ellátás, a szállítás tervszerű, arányos fejlesztésének /
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szükségszerű lehetőségei

Az anyagi szükségletek vizsgálata, a készletek arányos fejlesztésének elemzése többféle módszerrel tiJrtén
het. A konkrét helyzet vizsgálata alapján célszerű abból kiindulni, hogy a csapatok reális szükségletét két
alapvető feladat: a harc és a harccal kapcsolatos (ósszetett) tevékenység határozza meg.

A két meghatározó összetevő elemzéséhez a történelem során kialakult és felhalmozódott
tapasztalatok állnak rendelkezésre. A második világháborús tapasztalatok szerint: " . . . az időnek
40%-át a csapatok átirányítására használták fel, körülbelül 30-35%-át harctevékenységre és körülbe
lül 25-30%-át pihenésre, feltöltésre . . . " fordították. 4
4 Szavkin: A hadműveleti művészet és a harcászat alapelvei. Zrinyi Katonai Kiadó, 1974. év. 231. o.
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Valószínű, hogy ezek az arányok egy elkövetkezendő fegyveres küzdelemben jelentő;en
módosulnak, de az alapelvet, a tevékenység és anyagellátás-szállítás összefüggéseit ezek tovább
erősítik. Az elmúlt évek néhány hadműveleti-harcászati hazai és külfóldi gyakorlatok tapasztalatai
alapján megközelíthetően kimutatható, hogy 8-10 napos koalíciós állományú összfegyvernemi
hadsereg támadó hadműveletében a csapatok az idő: 50%-át előrevonásra, hadműveleti átcsopor·
tosításra, szétbontakozásra, harcból való kivonásra, 25%-át a harc konkrét megvívására, 25%-át a
harcképesség helyreállítására, feltöltésre, pihenésre fordították. Más megközelítésban tehát 10
napos hadműveletben egy gépesített lövészhadosztály 2-3 Eee.�í_h�c_CJl _5_11,p� f��ít_a �arccal
'.
kapcsolatos mozgás% átcsoportosításra és 2-3 napot a harcképesség fenntartásával, �lyreállításá.villapcsolato§teiadat�old'as�a--:'Dffilm�atároz7iató-;'hogy agépésített lövész hadosztály minden
egyes barcnipjá'J;;;z báromnapos7Jarécatkapcsolato s tevékenység k apcsolódik .

Következésképpen a gépesített lövész- (harck ocsi·) hado sztály várható anyagi szük ségleteit a három össze
tevőből álló feladatnak megfelelően célszerű meghatározni. Egész egyszerűen arról van szó, hogy egy
gépesített lövész- {harckocsi-} hadosztály anyagszükséglete egy 8-10 napos összfegyvernemi hadmű
veletet figyelembe véve 2-3 napos megvívásához szükséges lőszer, műszaki harcanyag, nyolc
napos mozgáshoz szükséges üzemanyag, 4-5 napra elegendő javítóanyag, 10 napos zavartalan ellá
tást biztosít élelmiszerkészlet és 1-2 napos zárolt tartalék. Azt tapasztaljuk, hogy a VSZ-tagálla·
main belül ezek a törekvések a készletek felhalmozását illetően egy irányba hatnak és messze elté
rőek a mi jelenlegi lehetőségeinktől.
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A magas fogyasztási normák általában vitathatalanul reálisak, amelyek napi 2300-2500 tonna
anyag biztosítását, utánszállítását feltételezik, amelyből közel 1800-2000 tonna lőszer, 300-350
tonna üzemanyag, 150-200 tonna egyéb anyag. Ennek a pótlása tehát nem kis feladat, mert opti
mális ütemezés mellett - a csapatok alkalmazási rendjét figyelembe véve a hadosztály ellátási tago·
zatának nem kevesebb mint 2300-2500 tonna anyagot kell a csapatokhoz eljuttatni, feltölteni,
amely csupán .hagyományos" módon elképzelhetetlen.

A felvetett kérdésnek azonban ez csak az egyik - s nem is a nehezebb oldala. Ha a készletek
összetételét vessz ük vizsgálat alá, gondjaink tovább szaporodnak, mivel a tagozatokban felhalmozott
mint ahos.f!:3E!!!ílás
készletek, lőszerfajták ,aszinkronban " vannak !;:�J
�}!
an
ezt
a
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gy
belső

.

!!}!�!:.f!�:3f!{f!!1�Í_!J__a},

Célszerűnek látszik a gépesített lövészhadosztályra vonatkozó adatok és a várható fogyasztási
szükséglet összevetése a legjellemzőbb adatok kir agadásával. A gyalogsági harcjárművelfelszerelt gépe
sített ló'vészzászlóalj ellátási tagozatában - ahol erre lőszerszállításra 10 tonna szállítótér áll rendelke
zésre - nincs BMP-k után páncéltörő rakéta, az aknavető tűzszakaszok után aknavető lőszer. Az
önjáró tüzérosztály a tüzérezred várható napi lőszerfelhasználása meghaladhatja az 1,8, esetenkét a
2,0 javadalmazást, azonban a harcjárműnél levő 1,0 javadalmazás pótlásához mindössze ezred szin
ten 0, 1, hadosztály szinten 0,2 javadalmazás áll rendelkezésre, a várható felhasználás pótlásának
15-20%-a. S ez szinte megoldhatatlan feladatok elé állítja az ellátó tagozatok szállító kötelékeit.

Természetesen nem azt akarom állítani, hogy a kérdés felvetése újszerű. Ismert kérdések ezek,
de a válaszok elől igyekszünk kitérni ,áltudo ményos" számvetésekkel igazolni a megoldás lehetőségeit, kije
/ölni .szakadékmentesnek " nem éppen nevezhető utakat. Számos esetben hazai és külföldi, koalíciós jel
legű hadosztály együttműködési, harcászati gyakorlatokon, a szállításra-feltöltésre vonatkozó elha
tározásomat .magyarázó jelentésekkel" kellett kiegészíteni, mert a más nemzetiségű - szovjet,
csehszlovák, bolgár - elöljáróim számára meglepetést és nem utolsósorban gondot okozott, hogy
pl. az ellátó zászlóalj három szállítószázaddal is csupán 832 t
szilárd szállítót ·
endelkezik, amely
felhasználásával k özel 2000 tonna anyag uidnszá 'lítását tervezi megoldasni, a csapatok bevonásával.
E gondolatsor befejezéseként meegállapítható, hogy az új szabályzatokból fakadó harcászati
elvek gyakorlati megoldása egyre jobban kiszélesedik, amelyhez - jelenlegi helyzetükben - az
anyagi készletek mérete, belső szerkezeti összetétele, lépcs6zése, a szállítókapacitás elégtelensége
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nem minden tekintetben biztosítja a feltételeke� az anyagi készletek
egy részét növelni, az ellátási tagozatok közötti arányokat megváltoztatni, mint ahogyan ezt az 5.
sz. kimutatás tükrözi. Természetesen nem mondhatunk le a meglevő szállítókapacitás hozzáértőbb, .hihetőbb" felhasználásának tervezéséről, a feltöltés hatékonyabb módszereinek kialakításával, a szállítókapacitás 25-30%-os növeléséről.
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II.

A szállítási, feltöltési feladatok tervezésének, szervezésének, végrehajtásának
célszerű módszerei

A felvetett objektív tényezőkkel szoros összefüggésben ma a hadosztály-, ezredparancsnok
hadtáphelyettes elhatáro�ásán_ak_ �eng_ébb p_ontja az utánszállítás és feltöltés. Következéskép
pen ez a gyenge pont végig tapintható a hadtápbiztosítás tervezésében,-szervezésében és végrehaj
tás vezetésében is.

//

1. Az elhatározás meghozatalára a harc és a harccal kapcsolatos tevékenység hadtápbiztosításának meg
tervezésére egyre kevesebb idő áll rendelkezésre.

A harc bonyolultsága, - a .DUNA-85 " hadműveleti-harcászati gyakorlaton alkalmazott
újszerű módszerei - a hadtápvezetéstől fordulatokban gazdag, alternatív, sokrétű, gyors tervező
munkát követelnek. Egyre többször kell elmélyült elemző munka nélkül gy�rsan és mégis jól dön
teni! Úgy tűnik, hogy a feszültség felofdasához·a járt úton továbbhaladva m�t
kéll tökéletesíteni, okmányrendszerünket racionalizálni, lehetőségek szerint gépesíteni.
Ezen a terület�n jelentős erőfeszítések eredményeként az elmúlt években több tekintetben
formálódott az elgondolás kialakításának, az elhatározásfarmábaöntésének módszere. Ezt az ügyet jól szol
gálja a számítógépes rendszer fejlesztése, amely az előrehaladás iránytűje.

A feladattisztázás, a helyzetmegítélés elvégzéséhez részben reális alapot nyújt a hagyományos és
gépi .adattár ", a közelmúltban kialakult - az elgondolás egyik alapkövét képező - '/.Nagybani_
anyagi számvetés". Bíztatóak ezek az eredmények, de hozzá kell tenni .félmegoldás", mert az elő
�yok nem, vagy csak részben tartalmazzák az anyagi biztosításhoz ezer szállal
kötődő szállítás lehetőségeit, meghatározó tényezőket.
A gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a PK HTPH-i _elgondol��z a
konkrét helyzetet tükröző, alapadatokra, anyag- és szállításcentrikus .Helyzetnyilvántartásra ",
.Nagybani Anyagi és Nagybani s�i számvett!:..:_re van szükf!g. Általáhan gyo� l�piekk�k
oda, hogy megállapítjuk, milyen mértékű lesz az anyagfelhasználás, milyen forrásokból kerül bizto
sításra, ehhez mennyi szállítótér áll rendelkezésre. Ez a szilárd alapokon nyugvó elgondolás kialakí
tásához, az elhatározás megalkotásához nem elegendő.
Az adattáraink fogyatékossága, hogy a hadtáp helyzetében bekövetkezett változások nehezen
követhetők és a szállítás tervezéséhez szegény�udatokat tartalmaznak. E tekintetben fontos lép
csőnek tartom� lié'ífzétnyÍÍvántartás " rendszerének, manuális és gépi adatfeldolgozását,
óráról-órára követhető naprakészségét, amely általába t rtalmazza:
i
- a hadosztály-, az ezredhadtápok harcértékét;
- az alárendeltek anyagforgalmának alakulását; \/
- a közvetlen alárendelt raktárak részletes anyagforgalmának helyzetét;../
- az egészségügyi veszteségeket, a segélyhelyek terheltségét; "

- az erő- és eszközelosztáson alapuló ellátási utalás rendjét;
- a hadosztály, az ezred sávjában levő ellátandó erőket és eszközöket.
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-15.

Évtizedes tapasztalataim alapján azt kell mondanom, hogy ezen az úton továbbhaladva a szil
lítás reális alapokra helyezése érdekében a hadtáp-helyzetnyilvántartás rendszerének tartalmaznia
kell:
- az után- és hátraszállításra igénybevehető utak és műtárgyak állapotát;
-·;··;;mrtó kötelékek dinamikus helyzetét;
- az azonnal igénybevehető szállító, rakodó, szállítmánykísérő erőket és eszközöket,
- a szállító és rakodó erők technikai kiszolgálásának, javításának helyzetét.

Az első pillanatban úgy tűnik, hogy racionalizálás helyett tovább bővült a tervezőmunka. Az
eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a tervezőmunkát az adatszegénység, a feladatokhoz szük
séges adatok megszerzése tette éppen időigényessé, nehézkessé, sokszor megalapozatlanná. A
racionalizálás helyzetünkben azt jelenti, hogy a tervezés korszerűsítése érdekében fontos kérdéseket
szüntetve megőrzünk.
?
Az elgondolás kialakítását, az elhatározás megfogalmazását az esetek többségében a harcállásPH-nek o eratív csoport dval elvé ezni. Ismerve a gépi adatfeldolgozás és esz.-{, ponton e
zrendszere fejlesztésének irányait, a VT-20 és a személyi számítógépek ,DUNA-85 ,; hadművele
ti-harcászati gyakorlaton történt alkalmazásának tapasztalatait, a kezünkben van a kezdeményezés
lehetősége, hogy a szállítás tervezése területén határozottabban előrelépjünk és a MOBIL adatfel
dolgozó-pontot, a személyi számítógépeket területileg is ott alkalmazzuk, ahol a döntések szület
nek.

/ "í:1

A PK HTPH szállításra vonatkozó elgondolása alapvetően a parancsnok elgondolásán, az
elöljáró szakmai intézkedésén, a parancsnok követelményein alapszik. A PK HTPH elgondolásá
nak a hadtáptörz ' ára ol an fontos ala ondolatokat kell tartalmaznia, amely útmutatást ad és
.
szilárcl léereteket �ab ..�. szállítás megtervezés�k.<;� is.
az alaptitd;rá-kiivetkezők -lehetr;.ek:
- az adott harcnapon szállítandó összes anyagmennyiségeket, a hátraszállítandó sebesültek
számát és anyagok súlyát;
- a rendelkezésre álló szállítókapacitást; .,. J ,; ,·
- az utánszállítás és komplex fe�
- a készenlét eléréséig végreháJtandó szállítási, feltöltési feladatokat;
a szállítás és feltöl�en�t, a saját és az alárendeltek szállítóeszközei bevonásának arányát;.
,·
- - a csapatok, az áll_illldf� Jdeiglenes hamendi elemek harcfeladatai és az anyagi biztosítás
összefüggései alapján a sz�i ütemeket.

E;; .
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Meg kell jegyezni, hogy a felsorolt szempontok leegyszerűsítése csupán a szállítási munkára
vonatkozó elgondolást érintették. Ezért hangsúlyoznom kell, hogy a PK HTPH elgondolásának
valamennyi pontja érinti és befolyásolja ezt a területe�_hisz a h.adtápbiztosítás tartalmát a �, q ..
l!ltöJJis, az� . :-. tf{'l.más[ó{ elválaszthatq:lan._-:_ 4J..alek!_ik_f.f!_ egys!.f;:_képezi. Minden más tevékenység
-; �érdekében történik!
•.

2J
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A ,DUNA-85 " hadműveleti-harcászati gyakorlaton alkalmazott új harcászati elvek, várható új
szabályzatok alapján célszerű - a megkezdett úton továbbhaladva - az után- és hátraszállítási, a
komplex feltöltési rendszer fejlesztése területén elért tapasztalatokat széles körben kibontakoztatni
..!!1..di. eleme�et az ellátás mindhárom tag°.
és általánossá tenni. Lényege abban foglalható össze, !:.Ell a ha!f'
zatában a harcfeladatnak megfelelően kell meger.f!/!!!Ji hqtiJáperf�f:..el'és -eszköz/Jkkel, a harcból tiirténő�
· J!áso�en komplex módon feltölteni, az új feladatra felkészíteni és a nap végére_elrendelt �et
.
pótolm.

A korábbi években - az utánszállítás és feltöltés tervezésének alapját a csapatok h\rcfeladatá t .�
:
• 1·�
képező egyik eleméhez, a meghatározott terepszakaszokhoz kötöttük.

\
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Mai szemmel úgy ítélhető meg - végig gondolva a harc megvívása korszerűsítésére irányuló
törekvéseket -, hogy a gépesített lövész- és harckocsi-hadosztályok, -ezredek támadó harcában
fontos, de nem a legfontosabb a terepszakaszok elérése, ]w!em._�sllen�f�� v�clelmi re_ndsze�
e, a sávjában levő ellenséges csoportosítás szétverése' és megsemmisítése. A felvetett gondo
�
latok alapján a harc hadtáphiztosításának tervezését az ellenség_ megs!rnmisítftéft!f:.!!!!!!f/Í, a harc megvívásá
nak mó<f:!:erei, az állandó és ideiglenes harmnaz elemef]é_ladata(körü/f�kintőfigielemhevételéve/ végezzük,

1

)
,

Következésképpen az utánszállítás és feltöltés tervezéséne��t a következők képez.
hettk:
_ az anyagi biztosítás rendjére, az utánszállítás és feltöltés ütemeire és ezzel összefü · kér é- ,,
� �
seket meghatározó elöljárói intézkedés;
'(l;� '
- a parancsnoknak a harc megvívására, lefolyására, az ellenség megsemmisítésének ódj a, ,· · �
,
vonatkozó elgondolása, a harcrendi elemek feladatai és a készenlét ideje;
II t,1
i
- a komplex helyzetnyilvántartás, és számvetések alapján az anyagi és egészségügyi !liztosítás ? :7
rendje, az ellátó egységek és alegységek lehetőségei.
'.

\

C7 \
/

V
/

\

/
· A három alapgondolat a tervezés útján olyan fontos mérföldkő, amely az előrehaladás irányát
\ jól láthatóan kijelöli. Az egységes egészből kiemelve elsősorban a e,arancsnoki,,,SJ!latu:9W és a ter1 vezés fontosságának összefüggéseire szeretnék
rámutat9i,
mert ez a munlcink leggyengébb"TaiiC-"
.,,, ..
,;,.
- · ,_,._., ,,.-r

_.,.-� -· '....-: • '

Az elöljáró intézkedése, a saját helyzetünk együttesen kristálytisztán adja a lehetőségeket.
Ennek pontos ismerete nem is okoz gondot. Annál�b a gond a szá!J.ítás és feltöltés részletes ter
vezésében, mert számos esetben nincs meg a kellő összef1/és a harc me8vífásán']I, m!f!Jh, a harcrendi elemek feladatai és a szállítás-feltöltés terve között.
� V
1
Úgy gondolom, hogy a szállítás tervezése közelebb kerül a valósághoz, ha a hadtáphiztosítási
terv és a részletes szállítási és feltöltési terv tartalmazza:
- a harcnap során szállítandó anyagok mennyiségét, sebesültek számát;
- a biztosított és a csapatok számára kiutalt anyagi készletekhez szükséges szállítótér- és gépkocsiszükségletet;
- a készenlét eléréséig végrehajtandó szállítási feladatokat;
- az elöljárótól érkező szállítmányok átvételének tükrében, a harcrendi elemek harcfeladataihoz igazodó szállítási ütemeket az elöljáró, a saját és az alárendelt szállítóeszközök igénybevétel�-

�

:�

�sét;

ket;

.

- --

- a nap végi feltöltés rendjét az elrendelt készletek figyelembevételével;
- a feltöltések végrehajtásához szükséges vegyes szállítóoszlopok számát és menetszámveté-

-·

-

- a szállítmányok kíséréséhez, az anyagi eszközök átrakásához szükséges erőket és eszközö-

- az egyes irányokban elérhető átlagos menet- és anyagáramlási sebességet.

A téma feldolgozása során nincs lehetőségem - de nem is feladatom -, hogy a hadtápbiztosí
tási terv grafikus részét {a biztosítási tervtérképet, az alkalmazási terveket) részletesen vizsgáljam,
csupán néhány kérdésre szeretném a figyelmet irányítani. Továbbra is szükségesnek tartom meg
. . __t, a találkozási po:11tok�t, ..3:z. 3:gyagátaq�i pontok területeit.
terve_ zni: a fdtöltési ter . .
iszerú
_ gondola ént vetem fel az után- és hátraszállítási utak és műtárgyak mutat�ak _feltünteté}er, fa!�1-�:�rszempon��ból történő "súlyozását " és grafikus Jeítilését. �
A részletes szállítási számvetés kidolgozása történhet hagyományos ll)6don, vagy gépi adat
feldolgozás rendszerében. Ez utóbbihoz a "DUNA-85 " hadműveleti-harcászati gyakorlaton az első
lépéseket megtettük, azonban a felvázolt elgondolás szerinti kimunkálása még hátralevő feladat.
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'J A PK HTPH elhatározásának lényege abban jelölhető meg, hogy mikor, kinek, mit és kinek
az eszközeivel szállít és milyen feltöltési módot alkalmaz. Következésképpm olyan részletes szállítási
). /számvetésre van szükség, amely választ ad a harc egyes időszakaiban az egyes harcrendi elemek felada
.
taihoz igazodó időrmdbm és minnyiségbm
történő feltöltési ütemeire.
)

\�

11\

_4
„

•

Hangsúlyozni szeretném, hogy ebben a kérdésben programjaink feleljenek meg harctevé
kenységi fajtának, a harc megvívásának. Nevezetesen támadó harcban a részletes szállítási terv
határozza meg pl. áz-élorevonasnoz-es·szétbontakozáshoz, az áttöréshez, az ellenlökés elhárításá
hoz, a közbeeső terepszakaszok leküzdéséhez, az erőszakos folyóátkeléshez stb.-hez szükséges
lőszer-uEnszállítási feladatokat harcrendi elemként, a harcban elfoglalt he�_szerepük ��nt.
Tehát az egyes harcrendi eTemek, szakcsapatok sajátos helyzetét is figyelembe véve pl. a tüzérség
feltöltését és a szétbontakozás tűzzel való támogatása, a roham tűzelőkészítése, a roham tűztámo
gatása, a mélységben folyó harc tűzzel történő támogatása összefüggései alapján célszerű végezni.
A szállítás és feltöltés ilyen módszerekkel történő megtervezése szilárd kereteket biztosít a
hadtápintézkedés és mellékletét képező szállítási tervfeladat kidolgozásához, az alkalmazási tervek
'szítéséhez.

Ha a részletes szállítási számvetés gépi pro ramja el ondolásunk szerint valósul meg, véleményem szennt e e es e V at a a S S
•
gra 1kus sz:illitisi terv rendkívüfmu�
g:;nyes okmány, a befektetett tervezőmunka nem térül lll.eg, s ne�j_s !lJ7Újtj<1-. azt amire a végreha� ..
vezetése során a hadtáptörzsnek szüksége van.
L;--2. A támadóharc szervezett hadtápbiztosítása során jelmtős feladatnak tekinthető a szállítás és feltoltés
megtervezi .

:Z,:..

lt(;
'

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a terkzőmunka utolsó fázisaiban már kezdetét veszi a
szállítás és feltöltés megszervezése, amelynek jól tapintható megjelenési formája a többoldalú had
tápegyüttmúködés me szervezése, amely szűkebb értelemben az érintett törzsek között, �
aren e t PK H
-ek, a saját és megerősítésül kapott hadtápegység- és -alegységparancsnokok között történik. Az élet azt igazolja, hogy a _h�z�Js ezredszintű hadtápe_gy2.ttműkö:..
dés terepen, térképen, térepasztilon történő megszervezése a végrehajtás szilárd alapjainak leraká
� jelenti. Ebben a kérdésben a kiemelt helyet a szállítások, anyagátadások, komplex feltöltések és
ezzel összefüggő kérdések képezik.
Megítélésem szerint a szervezőmunkának két fontos ütemét kell megkülönböztetni, úgymint

· ·/'t; ha�.z��zése i_�ában a szállítás és feltöltés érdekében elvégzendő szervezőmunka,

IDetve a támadó�a t�ezett szakmai feladatok végrehajtásának megszervezése. A harc
megszervezése során célszerű e!végezn'i-/
sét;

- az után- és hátraszállítási utak felderítését, a szükséges helyreállítási feladatok megszervezé-

- vasúti kirakóállomások, kirakókikötők működésének megszervezését;
- az elöljárótól érkező, az alárendeltek számára szállított anyagi eszközök átvételének, átadásának, a kijelölt anyagátadó pont berendezésének, működésének előzetes megszervezését;
- a harcból kivont csapatok, harcrendi elemek komplex feltöltéséhez szükséges erők, eszközök, feltöltési terepszakaszok meghatározását, a feltöltés rendjének kidolgozását;
- a vegyes szállítóoszlopok irányonkénti összeállítását;
- az anyagi készletek átrakásának, a �á_!lí�� !<lséE�sének előzetes megszervezését.
A feladatok végrehajtása megszervezésének rendjét a különböző számvetések, vázlatok, térké
pek tartalmazzák. A szervezőmunka okmányai természetesen a helyzettől függően változhatnak,
ámelyek közül a legfontosabbak a szemrevételezési (felderítési terv, az e üttműk" dési terv 'bla.
, Ezenkívül a kialakult helyzettől függően készu et már a megszervezés 1 ősz aban: a �mplex �1"l / töl�
,si terv, a vasúti kirakóállomás - anyagátadó pont működésének terve, a közvetlen �-
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zésben levő ale sé ek é"szakai feltöltésének terve stb. Meggyőződésem, hogy végrehajtást bizto
sító terve et nem volna cél��cl p�ntosan előírni. A PK HTPH kapjon lehetőséget, hogy a meg-.
szervezés során mikor, melyik részterv előkészítését látja szükségesnek, természetesen a megszer
vezés alapját képező együttműködési tervtáblán kívül.
3. A harc megvívása időszakában kerül sor a megtervezett és előkészített szállítási, feltöltési feladatok
vezetésére:
A szállítás és feltöltés vezetésének alapját a biztosítási _!erv, a szállítási tervfeladat kée_ezi. Fon- �
tos szerepet töltenek be a tervszerű végrehajtást biztosító résztervek, emellett mégis úgy tűnik, a ,,d
_
·· ds�e�_ �
.
szállítás h�rz. �tnyil
-��c::�_m�
· - �n��rtásához
.
.
. �
.
'
/
Ha lépésről-lépésre végig gondoljuk a végrehajtás vezetésének lehetőségeit, figyelembe kell
vennünk, hogy a támadó harc során bekövetkezett éles változások, váratlan új helyzetek elé állítják
a hadtáptörzseket. A támadó harcra kidolgozott biztosítási terv csupán keretszabályozást biztosít a megváltozou körülmények közt átformálódott feladatok végrehajtásához.
, A konkrét feladat tervszerű végrehajtását biztosító résztervek, pl. mint a komplex feltöltési terv kiemel
k<. -- kedő szerepet töltenek be a harcból kivont alegység, harcrendi elemek tervszerű feltöltésében.
Az elmondottak alapján úgy ítélhető meg, hogy a legpontosabb előrelátó tervezés, a konkrét
feladatok végrehajtását biztosító résztervek mellett a szállítási, feltöltési feladatokat óráról-órára
pontosítani szükséges. Ez azt követeli a hadtáptörzstől, hogy a közvetlen alárendelt ellátó-szállító
kötelékek, a hadosztály sávjában működő ellátandó szervezetekfeladataitfoiyamai:-;;s;;:r��to;í
tani kelf�rben és időben.
A pontosítás alapját képezi a kialakult harcászati helyzet, a hadtáptörzsek korábban érintett
helyzetnyilvántartási rendszere. A tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a harc hadtáp-·biztosítását vezető l!/:!f'tív csoeoT!ff..k folyamatosan kézben kell tartani és intézkedni kell:
1
�
- a szállítmányok felkészítésére;
�
- a vegyes szállítóoszlopok megalakítására, menetének végrehajtására;
- az érkező szállítmányok fogadására, az átadás körülményeire és módszereire;
- a harcból kivont harcrendi elemek komplex feltöltésére kijelölt erők és eszközök előrevonására, a megtervezett körletek, feltöltési terepszakaszok berend<;zésére, az alárendeltekkel való
együttműködésre a zászlóalj, az ezred, a hadosztály összefogott erőivel a feltöltés végrehajtására.
Ezt a feladatot a módszertani útmutatás alapján a hadosztál,.Y:_hadtáptörzs egx vezető b1,Q��W'Í,
__ti..;izgé� ,;t!s�Ef! az ezred-együttműködésben szakmailag irányítani.
Természetesen emellett a konkrét helyzetnek megfelelően még számos más kérdésben kell
intézkedni, a feladatokat vezetni, koordinálni, amelyhez gyakorlati módszereink jól kialakultak.
Mindezek ellenére úgy tűnik, esetenként nem sikerülfolyamatosan áttekinteni a szállítókötelékek dinami
kus helyzetét. Előfordul, hogy " szorongatott" helyzetünkben nem tudunk mihez nyúlni, mert nem
képeztünk tartalékot, a szállítóoszlopok tevékenységének helyzetét pedig nem ismerjük pontosan.
Az ellentmondások feloldása érdekében célszerű a szállítókötelékek mozgásának nyilvántartásához pl. m ' neses hel zetn ilvá11tartó sz' 'tási raf�qg_t vezetni. Ez a munkamódszer feltételezi, &,}
hogy a sz 'tó Ote e e et a rendelkezésre álló rádiók felhasználásával az ellátó század-, zászlóaljp�- V.;l
rancsnok folyamatosan vezeti és helyzetükről a hadtáptörzset tájékoztatja, amely különböző rendsZabályokat képes foganatÖsítani.
Összességében úgy ítélhető meg, hogy a kezünkben levő erők és eszközök célirányosabb alkalmazásával,
sokkal szervezettebben és magabiztosabban kell a szállítási, feltöltési feladatok végrehajtását kézbentartva
vezetni. Keresnünk kell azokat az újszerű módszereket, amelyek a tervezést reálisabbá, a szervezést
hatékonyabbá teszik. Ennek érdekében négy fontos területen kell előrelépni: nevezetesen (1) a
helyzetnyilvántart,ás, (2) a részletes szállítási, feltöltési számvetések,_�1!.,�an, (3) a terv- .::3 P
��t biztos_ító_g���munká�, {4) a szállítások, feltöltések dinamizmusának
magabiztosabb vezethetőségében.
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III.

Javaslatok

Az elmúlt évek hazai és külföldi gyakorlatai összegezett tapasztalatai késztettek arra, hogy a
szállítás és feltöltés területén egyre növekvő feszültségek feloldásához keressük a meglevő, megte
remthető feltételeket. Az elemzés alapján úgy tűnik, hogy a megoldáshoz vezető út nem zökkenő
mentes. Az ellmtmondások feloldása egyfelől a szervezetek, az anyagi-technikai eszköziik fejlesztésével, más
részt a meglevő tartalékok feltárásával, a tervező-, szervezőmunka és a vezetés színvonalának javításával
érhető el. Ezzel kapcsolatos javaslataim a következőkbm foglalhatók össze:
1. A meglevő mozgó- és kiegészítő anyagi készleteink fejlesztése, belső szerkezetének átalakí
tása olyan követelmények szerint, hogy alapvetően biztosítsa az egynapos harctevékenységhez
szükséges lőszert, magabiztossá tegye 2-3 napra a csapatok mozgását, a harccal kapcsolatos tevé
kenységet. Elgondolásomat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Emellett célszerűnek látszik a mozgó- és kiegészítő készletek lépcsőzését a gépesített lövész,
harckocsi zászlóaljak, ezredek, várható feladataihoz igazítani. Jelenlegi helyzetünket néhány pon
ton áttekintve megállapítható, hogy a MBP-1 gyalogsági harcjárművel felszerelt gépesített lövész
zászlóalj ellátószakaszok 10 tonna névleges lőszerszállító kapacitással 2,8 tonna lőszert szállítanak
és a lőszerfajták közül a legfontosabb alaplőszer-készletekkel pl. 9Ml4Pl páncéltörő rakétalőszer
rel nem rendelkeznek. A harckocsi-zászlóalj ellátószakaszok rendszeresített 30 tonna névleges szál
lítókapacitással 1 3,9 tonna lőszert szállítanak és az alaplőszerből, ;mely hadosztály szinten 2,25
javadalmazás, mindössze 0,25 javadalmazással rendelkeznek. Úgy ítélhető meg, hogy megfelelő
belső átcsoportosítással elérhető az az alapkövetelmény, hogy a harcból kivont gépesített !iJ.rész-, harr:._
kocsiszá!,adokat az ellátószakasz a kivonás so"mdjébm legym képés'JéTfölteni és az'elsőfiltiiltéshez minden
--anyaggal rendelkezzen. -2. A szállítás és feltöltés területén a feszültség másik fo"ását �w_rl§I{,.1;,.il!!JR!f.a..J!,.t:cf!.ás jel1!12JÍ:_
Figyelembe véve, hogy a napi felhasználás pl. lőszerből eléri egy gépesített lövészhadosztálynál az
1800-2000 tonnát. Az elöljáró HDS esetenként egy-egy ütemben 500-800 tonna lőszert szállít. Az
átvételhez viszont a hadosztálytagozat 350-400 tonna, egy-egy gépesített lövészezred ellátószázada
80-90 tonna szállítókapacitással rendelkezik. Különösen szembetűnő a feszültség a tüzérezredek
vonatkozásában, amelyek 280 tonna lőszert tudnak átvenni az összes eszközre, amelyből az ezred
raktár csupán 50-55 tonnát képes utánszállítani. A lehetőségek a"a késztetnek bennünket, hogy a hadosz
tálytagozatban
300-400, az ezredtagozatban 50-70 tonnával növeljük a szállítókapacitást.
-

3. A tervezőmunka szilárd kereteinek megteremtéséhez fontosnak látszik kidolgozni az
állandó és változó adatok alapján a helyzetnyilvántartás VT-20-as személyi számítógépek felhasználásával
és manuálisan is. Ezek közül a fontosabbakat említve:
- a nagybani, illetve .Részletes szállítási számvetés" a 4. sz. melléklet szerint, amelyből hasonló for
mában készül az 5. sz melléklet szerint az ellátószázad, -zászlóalj és az alárendelt csapatok hadtáptör
zsei .részére a �lfí(<i,ri lery/e�·
- gépesítésre alkalmas dinamikus mozgást időben, térben, ütemekben tükröző „ Grafikus szállítási terv "
a 6. sz. melléklet szerint;
•�.. --.,.,.,_

.

- '�- e., -

-

------,

- a VT-20-as személyi számítógépen vezethető "Kimutatás a gépesített lövész-, harckocsi
hadosztály, -ezred anyagforgalmáról", illetve „Kimutatás az ezred, hadosztály raktári készletek forgal
máról". Egy változat szerint ezt a 7. , 8. sz. mellékletek tükrözik.
- az „ellátózászlóalj alkalmazási terv "-e, amely a 9. sz. melléklet szerint újszerűen tartalmazza az
után- és hátraszállítási útvonalak értékelését, a szállítmánykísérés rendjét, a rakodási számvetést,
amelyen kimutatható a gépi eszközökkel való rakodáson kívül a katona munkaerő és e célra töme
gesen igénybevételre kerülő polgári munkaerő, a polgári lakosság köréből.
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4. A megszervezés időszakában a tervszerű végrehajtást biztosítja a harcból kivoÓt harcrendi
elemek .Komplex feltoltési terve " a 10. sz. melléklet alapján, amely átfogóan tartalmazza a feltöltési
terepszakaszokat, a szükséges erőket, eszközöket, anyagi készleteket, a vezetés és együttműködés,
harcbiztosítás követelményeit, a végrehajtás technológiai folyamatait.

5. A szállítókötelékek mozgásának nyilvántartására szolgáló mágneses tabló, amelynek rajzos vázlatát
a 1 1 . sz. melliklet tükrözi.
A javaslatok megtétele során nem törekedtem a teljességre. A tervezés, a szervezés és a végre
hajtás vezetését biztosító okmányok csupán az általánost, a szinte minden helyzetben szükséges
terveket, számvetéseket érintik, amelyek sajátos helyzetekben speciális számvetésekkel, vázlatokkal
egészülnek ki, mint pl. a vasúti kirakóállomás működtetésének terve, a légi utánszállítás és sebe
sültkiürítési terve.

Összegezett végkövetkeztetésként úgy ítélhető meg, hogy a hadtáptörzsek a rendelkezésre álló idő
ben rendkívül nehezen birkóznak meg a tervezési okmányok kidolgozásával. Ezért célszerűnek lát
szik az 1985. november 14-én az MN hadtáp tudományos szekcióülésen előterjesztett gépi programok kidolgo
zásának differenciált, fontossági so"end szerinti kidolgozása. Ezen belül az anyagszámvetésekkel párhu
zamosan célszerű végezni a szállítási és feltöltési számvetéseket.
(Az 1 -1 1 . sz. mellékletek a folyóirat végén találhatók.)
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