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,,A hddtópbíztosrtá,s a húiríftúOeletiés haícbláosltős, c
teguretzeti és techrl,ikdi biztosítós ínellett d 1fuinden old,allú biztosítós szerves részétképe!'. A hairt6pbláo8ltós d csap.-tok h6ícképes8égelenntgrlasdnak, h@ilíBtoghdtó óltapotb@n oaló tlrűsón\k, dzolN megrelelő
dnuagí eszközloltá,kko,l voló ellótásána,k é8 a részt}krQ
fuegizabott íelaitatok Dégrchditósóhoz izükséges eguéb
tettételek megtetemtésének éftrekében kerül Dégrehortósía. Magóba tollaua o csúpatoh alnlogl, külőnbözó
hadaíptechniko.i és eguéb anaagi eszközszükségleteinek

kielégítéséoel,a kőzleheiréíi utak é8 sz&ultóuzközök
előkészí,té8él)et,üzeneltetésa)eL @ c$d,pot- és anuaggzól-

tltősokkal, a sebesűltelN és betegek segélwu{rttógbon üa-

ló részesííé8areL@zok haiaszan&ősáodl és gaógurtósáo al, o jdí,lrá,nlo édelmi, közeg észségl'gut-hwtéllt-di, őll@teg éízségűgaií end,sz@bóluok í ogand,tosrtósóDal, kercsked,elífuí- szoc'&lis, tóborí elhelaezésí bíttosttós&Dal kap csolatos r enilsz@bóluok é8 tevéken Jgég ek !égrchaltásót."
(csapathadiáp ütasítás, hadte§t, dandár, ezred Tervezet 1- pont)
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A HADTÁPDETOSITÁS

ELMÉ:LETE

Egy korszerii háború kórülményeinek hatása
az egészsógügyi szolgálat tevékenységére;módosult
a feladat, újszerű szemléletíevan szükség
(Az qlgl!ii,qi t,Ltztt.úg lilcr,hltinak kit r.!l:íisel l.t&:
ilúúlrjzil)ckti| síriilis,pt:icl:ihai reakcii)
Prc,l'

lr. Not,áh JáuLt
lz oruaidoll,ittl

tlnos ezrulel
r/oA!ora

Visszapillanwa a híboó rörténctére, megállpithltjuk, hogy l slriiltú hdrcnctítl
blrjzuh tiL|úi 4rányíruh jtluiásil lkó,letkczó tónyezókre vczerhetó visszl: vérzóscsillepitis, korli sokkcllcoes küzdelem, gyors kiűrítós, l vi3legcs ellátist biztosító intóz-et,
bcn és az antibi<.rrikumok alkalmrzásl, Közülük a sokk kezclése és a gyors kiűrités a lc,,g,
lontosabbak. Vietnambrn a sérűltek 30 perc ahtt elórték a szakorvosi scgély hcl,vót. Ily

curópai háboruban errc ncm számíthliunk.
r\z USr\ cgyik tábornokának, P. V. Vink]crnck a NÁTO'Sixtccn trt--ations,bcn
193ó,brn mcgjclcot cikkc (Honvódclcm, l987, óvi 6, szám, .í9. oldal) rimuratott arrl,
hogy a hadrl kelt hldscrcg cgószségügyi szolgílete milycn problóm;ik cló kcrülnc a

jöviiben, cty korszerú báboruban. Níondanivaiiljának végsó kicscngésc;rz, houy l harc,
mczóhöz közcl cslk élctmcrrró beavatkozesokra kerüljön sor, miodcnckclótt l sériiltck
gvors hátraszállitására kcll törekcdni, A lradszintércn (a b.itrább fckvó caÉszségügyi ki
űrirési szakaszokon is) csak a kcvésbó súlyos sórülrck kapj.rn.rk vóglcgcs eilárisr. azok,
lkik visszatórhctnck a harcolíl cslpatoklloz, A súlyosabb.u sóniitck kcntin_qcnsct r
hirorszligbi kcll szállitlrni, ós szimukra a vóglctcs ellitiut ott biztositlni.
Napjlinkbln e mindcnnrpok sórülrjcioLl ltz ilcrnulí bt,.l l,.l/koz.i.Oklrl sz)lkoí]oscso,
portok vógzik. Vczctójük gyakorlott bdcseti scbósz, ncrirn hlrri scbész, tllgjxi Jz lnc\ztezioIitgus. lz intcnziv tcrl1,1cutlt, lz idcgscbész, A sórültck szl'trnl nem lóI)i túl lz ittckini,
ltct(>sút hltlir:rit,3z idijf:l}itoí viszonyhg alirrcndclt szcrcllcr jltszik.

Hliborúbln czzcl szcmbcn rz clllilís mcgszcrvczésértil iügg

l

sórült ólctc, a; t,í7r1

l].}!:i *iilii}i;í0 |i)nn).í *rt!hr: jlr. kicnlclt fontoss;'rgúvj vi]ik lr szilllit:is. tríinclcz tz cgiszsi,.qügyi .zolulillrt flcxibilitís:it kövcrcli (Villlinyi, 2 ), clsiisorb.rn lz clól íckvíjkiüritósi

szlkaszokon.
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E

scgélybclyck plrlncsnokl szl'tmir;t ncm eli,.q

l

jc';

gyílgyitó rln,rls,

szcrnbcírllítjuk c3y kltonlr sórülésénck ós c]llitlis;'inlrk iblyrmltir llókóbcn ós
híborubln, világossl'r virlik lr külónbsó3, ós clilrűnik l íó problóml. t}úkcidiibcn ilnkóntes segitó bljtl'rrsak, pcrcckcn bclül órkezó szlkscxítsóg, gyors (ligi?) szállitás lr véglc1{]es
clllitís helyórc, a szíllitis ahtt tcljcs rcrjcdclmű úletmentti scgóly, j()-9() pcrccn bclül

véglege§ műtéti ellátirsa jellemzó. Egy hriboruban légi íólény - azu helikoptcres szirllitlis
- néiküI cgószcn más a helyzet. A bajtársi scaitségrc kevés idő jur, mcrt czilvonnir l bajt-ársakar a hrcoló egysógtól. Á szaksegitség viszonyl.g sokára órkczik, sötét v.ro, nincs

k&nél minden. A szálliús fokozza a sokk vcszólyét. A scbcsüIrgyűjtó hely, maj<l az
orvosi scaéIyhely tulzsúfolt, r személyzei túlterhelt. A szíllitl'rs biztos sokkhoz vezetett.
Az addig végzcn clIlirásról ncm á,ü rendelkezésrc irásos dokumcnfum. Allg lették szállithatóvá a sórültct, újabb szátlitás következik - újabb sokkos áll.rpot. A szirkonosi segélyhelyen is hasonló a helyzet mint elóbb, lcgíeljcbb valamelycst útbaig.rzkást nyúJt iz
előzó segélyhelyról származó rövid orvosi adatközlés. Sürgós életmcntó mútét(ck),
majd intenziv terápia, melynek során ió, ha l0 betcgrc egy-két szaklrlider jut. Kiojnii,
hogy a sérült ]0 napon belül nem vá]ik barcképessé. Újxbb száilírá§ következik.
Miben lea biáry? Híínyzaaakmljd a sebé§zek, a sérültek kezeiésének folyamatoslehetóségei, a szakorvosi segélyhelyen megfeleió orvosi
személyzet, elegendó száüt§ kapacitás és az e8észsé8ú8yikatonák szakkéPzettsé8e. A
betegdokumentáció elégtelen lcsz, a di4gnosztikai lehetóségek úgyszintén.
sága" a légzés asszisztálásának

Mit kba tenni a baralren? Csak a szó szoros értelmében vett újraélesztésrekerülhet
sor, majd a sérültek áüaporlnak subüzá.lására infúzióva.l (és netán vérátömlesztéssel). A
műtétek_ c§ak a kisebbekre, nyugtatókkal kiegészitett helyi érzóstelenitésben végzett

operációkla korlátozódhatnak.

Á tábori kórházakban

is csak valamivel

kedvez6bb;

tót.

E probléma nem újkeletú,s századunk háboruiban - a legváltozrttosabb körülmények közön, s ezért eltéró formíbao - különbözó módon kísérekékmegoldani (pl. II.
világháboru: Németország illewe USA; koreai és vietnami báboíu: ÚSA, falúandi
háboru; N4gy-Britannia). Napjainkban a harcmezón, illetve az €löl fekvó szakaszokon
(a dandár körletében, netán a badtestében is) alkalmazandó egószsí3ügyi ellárási taktika
egyik kulcskérdésévélett az él€tm€otő beavatkozások megszervezóse és a súlyosabb
sérültek mielóbbi kiüritése. A közelmúltban a NATo egeszségügyi szolgálatai é tárgykörben tanácskozást rendeztek (W'ehrmed. \,íehrpharm. 1987. évi 1l. kOtet, rr. oldil,
3.). S bár elsósorban az ellárisi taktikának a gyakorlrrti beavatkozásokkal kapcso]atos
kérdé§ei keóItek terítékre,az elvek természetesen érintik a prrrrncsnok vezeiési tevékenységét. Vilá3os ugyanis, s erre hangsúlyozottan utal mír W'inklcr (t), hogy a segélyhelyek megterhelése és a csapategészségügyi szolgálat munkájánrk teqedelÁé, s einék
következtében a harcoló csapatoktól való eltávolodásuk, valamint áttelepítésúka harctevékenységet sámottevóen befolyásoló tényező. Ez a körülmény viszoni a szoros órtelemben vett orvosi tevékenységrévisszahai, az eredendóen hatékonyság-célúorvosi
szemléIet té,nyszerűen teljesítóképesség-célúvá,a legfóbb feladattól, a harJ(csata) megnyerésétól íüggóvé válik.

A hadműveleti terülctcn teh,it a kónnyebb §érülések teljcs tcrjedclmű gyógykezclése mellett elsósorban a középsúIyos és súlyos sórülésck esctén nyújtott ilittűtl; br
aNdlhlki kru kerülhet sor. Utóbbi tevékeoysóget az ellátás minden szekaszán végzik,
minden sérültön törtónó teljes és hatékony elvégzésérca szüksíglctck ós lchetósegck
közótti alirnytalanság miatt azonban nincs lehetósig.

Az éIetmentő beavatkozások elvégzésérehivatott el§ó és második kiüritési szaklszon (elsó: orvosi scgelyhelyig bezárólig, második: szakorvosi és szakosított segély) lz
életmentó tevékenység körc elsósorban az eszkózös és a harci körülmények mún'iz,ikiil be, a tábori kórházakban pedig fóleg a kedvezótlen létszímarínymiatt.
4

_ Ezcken lz rrínytlrl:rnsigc,kon kivül covábbi tényczók is korllitozzlik a lclrctőségckct
(Rivcr: Vehrmcd, \('chrphlrnr. hivatkozott szirnrl 3,), Ncm kiizverlcnül klronli
tónycző, cie fcltédcnül cmlitésrc mi,lró, hogy [urópribln nógy óvtizcdc ncm volr
lliború, a mlri iiatalság rílrdásul kiiijczcrrcn rrntimilitristl. Rliltlirsul l nli k,ltln,4tttctitiildl údu h,ihmil t,.|nl:l,rldt,l. Iríindcbből crcdócn pélclliul ncm okrltják kcllókóppen
u etészsócügyi tevókcnysig korlátozdúrszlimmll törti,nó m.,qszcrvczését. Az cmbe.
rck többsége nem vcszi komolyan lz clsóstgély-nyújtlis íogáslinak clsljátitísir, holotr l
hnrcrórcn nyújtott clsósc,gúly jclcnróségc még l hclyi hálrorukb.rn is újbtil bclrizonyoso-

don. A hldscicgck szcmólyi állományirnirk nincs tllpasztalirtl lr sérült bnjt:'rrslrk gontlozisírbln és szállírásíb;rn. trlindez azt ercdnrényczi, hoty nz etészsí3ügyi szolgrilat kénytclcn :r hlrcoló egysógek állominye fehdarainak egy részétiitvcnni. Az cgészsógügyi szolgíhr eróinek újabb terhclése hitrányos tényezó. Az egészségügyi szolgírlat szcmélyi állománya sem mcntes mai világunk cmlitett, c szcmpontbóI vett ncgatív lratásaitól (kikíp-

zési hiányosságok, téves nézetek).

További negativ tényezó az egyes országok e8és2sé8ü8yi felszerclésének külónbözósége, sót egy-egy országon bclül is az egyes medikai berendezések eltérö csatlakozísi

stb. méíetei. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy egy totáIis háboruban a népgirzdaság
sem múködik zavartalanul, világossí vrilik, hogy számottevó nehézségekkel kcll szá,
molni.

K/lhnai tínyzíAél Jarelelhu, hop1 allou artbe| a éallnd l,llliiltiiut€, alirl. Valószínúleg még oem elég alaposan átgon<lolt probléma, hogy milyen nehéz is a védóöltözetben

levó sérültet elsósegélyben részcsíleni és száüitani. Ráadásul az egészségügyi katona
maga is védóöltözetben kénytelen tevékenykedni (Carter és Cammermlyer: Military
Medicine, 1985. évi szím,2]9. oldal,4.), s ezért lehetóségei korlátozottak. Hogyan
lehet például két gízálarcon
'.
keresztül mesterségesen léIc8eztetni, vryy a védóöltozet

nyújtottlr védelem felrd.lsa néIkül vérzest csillapitani? llyen kérdésekreml még nincs
meg a kiforrott válasz. Az egészségügyi szolgálatnak pedig ilyen körülmények kózótt is

műkódóképcsnek kell lennie, rögtönzésnek nincs helye.

A tibori :ebészu ata törelszii, bog a béie stbisztibu kizel á!!ó u!.ln!,l}l hin d o
hábonís ellátá.r rendsuriben. Ehhcz azonban megíelcló egészségü 1yi a(lygi ellitonsig
szükséges, valrrmint szíllítóeszközök, a sérültek ápolásához szüksóges fcltételek megte:
remté§e. Sainos már m€lr az a tény, hogy az orvosnak vinnie kcll magával a medik felszerelést. bizonyos mértékigbehatárolja e lehetóségei! arról nem szólva, hogy a tírbori
íelszerelésösszeállitóinak szrkmri elképzeléséhczkell alkalmazkodnia, A gyógyercdmény rírdísulnagymértékbenfii6g a sérült tizikai és psziclrikai állapotától, ezt viszont
az elsósegély és a szállit;is számottcvóen befolyásolja. Ezórt is oly nagy jelentósógű rz
egúszségügyi szeméIyzei 80ndos§ága é5 m€rtlrtásir, ideértvc már u cgészsó8ü8yi klton,iktlt is, A fronrvonrlhoz közel vógzctt ólctmentó bcavatkozjrsokhoz nem szüksé,acs
(ncm is ill rendclkezósrc) bonyolult medikai felszerelés. Viszont pontosln tudni kcll,
huly mi ;r tccndó és czr álllnrió gylkorlássel kcll besúlykolni.

Á sérült a drrn<lárscgólyhclycn talirlkozik elóször az orvossal, a sérüléstkövctóen
viszonylag rövi<l idó múlva, Ez n ídő, mcly a trauma közvetlen következményciból
crcdó életveszély cllátásáIroz rendclkezésre íll.
Áz orvosi tényezók tekintetébcn optimistábbak lchetiink. Az úgyncvezett külsó
rögzítö péIdául, mcly a háborus nyilt törések kezclésénckkitűnó eszköze, mindinkább

clrcrjctl, .\ scbcllátlisi szcrck ós míldszcrck korszcrúsörjtck. N.rgy crókkcl íoiyik lrz <lxi
génszáilitc'l műlnylrgol ritrlltlmJz(j iniúziók clóiilirlisir:r iriini,uli> kutlrtjs.
H:'rrrirryos.to bclilIyást>ljl viszcrnr lt sórült cilitást lr sorilltlnrirny mirr cmlirctt clí,.{tclcn cIsilsc,góly-nyújr(li kikópzésc, ltz on,rlsok túlzott sllccializ;ikitlirsil. 1 kilrt )n.l({a\zsóqiltyi szoltil;rr illomirnyánlk - volrlkú1l1l szcrcncsórc - hi:'rnyt.ls v.rty hiányzi, t,ll],tl/tlhrl, I]z utílblli rni,.q lkkor is ncgirív tónyczí), lrl a hlgyoml'lnyos liivedókck rlkozt.r
scbck cllitíslib.rn tyllkorlortltk lcnnónck, mcrt rz új tipusú (rkír kúzi) t'cgyvcrck hlrtlisir

lkkrlr scnl ismcrnúk.

l hlqlyominyos t-cal,vcrekkcl vívotr háborúrl úrvónycsck. Tiinrctl-ctyvcrck
bcvctósckrlr l scgólyhclyck úlrerhclrsa,8c, llz c,qószsógú.ql,i lny:r,:
Puszrir(')
mennyisótónck cbből crcclő clógtclcnsigc, ncm tennó lchctóvó standlrdizált sémák
alkelmeziisirt, mi,g lkkor scm, h.r az ciílbb f-clsorolt bclvltkozásokrl sor kcrülnc is. llycn
körülmón},ck között lz egészsigügy rcndclkczisrc irlló keplcitlisit íl lcrtódcnité§-mcntc,
sités eróscn igónybc vcnné. s cz nem scbószi jcllegű rcvékenység. Nemcsak tertalékoAz c.ldi.qick

sok, dc hivatásos katonaorvosok is olylrn problómákkel kényszcnilnónck szcmbcnézni,
melyek szlrmukrr tcljcsen újak, szokrthnok. A szovjet Zybov adareit érdcmcs szcmügyrc vcnni. D szcrint rtomfc,gyvcr sórüItjcinek 2i0,0, orgxnovfoszí:it séíültek 7000-a,
botulinus toxin sérültjei nrég n,igyobb arányben szorulnánlk intcnzív terápiára.
Az osztá\,ozírs során clsósorban l hli;rsztherat]an scgólyrc szorul(lkat kcllcnc kiemclni és cllárni, ez edott kiúritési (segéLy) szaklrszon lchctsóges mértékben.Cslk ezt
köverhctné meotcsitósük szüksúgcssógénck megítólése, elkülónítósük, m.rjd pedig a
további tccndók fclöli döntés. A környczct véclclme tchát a második Irelyre szorulne.
Elóbbiekból kövctkczik, hogy rz ellátó kaprcirirs rz élermcntő bcavarkozá:okkrl ki
is mcrül.,,\ hátrább fckvó kii]rítósi szakeszokon póldául a sz:rkon,osi scgély helyón is
alighe kcrülhct m:ir sor jclcotósebb számbeo elsőcllegcs életmcntó műtótekrc, r\ had,
művclcri tcólct clöl íckvti szakmzlin viszont ez ólctmcnró beevatkozírsok a harci hclyzcttól, vdlmint rrz alcaysijek e3észsógűgyi katooáinlk kképzcttsógi fbkától lüplcnck.
Az cgészsí,qügyi karonitk revókcnysúgér jclentóscn ncheziti, hogy e sórültck kihúzásl ("kiirord;is.r') korszcnlj hlclszinréri körülméoyck között szólsósógcs fizikai mc,gtcrhclóst jclenr: ll tcstlömcg 12)-1ó7(lb-ít tcszi ki l sajlit lelszcrclús ús e scbcsült (Sovtic is

Bevc: Vojnosan, PrlBlcd l987, évi, 44. kötctc, 262. oldal, 5,).
További kltonai tényczó a lövedúkck scbcsitó hltásánlk n:lgymóítékú ni)vckc,
désc. Áz 19 l7-cs irlló lrliborubln a írancia lrlrdscrcj sebesültjci kijzü l l 1,6 o,ot, és ug},] nt97].
csak a hadscrcgnck az l9l8-8s mozgó háborúbrn l.í,70i]-ot lövcdók okozort.
^zközórt
évi arab-izracli pincílos hlLború itlcjón a Rcfidim Kórlrázba szíllitotr sérültck
l!('irblrn lövedék iLléztc cló a súnilóst- E scbcsüIésck cgycs trktíkli huci íormiknirl
cmclkcclóst mutlttlk, póJd/rul ;r bckcritó hldmúvclct, mclybcn lz cgószségügy i r _ rrc,
signck kb. 80']u-a lótt sériilis, vlgy l zárt tcrcpcn íolyó barcok sorín, ahol j0i)tl,

rt Liriil u,il lbútíllttt.ív. A kózelmúlr további hclyi hilborúibln x lóvcdékck íltil
okozott scbcsülósck ilrIigb|ln jr1'0-ítt lövcdékck, (>{)'l'o-it rcpcsz<l;rr;rbc;k idúztók clii, cz
utóbbilrk közül is
külónlcgcscn nlgy volt l kinctikei cncrgiáje. Á nlrgy scbcs'0i]b-nxk
sigú lövcdékck íitd
sórültck igcn lclcntós hánya<la rzonnlli, intenzív kezelést igúnvló
orvosi cllítitsra szorul (t! scbcsüIt kózül 12), ami mian módosítani kcll r
"lctnlrgyobb
nplsztllertal rcndclkczó sebósz íItal végzctt" o§ztályozi§ kli§§zikus clvét (Dcac ls Daniliuc: Rcv. Sanit, ivícd, l98!, óvi 4. szám,32l. oldal, ó.). A szűróvizsgllar, azaz.rz oszt.i-

rth

6

initi')mili súlyosság:'rn lrl.rllszik. hlncm l sclrcsi]lrnck az intcnziv
Llclvltkozitstlkrl ldon lclLkciilján. IIycnrc póldlrként cmlitlrctrik.r hlrsűri szcrvck c]iicsósóvcl jl'rri; scbck, mclvck ja)l rctl!]allnik:tz inlcnziv lcílil)iis bc;lvltkozítsokrlt. r\z ilycrr csc,
tckcr ncm kcli rcndk!vüli sürtóssi,lgcl opcritlni, irlrncm kolszcrű szlillitócszközzel minúl
lrltmlrltbb a lront möl]iitti, jó míititi tcltótclckcr bizrosittj kilriilmúnyck ki;zó szillirlrni
ly,oz'rs nc;n il scbcsülós

is on

clLirrni.

r\mi ,lz cgyóni vó<lckczóst illcti: bcvczcnúk lr lómsislrkot ós röl>b hldscrc,.qbcn.r

golyólilló mcllónyckct. I]zek e lragyoml'rnyos lijvcdúkck csctón

l]()t)ú-()§

biztons:i6ot

nyújtanak, dc lr nlgy scbcssógú golytlk cllcn hatísrlrlanok, mcrr e lövcclók könny ú szcr,
rcl irthatol l mellénycrr. Sót, mivel a lcjkorszcrúbb lövcdókck clóiLllitisl sorírn súlyuklt
ir minimálisrl csökkcntettók, ra)ppílyíiukondesrabilizálódnlrk, s ezt még fokozzl l mcllúny, nctán
sisak eilenlillirslt. Sokkal nagyobb scbck kelcrkeznek,

l

Társaságok Szövetsógc jivislitot letl a nlgy scbcsségúlövedékck betiltásárx uélyinúgy,minr az l899. óvi hiigei konvencióvel bctiltották lr
dum-dum golyót, mivel katonai szempontból elégsógcs, ha az ellenség herckóptclcnnó
v;ilik. Níindcddig uonban az erőfeszitósek ncm vezettek sikerre.

A Nemzetközi Vóröskercszt

Eletmcntó beavrtkoziis emlitésckor a lc8tóbb katona, köztük még a kltonaorvosok is t scbószetrc gondolnak. Habár a sebészet kulcsszercpet játszik, mint líttuk má5
cszközökkel (intenziv terápia) is lchet/kell élctct mentcni (5).
Kiill;tz probléna*ht enlítljr éllffil d Jíiilreh írlkxk áld. mivcl cz a

ban különös

korszeó hliboru-

nehézséggcl járhat. Elektronikus jelzóbcrendczósck ebben talán segítsóget

Ielenthetnek.

Akárhogyan is, az öoscgély - éppen a kúlsó scgitség kényszcnj késedelme miatt nagy jelentősi3ű, Gondoskodni kell arról, hogy a katone a scbkötözó csom]got és ir

gyógyszeres, úgynevezctt önlmpullít magánál hordjl Gondosln kcll megválogarni
rovíbbíaz elsósegély eszközeir. Úgynevezett t,rposószivó póJdírul üzcmbiztosabb, mint
az esetlcg modcrncbb telcpes típus. Összefoglaló,rn azt lebct mon<iani, hogy nem a lciszerelés (technikai) tókélctcsitése e barcmezón elvesztctt életck számának csökkcntésérc
irányuló tevókenység sikcrónck a kulcsa.

Az egészségügyi állomány ugyan egészében a hadscrcg egyik legnagyobb értéke,
mcghatározó uonban kiképzcttsé3éneka íokr, Olyan hclyzctbc kcll hozni azt az íllományt, hogy képes lcgyen frontkörülmóny közört ercdménycs
ellátásC
"minimíIis
nyújtani. N{ivel az egyetemekcn flcm képeznek
tudó" orvosoknt, .tz elsóvonrl'mindent
beli tcvékcnységrc kijclöIt on,osokat speciális tanfolylmokon kcll e fcllrdltokon kiképczni. Az e.qószségügyi szo§áht egyik legfontosabb fcllrdittil tchít;r szcmólyi íllomány
kiképzése. r\ szolgiht krrlcsfigurájl az cgószségügyi katonl.

x
kcvés szó esitk lt lurti ,rírnz ruhcitirril, holott az arirb-izrlcli és a libanoni hirborir
rlpasztalatai szcrint clólordulhet, hogy cgy caység állomirnyirnak ak.ir 9()(l0-ínall l hlíckópessóg csökkcnthct e reakció követkcztébcn (Kentsmirh: Military ittcciicinc, 198(;,
évi lrl. kötet,89. oldrl 7.). E ketonák rövid idón belüli hlrcképcssé tétele adott csctbcn eldöntheri x következó hadművelet (a háboru?) sorsát. Ehhez §zük§égc§, hogy x
kltonaorvosok ismerjók a kórismézés és r gyógykczclés crcdményes mó<]szcrcir. Nc,n

mcgÍclcló rcíápia

kimcrült katonák hitrckópességénck vótlegcs elvcsztóséhcz vczctlrcr,
1llrlrncsnoknek pcdig e íonros kórdús iilól tijókozottnik kcll lcnnic_
l\ hiború spcciiikus |szichikri kövctkezményckkcl |ir lz embcrrc nézvc. A hlrc
kövctkczrubcn kill:rkuló pszichik,ri rclkció lcher _normlilis" vl.gy ,.hasznos', cz nem igénycl orvosi bclvatkozást, Az angol szakirotlalombln ,.harci stressz rclkció'lnlk ncvezcrt.itlhpot orvosi kezelósrc szoru], E rclkció ilitt ncmcslk pszichikli dckompcnzirci(lt
i,rriink, amikor lz egyón ncm képes az adckvár csclckvésre és lLz ósszercndczctt maglltarti§ra..A tüncttxn mcglehctó§en sokrútú: hlrnyís, hasmcnós, bénulások, hlngrrl;rri
zlvar, u érdcktclcnségtől l túlzott érzékcnységi8,1 koncentílciós készsóg és a gontiolatok kifcjczésénck zavara, énókszervi zavrrok.
Az állapot clőidézésébcna kollektivrilroz tartozás énésénckgyengülése, az egyóni
túróképcsségmcghrla.lisr, r környczeti tényezók egyénrc gyakorolr nyomísa szerepc!
hel. Biztosin küzrejátszik;r polgáti - miodennapi élerhez képest íenná]ló élewireli komfort-különbség. A tünclegyüttés kiváltásában a szexuális Éclégítenlenség,a lrozzátartozóktól való elválasztottság, a személyiség öníIlóságának nagyfokú korláiozott§ága,
hosszú, téden várakozás után a csa,ta hevcssége, a bajtáriak halirlinak vagy súlyos sérü)ósének lirtványa mind számottevő tényezók. Ezek elól l katona nem térhet ki, sót szük§égszeróen konfrontációba keóI veiük. Ehhez járul(hat) még a katonának a csoportban
elÍoglrlt kedvezódcn helyzctc, megfeleló információk hiáoyi. lsmeretlen fegyver használate rz ellcnség részéról, valemin-t a csata hevessége negaiívan, a séólt elláiás szervezettsége és hatékonysága kedvezóen befolyásol|ák az egyónt.
reakció megjelenése mindössze annyit ielent, hogy a stressz meghüdta az egyén
_A
rűróképességét, hogy mir nem képes feldotgozni több érze|mi rrrumit. Áz egyén nem
rudja íelrdatár megíelelóen végrehajtani, adott esetben a veszélyt reálisao értékelni, de

Á

.r

ez az allaplt nem rögzül vóglegesen.

Kezdetben, amig r tünetek még nem rögzültek, a beteg eredeti kollektivájában tar
tózkodik_ A.ropo.,Út vrló eltávoÜtástóL feitaln a teglobirn, A legcredméiyescbb a
valóság íclíedésc,a félelcm reakcióiárl. Minden mís kórisme mcgválioztr§a a tajtársak
ma8atartását. Az orvosi segélyhelyre csak akkor szaba<l az érintett katonát elszá.llítaoi, be
egységnél- védett helyen - törtéoó néhány órás pihenés, étkezésilóetősóg nem
_az
hozott €rcdményt (Savary: Medicine Níilitaire, 1987. évi 64. kötet, 1or. old;l 8.).
Háboruban r katonáoak tehát az életet súlyosan veszélyeztctó, ellentrnondásokkal
terhcs környezethéz kell adaptálódnia. Ennek elmaradását - miot pszichoIógiri tünetet
- csak lrz amerikai polgárlráboóban ismerték fel, addig e kimcrtilós miatt-harckóptelenné vílt katonát ek,ír halá.llal is büntették. Az ameriiai-spanyol lráboruban trópusi
lratrist feltételeztck, mivcl sok esetben a kimerültség hasmcnéssci vagy más betegségckkel társult. A lI. vilígháboruban a bombázások, azl ó háború ngy"izámú kimútiéses
esctet pfoduklílt, ezeket annak idején
sokknnak nevczték. Frcud háborus ncu"kagyló
rozisról szólr. Áz an5ol csrpatok soraiból
czcket a kJtonákrt kicmcltúk, és l,móg ncm
kórismézctf esctck csoportjábl külón vál§ztották. Retro§pcktiv vizsgálatok sorí; íclismerték, hogy a íront kózelében maradt katonák
i hátra sállitonak
vi§zont ocm tértek többé vissza a írontra. Ezekct "meggyógyultak",
a ta;ulsárokxt a ll. világháboru elsó
éveirc clfelejtenék. Áz afrikai hadművcleti területról egésiségűgyi okoúól hazatéró
kntonák 3loó-a pszichiítriai esetnck bizooyult, A polgári életbál Écbívonpszichiárcrck
elóször személycs tényezóket kerestek, de csakhaÁar kitúnt, hogy a reakciók a környezeti stressztól származnak. E betegckct hriborus neurózis di€í,ló;issal a fronthoz ugyan
8

I

t

közel, rle e séniltckkcl cgyún hclvczték cl. Ritkrin lchetett azonban rr csapatokhoz óket
visszlkűidcni, mcrt túnetcik tlrtó§nik bizonyultik, illervc a katonák nem szúntek meg
pLLnlrszkodni,

Kósőbb mír a íront közclébc vczénycltck 1lszichilrtcrckct, az érintett katonáklt
ncm tlivolitotr;ik cl a c§ilPithadiiipból, ncm szóltlk háborus ncurózisri;l, hlncm ehelyctt
c5illtéri kimerültsógról, Á lünetcgyüttes ielszámolísínak clvc a.,közclség, gyors belvar
kozás, vlirlrkozó álláspont' volt. A hírrlszállíttlrtlk kózörr cnnck ercdményekéntt
pszichi:itriai csctck ariln),x j l''0-ról 1rOu-rx csökkent.
i\ II. világhliboóban r polgárihkosság köróben 100() főre évente 7,7' pszichiátriai
eser julott (cbból 2,1 skizoírén). 1942-194r-ben pcdrg l hadscrcg soraiban 4). Ez az
elótbrdulási arány tcrmészetcscn tarialmazza a lakossági arirnyl is, s czzcl nchezebbé
válik l hclycs kórismc felállításe. Ha az orvos a fronwonalhoz közcl me8kísérclt elkülöniró kórismézésscl clóbbre jutni, a siker rcndszerint elmarildt. A katona csakhamar észrevetle, hogy miróI van szó és élóbb-utóbb megoldadan Oedipus-komplexusról vagy
más hasonlóról beszélt.
Azok rz orvosok, akik r hrrcoló csapatok soraiban szolgáltak, maguk is tapasztaF
ták a froor diszkomfortját. A többség (a csapat egésze) érdekébenképesek voltak az

egyes katonák gyors visszatérésétbiztositani, Az orvos személyes biztonságát is ez szolgált.r, és ez tény bizonyos garanciát jelentett a cél érdekébenfolytatott tevékenység

l

szempon§ából.

A Ii.

USA csapatoknái a fronthoz közel telepitett
2-' oapon belül a katonák óoq,O-a a írontfa, további 3oouo

világháboruban az

egészségügyi kózpontokból

kisegitó alakulathoz keólt. Ezt megelózóen az arány mindössze
volt. Ezek a
tapsztalatok ismót igazolódtak r koreai háboruban. Vietnamban'-10o/o
még alacsonyabb

aiinyt tapasztaltak,

s ebben

-

más tényezók mellett

-

parancsnokokrt jobban íelkészitenéka prevencióra.

az is szerePet játsz(hat)ott, hogy a

Az arab-izraeli háboruban az izraeli egészségügyi szoIgáJat két kórismét használt. A
harci fáradtság (kimerűIés) a csatában részt vett katooákra vonatkozott. A heveny harci
stlcssz me8nevczést akkor a]kalmaztík, hr a katona csak egy csatában vett részt és
'elveszrettc közeli
bajtírsát.
A íalklandi háború sajátos jellegú volt, de mivel az emlékek még írissek, érdemes
áttekinteni a stressz rcrkciók problémíját. A téoyleges csatározás mindóssze 25 napig
tartort. 2j7 brit katona halt meg, a 177 túlóló sebesúlt közüI 44ó részesült számortevó
kórlr:izi kezelésben. Ha a pszichiátrid séniléskórisrnéjét vesszük alapul, a séíültek20lr
áróI van szó. Számos katonát fizikai sérülés diagnózisával szállítottík hátra, mírsokoál a
fizikli sérüIéshez társult a psziclriátrid.Jobb közclítést nyújtott, ha a sérültek felét szolgáitató 3. zászlódj atlatait vizs8áltík (Robcrts és Ábralram: Rcvuc lnt. Serv. Saoté, l98ó.
évi
kötet 114. oldal, 9.) A harci-erköIcsi áll:rpot szilárd volt, x vezctés hltározott, lt ió
'9.
lrarcmód
r timedlis. 50 halott fs 140 sérült (+20o b€tig) mellett l0 pszichiátriai sórüllet
jegyeztck fcl: az ósszcs egészségügyi vesztcség mioicgy jllh-at a sérültck 7llra. Az arány
közcl

áIl

az.USr\ csaprtok korcri é5 victnílmi aderlihoz (6, illcvc Juó), dc lényegescn

alacsonyabbb rz lmerikai It. világhliborús (2]q,) és .u izrlcli cs;rpatok l982-84:bcn,
liblInonban ószlclt (2jo;l) adarrihoz. Rctrospektiv értékclésaz clsó vonrlbcli pszichiátriai
tcvékcnységés az adawűjtés hiinyál tlirta fel, emcllett a kórlrázlrajókról, melyek a FalkIand szigetekhcz közcl horgonyoztak, senkit scm küldtck visszrr a frontra.

Tlpasztrlrt szcrint r tüneregyüttcs által érintett katonák legtöbbjc az újonnan
hJrcb3 vctctt c6y5ó8ck sonibó| került ki. A lrarctóri tartózkodiis elsó 21 napj:ibrrn alakul

ki a szindrómt, Ezt

az állornány adaptálódik, ellcnállóvl'r vílik.
l00 nap ut:in úgy túnik, hogy elóbb-uróbb csakncm mirr,
dcnki megsérül. Ekkor alrkul ki az
órmestcr', más nóvcn
úléló" szind"örcg
'egycdüli
róml, mcly b:itorságg;rl és ícltétlen
engcdclmcssóggcl jirr.
Trlvibbi ti,nyczó a csrtitk heve§si,gc. A séóltck és l kimcrüléses tünct(,.gyüttcst
protlukl'tlt katoník iriinyx l : j. Közrcjáhzik u állr;míny crónléti állapotr is, Az lilló
hirborír, ulylnannek lz lillásnlrk újbóli igóol,bevétclc, tómcges bombírzás hljLrmositó
;rz idószakot kövcttjcn

Az elsó vonalbarr eltöitött

tónyczílk, l hidca, ncrlvcs idó a lcgvcszólyescbb, bilr;r hósig ós vizlriány scm kcdvczó.
Az irlviis lriínya is hljlemositó faktor, u angol hldscreg adatai szerint lcgrlirbb 4 órai

alvásrl van szükség.
A csapat kedvczó mcntálhigiónés ílllpota a megelózés legíontosabb clcme: rnegícleló vezctós és az alárendcltek ebból íakadó biza.lma, motivrició, jó kózössógi szcllcm,
idónkénti kivonís r harci zónából, pihenés, meg{elclő fizikai állapot (rulrízaq élelem,
télen íűrés)és a túItcrhclés elkerülósc.
A kimerüléses állapot felszámolásáoxk egyik legfontosabb tó;-,1ezóje az azonnali
beavatkozás.

A katonát katonai környezctben kell

ellátni, elkülönirve

a sérültektól és a

pszichiírriri betegektól, a fronthoz leúetó legkózelebb. Ez utóbbi elv nemcsak a kiürítés
nehéz feladatahóI mentesit, hanem arra i§ ura.l, hogy a kimerüléses írllapot nem javallat a
íront elhagyísára. A bajtársakkal íenntartható a kapcsolat, ilyen formán, ami már önmagában is gyógytényező. Ez az elr ugyan^kkor terheli/csökkeoti a harcoló csapatok moz8ékonyságát.

Tiszta ruhízat, élelem, de mindenekelótt alvás a legfontosabb. Á katooának meg
kell m4gyanízni, hogy nem beteg, csak kimerülq ha kipihente m4gát, visszatérhet egységéhez. A néhány nap során katonai feladatokat is kell adni, hogy a szokott életritmus
megmaradjon. Erósíteni kell a csapatr iránti közösségi énésqés tudatosítani, sugallani,
hogy visszatérni kíván bajtársai közé. Ez utóbbi gyógytényezó érvénycsítésétmegkönynyíti, hogy e személyek fogékonyak. Az áIlapot változását ne az orvos, hanem e problémakörben iáratos tiszt regisztrálja.
Az elmondottakból világosan kitűnik, hogy itt az egcszségügyi szolgálat elsősor-

ban az érintett személyek kiválogatásában játszik szercpct, Ilyen értclmű osztályozáshoz
újszerű szemlóletre vao szükség, ezt pedig oktatoi kcll. A pszichiátereket (a tartalékos
orvo§ tiszti állományt) e számukra a mindennapi munk;ítól eltéró szokadan feladatra ki

keü képczni,

Figyelembe kell venni továbbí azt is, hogy ha a személyi íllomány a harci kimcrült,
§égtól érintett kontingensét harcképességénekvisszatértéig a hadmúveleti teóletcn
helyezik eI, mint már arról említéstörtént, ez a harctevékenysi,gct folytirtó csapatok számára bizonyos megterhelést jelent, s ezzel a hadmúvclet tervezóinck (is) számolni kell.
E problóma tehát nemcsak u egészségügyi szolgálat, lrancm a vezetó törz§ck részérc is
új fcladltot jelent. Ennek sikcres elvó3zése pedig részúkról is új tipusú szcmlélctct igényel.

Az egész kérdéskomplcxum jelentóségórc jól ráviiágitanak azok az lhpos utánvizsgálatok, mclyek bizonyitottiik, hogy n harci stressz rcakció fcllépésc (illewe lczajlása)
önmagiban nem teszi további frontszolgírlatra alkalmatlanná a katonát (Solomon és
munkltársai: Military ivícdicinc, l98ó. évi l' l. kötct,8. oldal, l0.). Ncrn áll fcnn hajlamossiig újabb reakcióra.

,,\z euószsógügyi vcsztcsóg kót sza,l:jósalqcs csetéról volt s21), .lz óletcl Vcszéllcztció
áll.rpotrol ós l hlrckópessó,gnck pszichikri rcrkció nri:rtt llckiivctkczctt :ilmcncii clveszróséról, Ugy túnik, cz lz l kit kulcs1lont, mclybcn clsó:irlrll:tn vlrn szüksóg lr1.1pvct,icn új
szcmlilcrrc. oapj.ink (,gószsa,gü$ri lriíc;iszxti takrikrijlib.rn. Níinclkctrii rr.rq,mórtókű c,
xibilitásr kijvctcl, mikónt i{ry vln cz l hltrc vczctésúncktitkrik,ij,il)lln is,.\z c,qc,izsctil.r]vi
vcsztcsút pllcttíjl'rnlk tijbbi clcmc is mc,.gvliltozort tclcpirisi a,s cllatt|i§i clvck(l kijvctcl,

czck izonbiln jobbitrr lrz

c§ószsalIji]$},i

szolg:illt

-

monclhltlni

-

slrjitrls 1lrolllónrl'ri.

r\ súlvos sérültcknck l kcdvczőbb gyógykczclósi tclrórclck órclckúbcn rijrtónti cró!
tetctt ijrcmíi kiiirila,sc il c§lll)llt§cgiiyhclvct ós cnnck fblytl'rrr lr lrllrcol<'l cgysi,.r; t,.qószónck
mobilitis.t érdekóbcn .rzorrblo rúllip.rz cgószségügyi szolgl'r|.rt tigrLllll ór|clcmbcn vctt
kompe tencilijlin is. A lrldmúvclct tenczésól]ck és vczctósónck iclijszakl'rban lr küli)nbözó szirrtú plrancsnoki döntésck sorírn l szállitó cszközök ós úrvonlhk biztosírirsínlk
íontos szcrep jut. Ugylncsak túllóp az egészsétűuyiszolgirlat kcrctcin a harci kimcrülr
ség (stressz relkció stb.) miatt átmcoetilcg harckóptclcnnó virlt, az újbóli fcltölrós szcm,
pontiából kiemelkedő szerepet betöitó katonák lehclyczésc, harckópességük mielóbbi
Irclyreillítása r frootvonalhoz minél közelebb esó szlklszon.

hkrú: .A

ls az
rlíílihtlinhet

h,].ltápl)izll.rítcí.r elteit

azolkal kapaobtol é !L-

a

jobb Ainuttlani, ni iK| trn i. niúha azoA
egzi/tdLin un ir llrnnéWh ls llanuittaL,'

(- a

A fegweres küzdelem hadtápbiáosítiásának

,rzcní -)

etvei

Dn Csabai Gliírg ahzredu,
a hdhudlnjry AanJitlúny
A feglveres kúzdelem nem má§, mint a háboru attributuma és egyben kritériuma.
küz!:het m§gvivó feg}veres erók szerves alkotórészét'.ÍÚ azok had1
tipja. Áz előzóekböI is íakadharott az, hogy a baltáP rendeltetfue gyalorlarilag ncn n,is,
nint a feguns kiizáhnü ftszr aeuí csalallí ninJn oLlalti biaulű q|ih tlenk&, az úni:.
,badlípbiztuűás'-nab a Aell,í időbn, hclyen ú ninélbcn tdrtkő úffiajÉsa.
Á közelmúltban széles kórú vizsgálatot folytattam a fegyveres küzdelem hadtáp_

f.eg}.lerT

biztosítása aktuáüs elvei tárgyában.

iz

elvégzeit vizsEálódáiák kiteriednek a katonai

az MN-ben.es néhíny más orvágban elíogadott és alúmazott hadrápbiztosí.ási elvekre, és azok - bizonyos rnénékű- elfogulatlan kísérleti összevetésére,

|:ili*!"t

végezetiil az elrnéleti megállapításol, összefuggések íőltirrasfua és a kóvetkeztetések
megtormálására.

A
_
közzé,

vizsgálatok eredményeinek tómöritett összegzését ezen tanulmányban teszem
egyút:'c a megállapításokat argumenrumokkrl támasztom 3lá, é§ p;digmákkál

elosltem meg.
1,

A

badfuubizkrítá.l elueirfil általzlnoságban

Elóször vizsgíljuk m€
A:.

azt, hogy tulajdonképpen mit is érünk,elv"-en?

valamely elgondolásbao, rendszerben, berendezkcdésbco vagy eljárások
.
":|! v4gy bizonyos vonatkozásban
-priniipium.
sorin álta.lában
alapul szolgáló fontos tétel,

Valaminek az el_rnéleti alapja vagy í|tatínosefiÖndolási.'

A marxizmus-leninizmus háboruról vallott

tanitásából jól i§mert, hogy a fegr/eres

hizdelem objektív törvényszerűségeit a hrrlművészct , taíános elu"i ttli'rOrik uir.r".

E szovjet_ katonri teoretikus szerint: ,Á hadművészet elvei alapeszmék, a
,Szavkin !.
harc,,a hadművelet, a háboru megszervezésére és megvivására vonatkozó
legtontosaúb

ajínlások.'

Mivel a háboru politikai és katonai céljai a íegyveres küzdelem sikerétól íüggenek,
ezért - minden korban - a hadművészet elvei elsóáicgesen determináltík és
determináljá* ma is a hadtápbiztositás elveit. A haduipbiztositá elveivel
a hazai szakiro<,lalomban

,

lMagyar Nyclv Értelgrez6
Szótára, Aka<lérniai Kiadó, BudiPest,

2

12

Á

1978.

hadínúvel€ti múvé§uet é§ harcá§zlt alapelíei, Zínyi Katonai Kiadó, Budapest,
1974.

Mihíly ós Deák Péter; a szovjeteknól Golusko, lven l!ílrkcrcvics:
az amerikaiakníll James Houston; a sváiciaknál E<lmunt Níül]er foglalkozon,
A Aiizdruiltbal cz a téma itthon clkerültc a hadtápelmélenel fogldkozó szakembcSzórádi Zoltín, Lapos

rek többségének figyelmét.l

Lrpos Mihály
hadtipvezetés idószerű kérdései" (Zfínyi Katonai Kiadó, Budl"A
pest, 1986.) című munkájában azt irja, hogy:
elvek a vezcté§ minóségét és módsze"Az
reit határozzák meg. A tírsadalmi, gaztlasdi óletben, a fegyvcres hercban objektiv törvények ura.lkodnak." Az elózóek szerint az elvek kvalitásokat, szinvonalat, v amint csclekvési módokat, eljárásokat ós mqgoldísokat fejeznek ki.
Anélkül, hogy más szenóktól tovább idéznék; dicsérném,netín lgitizálnám ókct,
kisérletet teszek a hrdtápbiztosíiás - általános érvényű- elveinek megfogalmazására.
A badtápbizksílál elEi a badláp€lnék, ajan alaptltehi ls argmcnnnai, amtllrh a
badlip.rurttzacA feladatáwl, azaz a upatoh időbeú, rmdnra és kanpku badlápbizkJíráj.i,
ual kapaolatos áhaLílos elnéhti ilnertebt foglalják nagúba; prenilszáka, hi|lnrh a
toaábbi

kltalónukáboz á tliagálatohhoz;

touábbá batdtt gvkotolnah, halttipbiztosítáti

rud,

uer(ck) míhödőére.

A hétköznapok során mindez úgy reüzálódik, hogy a maxista-leninista |radtápelmélet célszerű javaslatokat v4gy ajínlásokat tesz a katonai gyakorlat tevékenységének
meghaúrozására (miután felhasználta kiindulási alapként a gyakorlat empiriái|, Ey a
fegyveres kiizdelem hadripbiztositásáre. A javxlatok és ajánlások testet öltenek a követelményekben, a szabályzatokban, az irányelvekben, az utasitá§okban stb- Azonban az
elvek, mint rudimentális ismeretek - illúziók nélkül vizsgálva óket - az idó múlásával
elavulnak vagy új, addig nem ismert helyzet alakulhat ki. Ezért a hadtápbiztosítás elveit
nem ajánlatos merev, megválüatadannik és kötelezó erejű tótelekként felfogni és alkalmazni. Elófordulhat, hogy a VSZT és NATO egyes hadseregei hadtápbiztositásának
elvei formailag lrasonütanak ugyan egymásr4 azonban saját környezetükben, a természetiik jellegénél fogva másként, azaz eltéróen hatnak.
2. A szoiet fcalcru

erőA hadtjPbizlzJitár.ittaÁ hgfotttosabb chui

A Szovjet Fegyveres Erók hadtápbiztosítá§át meghatározó legfontosabb elvek melyeket a nagy honvédó híboru táPasztalatai és jeleokor követelményei alapján meszszemenóen figyelembe vesznek a hadtápbiztosítási rendszer fejlesztése során - az alábbink:

a) a hadtáp állrndóan áüjon készenlétben a csrpatok biztositásjrr,

b) a hadtápbiztosítís megszervezésének feladatei legyenek ósszhangban a haderónemck, a íegyvernemek, a csoponosítások szervezéscvcl és feladaraival,
c) a hadtápbiztosirás közpooto§ításít egyesitsék a csapatcsoportosítások, a flottaés egyéb erők kelló önállóságával.a
Az eIőzőleg felsorolt alapvetó elvek alapján mélyreható víltozísoktörténtek; a
fegyvcres erók hadtápja felkészítésében;a badszinterek a hadtápszemponru elókészítésében; a hadtápbiztosítási rendszer háborus helyzetre való átállítás;iban, az életképcssógc

r

Ez a s,jnálntos tény trlín abból is frkadha., ho8y

iz utóbbi évek nchérsé8ciehcreltók

figyclmet.

{

l982.

^.J.

Pozsffov:

A szocirlisit állam

véd€lmének 9zda§á8i alaPjai,

i

témiról J

zíinyi Katonai Ki,]dó, BudaPcsr,

biztosítísában; a közlekedési hálózat elókészitésében,működtetésében; a hadtápvezetésben és másokban.

A szovjet hadtápelméIet kisugánó haúsa és annak é|enjliró eredményei ma is kedvczó hatási gyakorolnak a többi szocialista ország hadscregei hadtápelméletérc.

). A

A)

.

blklt,ipbiztljír,ír dkpiui d Vmói S:tnűtá
Eg,eim Feg,,uru Erliini!, az .l|lN-bot
ár az BzlL-atlati Szöutúghl

Ha.l,ápbizkní!ár elui

A VSZT Egyesített Fegyveres Erói

vei a proleúrinternacionalizmusból,

l

VSZ Eguített Ftgleru EriíAúl

együttes tevékenysége hadúpbiztosítá§a alapel-

r tagországok politikai, gazdasági és katonri együn-

működésébóI, a teljes egyenjogúságból, a fűggedenségból, a közös és nemzeti érdekek
figyelembevételéból, a kölcsönös
segítségnyújtásból, az elvtársi együttműködés-tételeiból és a koalíciós csapntös§zetételból indulnak ki.

, A rzölen|ge, rrzp1r1h badtápbizkritáíát ., kdzds badnűr,elúch fajarufu a Varuii SzrzíJ& tagúlknai fcpwcs a,di baltápnenrinc| szaros egnunihddhben he!! negsun ani az
alibbi epiga abpclreh alapjcin!
a) A közös hadműveletek elókészítése és végrehajtása folyamán a nemzeti csapatcsoportositások hadtápbiztosítását saját erókkel és eszközókkel

rások terhére.

végzik a nemzeti erólor-

. b) Amikor a szövetséges seregtestek v4gy mrgasabbegységek (egységek) hadtápbizto§itása közvedenül a saját országok területéról nehézségekbe titkOzik, akkor azok
hadtápbiztoskását azon front- (hadsereg-, flotta-) hadtíp|a látja el, amelynek állomány:ibe irleiglenescn rrrtoznak. Ilyen csctben - a szövetséges csapatok mellcn - a íront(hirdsereg-. flotta-) hadúp állominyiba nemzeti hadtípszervekit, továbbá a szűkséges
anyagi ós szállitóeszközöket kell kijelöloi.
c) Egyes esetekben a nemzeti magasabbegységeket (egységeket) teljes egészóben
azon íront- (hadsereg-, flotta-) hadtápje biztosíthatj.r, amelyrrek ,illomány,iba iáeiglenescn tartoznak, kivéve a ruházati és az c8ye5 sajátos ellát:isi eszközöket. Az általuk felhasznált any4gi eszkózók pótlását, rz azokkal vagy más ellárósi fajtákkal kapcsolatos
elszámolísokat az illetékes katonai vagy állami szervek végzik a kölcsonös egyeimények
alapjín. N{egjegyzem, hogy az új tervezet is ugyanezeket az alapelvekei'emeli ki.
Á közelmúltban Szkovoroda A. Sz. altíbornagy az elóbbi három alapelvet nógyrc
egészirctte ki: ,,A lulú,iis illanáryi frnl egtstiLtt b.1.1tápj,iluh" létrclrczl^sjvel. ebbill .r
cúIból, hogy rz.légczzc l írontbi tömörült csapatok minden oldalú biztosíúsát, íügget.

lcnül nemzeti hovatartoz;isuktól_"

'

Vö.: ÁIrpokmány.

_ .6 Pinm Jinos_czredes: Á csrprtok h:tdtíPbizrosíri§i|Jk me8sz.rvczó§c i ko iciós állomínyúfront
timadó hidmúvclctében. Sztovoroda, Á. Sz, lltiboín,gy clórdirsr alrpjln. Honvcdel€m ,T", l98d. évi ].
kű

1d

Iónkiar,lás,

B) A ltagar

Néphad-we& baditeuéhnyúge barltápbizroítálinr]h

elui

A magyar hadsereg hadtápbiztositásánalr l94J elótt az ellításnak a kúlónbözó törm4gyr katonai cllíró (hadtáp-) szolténclmi koronkónt változó és módosuló elveit
"A
gálat tönénete" cimű könyvben (MNHF-ség és Zrínyi Katonai Kildó, 1984) a szeízók
Ieínák. Ezért az cgyes érákban rlkalmazott elvekrc az ismétlésclkcrülésc végen itt és
most nem térek ki. Azt azonban hangsúlyozom, hogy: a naglar btrlltrrg elltitisntl
elaeit niahl Aarbal ,liktí h,tt,kt glalrmlt,tl a Jelnállú ttirsaldlni rcl,ltztr garutaúgi is osz,
tti|, llt11

zrt,

rtru LiIi fuíj,l.

A tönénelmi elózmények rópkc fclvillantása utín rátérek az MN hadtápbiztosít;isának mai elveire. Néphadseregünk haditevékenysége hadtápbiztosításának elvei' a
V§Z EFE-inél elfogadott alapelvekre épülnek és ezek a követkczók:

-

a hadtápnak a csapatokka,l (erókkel) azonos készenléténekés felkészité,;ének;

-

a csapat- (eró-) csoportositás hadtápszempontból

-

a hadtápbiztosítási rendszer élet-, működó-

a fó feladatot végrehajtó csapar (eró-) csoponosítás hadtápbiztosításra vonat-

kozó erókiíejtések összpontosításának;
sága (autonómiája)

-

a lehetó legn4gyobb ónálló,

biztositisának;

és teljesítóképessegének;

a hadtáp helyes feléítéséoek;
a harctevékenység alatt a hadtíp erókifejtése állandó fokozásának;
a haduíp eró- és eszköztartalékok esszerű alkalmazásának;

a hadtáp mobütásának;
a hadt-ípvezetésrendszerú megközelítésének;

* és a gazdaságosságnak az

elve.

A felsorolt elvek - bár itt résdetesen nem kerülnek kibontásra - a hadszíntér
körülrnényeinek (a hadászati, a hadműveleti és haícászati irányoknak) és a hadíszati
múveletek, a hadmúveletek és a harctevékenységek folyamán kialakult helyzetnek megfelelóen, azok figyelembevételével alkalmazhatók,
Az elózóekben íelsorolt elvek azooos premisszákat képeznek az MN hadműveleti

fejlesztésóhez. Természetesen a haderónemi, :r íegyvernemi hovatartozás, íóképp azonban a gazdrságipénzúgyibeszűkült lehetóségek és nem utolsósorban a VSZ Politikai Tanácskozó Tcsülete l987. évi berlini értekezletén elfogaclott új védelmi" doktrina figyelembcvételévcl.
és hátorszígi rendeltetésű csapatok lradtípjai (és a hadtápugozatok)

? Lás,l Csrbri György:
hádriPbiztositirs íoá,almn nrpirinkbrn a ltíi8yiíNéFh.lJsercgbcn, núbány
"Á
nyugrti orsziLg íc8.yvcrcs cíóinéI ós a kalonii korlícióbín" cimű innulmányít. Níc8jclcnt a HldLiPbiz(osiri§
l98ó. évi l. számában3 Vsz PTT áIí,rl elfo8adoú nj úLlni laknin,! módo§ítottn r vsz kttonii doktrinij:inlk polrrik.:i ts
^
katonlitechnik
i olddít. Nlindez íttétel€§€n

hlt ( illctve hatbrt) az
rlául felcsle6cssé tchet cgy cs hadtiptagoarot (vr8y trgozrtokat). S
egymáshoz az MN hidcróncmei hidtáPbiztositási llícídszcre.

níN harltápbiztositisi rcodszc*'re. lgy pcl,
ulin ennek következtében közelithctó lcsz

1,

C) Az fuz/zk-Arlanli

Szijl,elrég egeJítÉ,ís.|ueru ertiíi (hottrittgen,rti)
badlápbizk!ílá&in.]k ui

. , Az Észllk.Atlanti Szövetseg egyesitett fegyveres erók (kijclöIt kootingensek) hrdlipbizto§ilásjt lz alábbi eivck rhpján tervezik vigreh:rjteni:
,1, NATO EFE erők (kontingensek) hadtápbiztosítisának
2, Folyamatos integráció a hadtáp teniletén.

nemzeu felelóssége,

(h.rrcrevékeoység) megvívása tervének ós a parancsnok elhatá-

_]..A_hadmúveler
.ozjsjnek
ícleljen meg a hadtáp klpecitása és jllrpota.

A hadtáperók és -eszközök gazdaságos és ésszerú a.lkalmazása,
r. A hadtip optimális elhelyezése (telepitése).
4.

A
A
8. A
9. Á
6.
7.

10.

1t.
12,

hadtáp mobilitásr.
hadtáp rugalmxsága
hadtápbiztositlis íolyamatossága

hadüpbiztosilis idószerúségc.

Az állami szektor

Á
A

fclhaszná]ása,

készleteinek felhaszná]ásba va.ló bevonása.

hadtíp életképességénekbiztositi,sa.
hadtáp megbízható vezetése.

4, Új batttápbiz,aíítári duk az anetihai hal:tregbet

. ,Az rmerikai hadseregben a hedtápbiztosítás új elvcit: az USA tömb. és rám§lponl
politikíjire; az olyan h.rdászati elvekre, mint ,lég-fOldh",].ű".le t" és az elláség
"
násodik lépcsói elleni irarc; valarnint a helyi háboúkbao,
fegyveres konfliktusokbai

megszerzctt rapaszrriatokra; de fóként az FM l00-5.ös szabáJyiarbrn kiíejczósrc juttatott hadművelcti koncepció elveile) alapozva fogalmrztá( mef A fcntiekb'ól eredóen
a
hadúpbiztosirás új elvei a követlrezók:
1. a fcladat;

2. a hadtáptól az
3. a megfelelóség;

arcvona.Iig:

4. a nrgrlmassig és a mozgékonys4g.

!, a

gazdasá3osság;

ó. a hadtáp állandó informáltsága;
7. a hadtíp egységes vezetésc;
8. a hadt;íp biztonsága.

'A hrdmúveleti.komepció clvei i követk€zók: r. az eóös§zponlositis; 2, az €róknek az euen§é8
geng€ Pontili ellcni alkalmrzá§a; ], l fó c.ókiíejtas megbrrározása éi fenntrrtisi
a, í h ci foly.nlttossá;
fcnnrartÁii
! döntés kieósz.kolásá; ó. r tercp é§ id;iári§ harél(ory r.it rr-eü"r; z. ."OÉ
'.
""
^.g,j"i"i,

ú

I

5.

il,

A

n:ájct hadrrtg hadUpbi:tait,i táttlh t cztltttlttlaltfu

i

A svrjc1 hadscrcg
.biztositási,
e]vckct,

átfogó újraszervezésckor (l977-1983) kidolgozták rz új h;rdtipvagy ahogy ók oevczik a hat logisztik,ri vczé.gondolrtot.' ' l\ hit
vezérgonriolat tartalma dióhéjbln a kövctkczó:

tlrrí Svájc ósszcs eróivel és e!ónyeivel (beleértve a hedtápot is) hozzá kcll jíruJni,rz
__
,,ellensóg" eJrettcotóséhez.
A h.lLlrap-elokórzüietek
,hrdr;rpícirctelcit
,
^l,jJn,|ir:

ós ,intézkedósck teremtsók rn(R

és gazdlsigi lü8gctlen5ésót.

,.

i hrdművcletck

H,.trnadih, A.hadtáp vezetése elórelátható, a hclyzethez alkalmazkodó. <lc ugyan-

akkor határozott legyen.
, NzgeliÉ: A badtÁp és a lakosság, tllewe a nemzetgazdaság tevékcrrysóge összehangoltan törtéOien, hilönös tekintcttel a polgári eszkózök igZnybeveteltrc.

,_

Öti;lih:

A

svájci hadsercg katonáinak tudni kell, hogy hrrcban elegendó élelem,
scbesűlésük esetében pcdi8 m€;fokú tulélé§i

územanyag és lószer áll rendelkezósükre,
lehetóséggel számolhatnak.

H:lk,.tihaAz ellenségnek rr_rdni kell, hogy a svájci hadsereg a brdtáp í:imogatásávat
,.
kcpes hosszú és tartós harc megvívisára a külsó segitség oélküI. Áz ellenség nem lesz
kepes az ipari és közlekedési potenciál használhatatlanná'téteiérc, illewe az eiy4gi készletek mcgsemmisitésere vag] megsz€rzé5eíc.

X

' A vizsgáódások eredményeképpen
ez alábbi megállapításokat teszem:
Elítzör: á fegyveres kiizdelem, a haditevékenységek hadrápbiztositísának
.
alapvetóen a hadmúvészet

elve,

elvejtól fi]ggenek, egyrészi azókból fakainak, rnás.ószt azonbln.visszah.rdst (is) gyakorolnak A hadtápbiitosítás elvei beíolyásolják a nemzeti é§ a
koaliciós csapatcsoportosítások a.lkalmazásira elíogedort ós hiv;Ldo; ,i-llásponttá mcgnyilvánitott tételeket, mind a nernzcti hrdseregc[ben, mind r. ketolrri lioaliciókbanA. hrdtápbiztosiris elvei úgynevezett riuto1én, ozaz önáItó minósógi és
. ,AIándrar.
módszertani karakterisztikival, eróteljes, máshoz nerr. Iirsonlítható, igen jellegietes
ismertetójegyekkel és tartó§an kiíejtát modifikáló h]tásol.,l:al nyiluanilnak

-!g.

Harnatlszor: Á badtápbiztosítás elvei idóról-idóre állandóan változnak és módo,
sulnak, így tökéletesednek. Ennek követkcztében ncm tekiflthetók dogmának, sztercotipiáknak és tóbbek kózött ezért a harásuk is intraszektodis érvényú,Áz igazi próbájuk
az, hogy. a. fegyveres küzdelemben a hadtápbiztositlisi rendszcrek'milven"erea-annyet
és effektivitással műkódnek. Mindezek rzi is jelentik, hosv. hr.Iú;biztositási elvek
hclycssége nemcsak a hrdtudominyi. hanem'a glzdrsági'" ,.űsz"lii, az orvosrudo.
mányl slb, megismerések mesbizh3tósiritól i§ [üA8.

Nralyr1, Á hadúpbizrositás eivei a hadtápelmólet kategóriáihoz
.
^
Emian.e hacltápclmélet állíndó íelrdata: az ez iráoyú^kutatások

tartoznak.

végiése; a kutatási cred-

rnények összegzése, azoknak a kóvetelményekhez történó igazítás"a; a hadtáp tevékeoy-

lo Edmunr Mülleíj
Di€

Logisrik dcr srhweizerischen Ármcc, Öster. Níilit. Zeilschrifr. Heft l/l98{.
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ségének,a hatlripbiztosíii§nak az elmóleri mcglhpozirse lz ílItlll'tnos és ligazati vonatkozirsbln. Ezeknck 1z ös§zctclt (és cgyűncs) ieladatoknlk clvi,qzósérc..r hlrr.Irilltisztcknck

t'cl kell készülniük.

Ó)r;;/rzrll Nóphtdscrc..günk hldtápbiztosirlisi rcnr]szcrénck rcnclszcrszcmlélcrű és
rcntlszcrtechnikli ópítósóniI számit;isbll kclI vcnni .r VSZT ós lr hlzirnk ncmzctiórdckón
rúl lz olljektiven lótczó és érvénycsüló h.dlIipbizlosi.lisi clvckct. tlgyanis czck nz clvck
kópczik ru caycs htdtiptlgozltok háborus tclkészirósónck lundlmcntLImlir. [tybcn
elméleti lehctósigct biztositanlk r minimálislrn szüksi3cs tlgozltok
rr
'mc,gtlrll'rlisirrir".
gyikorliltok, a helyi lráboruk hadtirptapmztthtlirrlrk'szclekriv ós tónyszcní lildolgozísiira, valemint azok ltasznositásárl való elókószitésére.
Haloc/tztlr: Á lcayvercs küzdclem lrldtápbizrosítísirnek elvci r/rmutarnak a hadtáp
munkájlinak összctcttségérc, bonyolultságirre ós sok m,is tényezótől való fülgésére,
Ugy.rnekkor segitenck nekúnk a lradtáp munkiját röbbé-kcví,sbé tükrözó egységcs

murJrók kimunkiljsíb3n.

Httullzu: A bemutltott, eltéró társrdalmi országok hadseregeiben és r katonai
koa]iciókban ,,hivatelos rangrir" emclt hldtirpbiztosítási elvek, tótelek, vczérgondolarok
jclcntékeny számban és vonatkozásban, furcse módon és mcghökkentóen egybevágólk
vagy közel azonosak, mig más részük viszont gyökeresen különbözó.
Az azonosságok a
fegyveres küzdelem és a hadtápbiztositás á!ralános törvényszerúségeiból, mig iz eltérések pedig a társadalmi-gazdasági és a hadművészet tényezóiból, J, szüksógletekbóI, l
hadtípbiztositási módszerckból. eljárásokbóI és íolyamatokból, valamint más, itt íel
nem sorolt faktorokból tevódoek össze.
N1ollu/ror: Az álrrlam bemutatott és elemzett baráii, hazai és idegen hadseregek,
vallmint a katonai koalíciók hadtápbiztosítlsínak elvei - mint a ha<Jtápelmélet kate8ó-

riíi - lehetóvé leszik számunkrr a jövóben, hogy azok a Níagyar Néphadsreg vonatkozásában az ósszhaderónemi érvényűhedtápbiztosítási elveken tul a hadcróncmek (szárazíóIdi, honi ltjvédclmi, hátország- és polgári védclem), valamint a hadtápszolgá.latok
vonatkozásában is kimunkálásra kerüljenek. A hadtápelmélet ezúton igcn jelentós se8itséget nyújtlna a ka|onai gyakorlat számára.

A íegyveres küzdelem hadtápbiztositási elvci témában leíolytatott vizsgálódásaimat Lukács Györgynek a témához illó gondolatrivrrl zárom: ,,A lénycg megisrnerésc
csak akkor igazán edekvát, ha a gondolkodásnak sikerül a bennc rejlő törvónyszeósegekct cllesni. Itt éri el az elvont fudományos kutatás a maga elvileg lehetséges legmaga-

sJbb fokal.,

'I LálJ c§lb3i Gyó.8y: Az anyi8i clljris !íP:]szlllít3i ihcIyi bjborúkb:rn. Tlrnulm]inrok
mlnyok kó,aból. H.lyi híboruk,
Tud. o., 19it7, szcrkcsztctt(: lgnith Gyulr,
^íNvK
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a Hxdtüdo-

HARCKÉSZÜLTSÉG ÉSHADTÁPKKÉPZÉS

A,,GRAN|T-88" gyakortat hadtáptapasztalaiai
Gubicza G1lla

crulel Nap hhú iínklKl,

A légvédelmiés repülócsapatok, tözsek felkészitésénck,összekovácsolásrinlk
jelentós állomÁai az évente mctr;rendezésrc kerüló együnmúködési gyakorlísok, rendszergyakorlatok, s a csapatok által r Lengyel Népköztársaságban és a Szovjetunió íllami
lőtéren végrehajtásm kerüló éleslövészetek. Ezen kiképzési feladatok vógrehajtása során
színvoátfogó képet adnak c§apataink és töízseink felkószültsógükról, harckészúltségúk
naláról, s begyakorlásra kerülnek a konzerű harceljiirások, módszerek, feldolgozást, gyakorlást nyernek a vezetés aktuális kérdései.
Az 1988. évben végrehajtásrr került ,G&ÍNIT-SS " gyakorlat a megelóző óvek
hasonló gyakorlataih oz képest jehntds ránú ajan ij aonásal ruulrlhezttt, amely klemelte
az eddigi gyakorlatok sorából és indokolttá te§zi, hogy az itt szerzctt tapasztalatok feldolgozása, kózreadása és érvényrejuttatása minél elóbb, minél szélesebb kórben megtörténjen,

Katonapolitikai jelentőséggel bir az r sajátosság, hogy a ,,GRÁNIT-88" gyakorlat
volt az elsó hadszintér jellegű rendszergyakorlat a Varsói Szerzódés tlgillamai közós
védelmi doktrinájának elíogadása és közzététele óta, nrely tény a legmesszebbmenókig
tüközódótt a gyakoílat tirgyábao, elgondolásában, a szakfeladrtok, köztük a hadtjpbiztositás fcltételrendszerében, megszervezésébeo és a végrchajtás változataibln. Uj
vonásként jelentkezett, hogy a ,.GRÁNIT-8S" glakorlat szinte azonnal kóvette a
,,ZENG0-88' gyakorhtot, s ezzel cgy idóbcn került végrehajtásra a rakéta éleslövészet l
Szovjetunió állami lótcrén, s íolyt a felkészülés a vadászrepülő csapatok Lengyel Népköztirsaságban történó éleslövészetének végrehajtására. A fenti körülmények cgyrészt
nlgyobb feszültségct, tartós, foly]rnatos leterhelést okoztak a gyakorlóknak, ugyanakkor r
és az éleslövészer egymásra épülésévelfokozatosan
"ZENG0-88", "GRÁNlT-88alkalmazkodott az íllomány az cgyrc bonyolultabbá vá.lt körülményekhez. Külön ener,
giát kóvetcló felkészülés és törzsgyakorlások nélkül egy
az eddigicknél jóval
"blokkban"
nlgyobb hatékooysirggal, ósszességében idótartamíban és a biztosítási tevékeny§é8 taítalmábln koncentráltabban, az efícktiv gyakorlrti napok számának nóvekedésével,
ugyanakkor kisebb eró- és eszközráfordít:issal kcrült l gyakorlat lcvczctésrc.

A ilyakorlat mérctei, a valós és fiktiv célok tömcgc, a zavarás mértéke, s chhcz kapcsolódó;:n a végrehljtlndó minden oldrlú biztosítlisi feladatok bonyolultsága jelentósen
meghaladta a konibbi óvek hasonló íeladataioak paramétereit.

A kialakitott hadmúveleti helyzetben

az ország jelentós részót elfoglaló ellenséggcl

vívott szárazfóldi védelmi hadművelettel egyűtt keólt sor

let megvivására.

a

honi légvédelmihadműve-

|9

r\ gyllkorllrr clr:ondrlllisl'rllrn mcaf'ourlm:lzotr hldműveleti hc]yzct lIrpvctócn mL,q,l,]i]tíft)ztr
ll hlrlltirpriirzsck és,lrlcuysór:ek tcvókcnysógónck irinyir, rlrtlimit. korrkrcr
1c]ltd;rt.tir l i'c,ikészű]ós ús l vi,grchlrjrlis iLlilszlLkliLrrn clyrr;int.

r\ 91-1tkor1.1rrlt rilrtúnó fclkészülós sorin .rz cli!ljiró mc,{hlrrirroztlt rzoklt lr flibb
kuttltisi, til(]ol.goz:isi tcrijictcket. melyck bizrt;sitherj:'rk tcvókcnysi,günk rlrcionelizíIisirr
ós opcrnrivitislit lr gytkorlltr sorin, Enrlck szcllcmcbcn nrgy súlyr liclycztünk lrrr, lrrlgv
cz csctl)cIr nc il mi-lr sokszor r],akoroIr és riszonylJ],: ol.,j"iotrrn mű(,',r],j biztositlisi is
cllirtlisi í-cllr<]lltok.rt ismótcljük, hxncín l!ü(.íliii ll:'lij.i:tlli,,vb\,1lttlttllh,r,,t /satliat4, 1 b,ttl|.r,ih,}l ,,tt.jt, _ll./:_|i Il;1.1:,i, .tlt+t! l ii,t,ltlt, ul. it ( i,i-ttt ; q,:.l,:,t|,t, }
tyJk(,íoljuL h,_, ,lzoklr. mclyck e Jigvédcmi ltadművclcr hadlípbiztosití§íník íolylmltás szcrvczósét, irirnj,itáslit, vagrchtijtásár és vczctósór szünctmcntescn, rugalmasrn biztosítj:ik e lógi é§ fbldi
ellcnség akriv behetása, a vcsztcsÉgck tömcgcs
1clcntkczósc, a vczctósi ;endszerck rom§6J15,1gl, Irqyominyos és vcgyi icgyvcrekkcl vi3rchajrott tómeges lógicsrpások körüI-

ményci közötl.

A íenti elgonrlolás szeilemében a gyakorlat idószakliban hacltáptörzseink ósszcfogottan, a cóIoket kijelölve és czek vizsgilatjr.r konccnrrjlv,r. rószlcteiÜcn uz alábbiak szcrint tevékcnykedtek:
I. A.pllkOrhrrd íijti,tífelkllziilís soráaL,tadásra ke.ült clózetcs intózkedós meghaiiloztlr lzokxt a felkészitésiíelxdatokxt, kutanisi témákat, melyeknek a gyakorlat kónkrét
viszonyri közötti felJolgozásl irfogóbban értékelttó, s a pillanatnyi háyzettól clvonatkozlitortii. ilrrlánosan alkelmnzlr rróvá tette azokat, lehetóség nyilt
z.rrok ereLlmónyességónck megiróIésérc

is,

'

a

kiáolgozott vílto-

. .lI._ A.g,alarllt iti sztlaszibu a légvédelmi és rcpűlócsapetok harci alkalmazirse
hrdtipbizrositisi rervcir pontositonák a hedszintóren Úrvezeti védclmi és légvó<lelmi
hrJműr,eIctck par.rncsnoki clhrt.irozjsainrk mcgíclelóen.
Ebben l szakaszbrn kicmelten vizsglíltuk a mcglevó, múködó, reális ha<ltápvczcrési
rendszcr tlkalmezhatóságát, ennck b€épúlését alrcndszerként a vczeté§ egysége§ rendszerébc, a vczctés iutomatizál:rs és a szimitá,stechnika aIktlmazásának clén szÁuooelát,
a hadtípzervezetek, alegységek potenciális lehetósé3eit, kapacitását az clvégzendó
bizlosítási íchdatok és a rcndelkezésre álló lebiztositoat száltíió és egyéb lradiáptcchnika
adlpt.llhatósíga túkróbeo, az ellátási autonómii szintiét, x készletc,'űdecentraljzíIásának
és íilhasználásának rendjét, a tartalékok elhclyczését,azok hldmúvelcti-hlrcíszlti in<]okoltsigát. Részterületkén t. került vizsgálatra l honi légvédclmi rakóta<len<liir hacltápbiztosírjsi
vonltkozó clgonciolás, lnnak spcciális jellcgc mintt, a Dunínak e
.renc]szerére
J.Indir hlrcrcndjét kór r{.,zrc osztö fölJrnjzr clhelycz}rcdós kövct-kczmcnycként. Vizst;iht tárgya volt az átadásra kcrúió harlserc-grcpül;k hidripbizroJitjs.inlt ren<]szerc. A
tilp:lszt.llJtok rl:rpján íbglllkoztunk czen rómák elemzósóvcl, szintetizálásrival, e jclen
rlk.llm;tzott módszerr.,k tökélctcsirús,.,nck, rov:ibblcjIcsztúsónck irány:rivrI.

A lt.itr,,lik tll.tl:bll:r ligvórlclmi és repülócsapirok hlrctcvékcnysógc, a lí,g. . ,IIL
vérlcImi hlrlművelct során mc,gv:rlósuló lradr,il>biitositás clmélcti és gylkorlati iercIóseit

Jolgoztuk

l'el.

A tómán belüI kimunkiiltuk az operatív vezctés kórdéscit, s melkczdrük az automatikus vezctés alkalmazísi lehetósé,geinck kutattisát é5 részterülercin elért crcdménycinknck mr_gíelelóen czcn mó,lszcick bc,gy:rkorlisit.
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Feldolsoztuk x tömctcs nluy crőkkel vógrehajtott légicsapások következtébcn
jelcntkcző nagy mcnnyisigúi szcmélyi és anyati vesztcségadetok gyűjtésénck,jclcntésónck a]krImlzhlró módszcrcil, 1lótlirsán.rk lchctósógeit, külón figyclmet fordíwl lz ell./rtisi eutonómil mcgtartásilnlk, .r bldtáp működiiképességc mcgőrzósének, illervc lrelyreallliLisánik kórclóscirc. Szirmvcrésckcr ké§zitettünk x 5zükséges lnyagszállílírsokra, az
.lnyagszüksótlctck kiszáilitirsi űrcmczósórc, vlllmint t kirukó írllomísok, tcrrnókvczcték
cslltl.koz:i5ok hasznirhrávai klrl,tcsollttos közúti szrillítótér-iélhasznírlírstcrvezósére. A
tömc,gcs lóuicslprisok kövctkczménycinck íclsziimolásl, az új hlrcrend kiallrkitisl utin,
llnnak megfelclóen mcgkczcltiik irz cllcntrimldirssll cgyidejűleg végrehajtrodó légvó,
dclmi h.rdművelet hadtipbizrosiriuánlk megtervczésót.
..\ gyakorlat vczció haCt:iphclycttcsc elgondolísának megíelelóen a végrehajtás
során a hadtápbiztositás szcrvczósc, irányitása. vezerése teíéntöbb, eddig perifériális
kérdéskéntkezcit problémrit, kellócn fel nem dolgozott területet kisértünk figyclemmeI,
lehetóségúnk volt a
"megkövcsedctt' sémáktól való elszakadásra és a célszerúsóg legmesszebbmenóbb figyclembevétclérc.

Tdpdstalataith rug rlt:t hapt,ralóllih d boüi lísl,ldrlni il repiilíalaL troh harcte,lékenységéhez, s anna,k legfolol,tbb lltllt,il)biztl§í,ási ldjőrOrkicdüoz, melyek a következók:
- a hooi légvédelmi és repúIócsapatok hadtápany4gokkal történó eüirtása egysza-

kaszos tcrületi ellátási rendben kerül megvalósirisra;
- a honilégvódelmi és rcpülóalakulatok - egy gépkocsi száJlitó zászlóalj kivételével
- csak a csapatok ájlományába szervezett hadtáp§zervezetekkel, alegységekkel rendel,
kezoek;

, az artyagszlllitás n enyagok többségénél csapatcszközzel a központhadtáp ellátó
raktíraiból, a icgnagyobb volumenú üzemany€,száütás
kirakó állomásokról, nópgazdasfui terméL:vezeték csatlakozásokról törtónik;
- az alakulatok híborus fcledataik.rt döntóen béke elhelyezési körleteikben oldják
meg. Á
elhelyezési kőrletben" kiícjczésmagábr lgesiti több, egymístól jeleniós
"béke
mértékben eltéró sajátossfugal, jcllemzókkel, adottságokkal rendelkezó alakulatot.
A honi rádiótechoikai szízadok múszerkenjei és honi légvédelmi rakétaosztáIyok
tüzelóíllásai lehetnek laktanyr-kózeliek t-3 km, v4gy távoliak 10-1' km-re a laktanyától.

A honi rádiótechnikai dandár alegységei, dandártörzstól J00 km-re is telepüIhetnek, s még a béke repülótereken belül is jelentósek (r-r km) a távolságo[.
Ezek a sajátosságok termó§zciesen a hadrápbiztosítás terén is speciális szervezést,
M erők és eszközök célnak megfeleló alkalmazását teszik szükségessé. A laktanya távoli
tüzelóállásokka], iücrve múszerkerttel rendelkezó alegységeknél megnövekszenék a szállír.isi fcladatok, biztosítani kell a vízellátást es meg kel Ótdani az égészségügyi biztosi
tást. Az étkezé§t Pedig az elkészítettételek minóségét megtartva keil eljuttatoi a harcoiókhoz-

A repül6alrkuhtok alkalmazási tervűk szelint műkódhetnek egy idóben l

alap és

2,] hadműveleti, vltgy tartalék repülótéren (szóvetséges repülóalakulatok cllátásában is

rószt vesznek a helyzettól fű88óen), melyek távolsága 60 és 1r0 km között változhat, de
a gyakorlat során elófordult a 200 km-es távolság is. A honi rádiótechnikai századok és

kismaga.;ságú á.lllisaik, valamint a repülóterek

d

É§ok idószakos, a harctevékenység
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dinamikirjától, az ellenség behltásától, valrmint u idójárástól íüggó váltásl úiabb spcci,
fikusan jclcntkezó problómrikat vetnck fel a lradtíp vezctése és a végrehajtandó alcgysó-

gck

szirmárlr.

Az alakulatok ellátási feladataik megoldásárr elsósorban a béke lrelyórségckbcn, tle
szállítókaplcitásuk, s a megtett fordulók szimíltól fii6gócn :r kitclepüléii helyeken is u
cllátás során az clöljíró engedélye alapjín meglevó békc készleteiket is fcllrasznirlharjlik,
mclyek átlagosan 8-10 napi harctevékenység utrinszáIlitlrs nélküli hadtápbiztositását
tcszik lehetővé. Természetesen anyqfajtánként jelcntós llz cltóíés, n 8-10 n:tp a szúk
keresztmetszclct jclentő repüló hajtóanyag-készletcket jelcnti, a többi hadtáplnylgnírl
ez a lehetósig bővebb, igy pld. élelmezési any4gból átlag 40 napi készlet áll ren<ielkczésre.

A béke elhclyezésbcn tevékenykedó dakulatoknál az ellátísrr maredéktalanul fclhasználhatók a stacionáris hadtápobjektumok, melyek íokozottabb ,komfortot" biztosi

tanak a hadtápbiztosítási íeladatok megoldásában (repülóüzemanyag töltórendszerek,
konyhák, gépkocsi üzemrny€töltó
kutak, üzemanydabor stb. és egyéb beepíten hadtíptechnika),

A hadtápszervezetek - sem a személyi állomíny, sem a rendszeresített technika
vonatkozásábao - a ,megoszwa tevékenykedés" harcászati követelményének teljesitését
jelenleg zökkenómentesen nem teszik lehetóvé.
A honi légvódelmi és repülóegységek, -alegységek hadtápszervczeteiból jelcnleg
két autonóm c§oport hozható létrc, de három egyenló minóségi színvona]at biztosító
ellátó rószleg már csak az eilátás színvonalának, biztonsígának jeleotós mértéLricsökkenése mellett különíüetó ki.

A sérültek, betegek kiüritése szintén egyszakaszos rendszerű, a honi légvédelmi és
repülóegységek, -alegysógek eróivel és eszközeivel tórténik az utalísi rend szerint kijclölt katonai és polgári egészségügyi intézctckbe, vagy a közelbeutelepült úbori egészségügyi zászlóaljra, osztagrr.
Bonyolitja a hadtápok irányitá§át az r tény, hogy

a

honi légvédelmiés repülócsapa-

tok hadtápszolgálatai ónáüó híradó hálóv;rl nem rendelkeznek. Vezetési feladataikat a
harcvezetési rendszereo, elsósorban vezetékes eszközökön
valósithatják meg, § itt érthetó módon a harcfeladatok iranyitlsa az elsőrendű.
Az általános honi légvédelmivezetési rendszertól is eltéró a hadtápvezetés rendje a
honi rádiótechnikai alegysegek vonatkozásában, ahol a hadtápvezetés strukturája nem
kóveti a harcvezetés szervezetét. A honi rádiítechnikai dandár hadtáptörzs közvetlcnül
itinyitja a 2l honi rádiótechnikai század hacltápbiztosítási tevékenységét.

A gaáukl ú1|eblrjlásl során új mód,on vizsgáltuk és szcrveztük végrehajtan<jó biztosítási feladatainkat. Meglevő szervczeteink, lehetőségeink, ellítiisi szisztémánk alapos
vizsgálatát vógezók el. Átgondoltuk az any€euátás, sr liús jclenlegi rendjét, a íelhasznált any4gi készletek pótlása ütemének célszerúségét,r vezetés és €8yüttmúkódós kérdéseinek víltozatait.
Természetesen ezen kérdések, területek problémáinak kibontás;r és nregoldása
hosszabb, mélyebb vizsgálatot kóvetel. Azonban már a gyrkorlat során több elóremutató következtetésre jutottunk, melyeket tovíbbi tevékenységünk során hasznosítani
kívánunk.
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Á lé3edelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának elérbetó színvona.lít, valamint az új
alkalmazható eljár.ásokat atapjaiban befolyásolja a rendelkezésre áIló hadtápszervezet
kapacitása.

Á meglevó

hadtápszervezet a jelenlegi modern harceljárások és követelmé-

ny;k mellett máI ncm képes biztositani a zavartalan hadtápbiztosítás fcltételeit mindeo

I

esetben.

A ,GRÁNIT-8s' gaÁorlaton

újból bizotz\ítátt n\crl, bog

l

boni ligaéthlni

é§

rEilíw-

ség -ahg g baduipok tiü\íIíhép\é!fuehhpzíhcbb haetztn*szefu a barltápk(bnihai ?,ftkaziÉ uunJiségc, hbizroshl tecbíiAl barcálz.,,li kcbniAa dll,.li, teüüít,íhépesége jehli. Ahoú
légvédelmi es repül6alakulatok sajátosságai miatt rendkívűü szerepet 1'ítszanak a,kis'
alegységek és azok hadtípjai. A jelenleg rendszerben levó tecbnikai eszközökkel, azok
alaisony száma es tcchnikai paraméterei miatt a hadtipok csak jelentós eróíeszítéssel

képesek íeladataikat megoldani, továbbá szükségeszközök

bevonásával és ezt is csak

veszteség nélkiiü technikával, mivel két mozgókonyhát nem lehet híromfelé osztaoi, de
ugyanezi mondhatjuk a vízellátás, az izemanyag,elJátis és egyéb hadtáptechnika biztositására is.

i

l

A jelenleg rendszeresített hadtáptechnika kapacitásadatai miatt nem teljes mértékben felel meg minden honi légvédelmi és repülóalakulat sajátosságainak, Ezért szükógesoek tartjuk kisebb teljesítményűés méretú vontatmányként vagy gépkocsin tórténó
szállitásra alkalmas technika kifejleszt&ét es rendszeresítését.

A

kisalegységek hadtápjai autonómiájáoak növelése és rábori ellátásuk biztosítása
érdekében egyrészt 30-40 fó élelrnezesi ellítására alkalmas egységfelszerelés és fózóeszköz-készlet kiatakítása szúkséges a már meglevó eszközók mellett, s biztosítani kell a
hűtókapacitást és a vízellátást, melyre a hútó utánfutó és a óOO literes vízszállító mielóbbi rendszeresítése a leggazdaságosabb. Egy másik változatként megoldhatónak lát-

juk a népgazdaságban már meglevó pb-gázzal működó fózóeszközók,

s

vizszállító ládák

rendszercsítesét.

Az egészségpgyi biztosítás terén a helyzet hasonló, hiszeo a ZSH rendszeresített
áüománya (egy egészségügyi tiszüelyettes, egy fó egeszségügi katon4 egy fó gépkocsivezető, egy db sebesültszálütó gépkocsi) a jelenlegi megnóvekedett feladatok mellett
a megosztást szintén nem biztosítj4 s már a második részleg ellátása is alacsooyabb szinten valósulhat meg, A kiűdtés megoldható szükségeszkózökkel, azooban az eüátás nem.
A honi rádiótechnikai századok és a honi légvédelmirakétaegységek állományában
szállítási feladatok v égrehajtÁsfua 2-3 tehergépkocsi, ezen belúl 1-2 AVIA típusútehergépkocsi került rendszeresítésre, melyek teherbírásuk és fogyasztásuk alapján n4gyon jól
megfelelnek béke beszerzési feladatok eüáúsára. A terepen való mozgásra korlátozottao
és vontatásra egyáltalán nem alkalmasak. A plobléma megoldásrként a lehetséges mértékben a közúti tehergépkocsikat a béke helyórségek ellátísára alkalmrzzuk. A végleges
megoldás azonbao terepjáró é§ vonóhoroggal ellátott gépkocsik rendszeresitése. A
jelenleg rendszeresitett hadtápszeívezetek a szárazfoldi csapatok szervezeteinek megfelelóen kerúltek rendszeresítésre, ezek azonban nem minden téren felenek meg a honi légvédelmi és repülócsapatok tóbbsége sajátosságainak.

Ezei a laparztalatll negnatatják azt, hogy az alkalmazástól, az uta]ás, illetve önálló
ellítas rendjétól, az ellátó bázisoktól egészségügyi intezetektól való tívolság fúggvényében az eddigiektól zagobb dit'ftrenűhrsal nüksges kiahÁítali az chgsighadtápoA

rcrur

z.ú.
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Kimunkálásra vár a repülóterek váltásakor azok berentlczésc, meghetirozott i<lórc.
például váradan csapás es€tón - az utlkon való elórcvonís és visszlvonás, az lnyl.qvi-

telezés és csapatszáütás rendje a szárrzfóldi csapatok egyiclcjú revékcnysógc meiJctt.
Ezén a repülótcrck íolyamatos üzcmeltetésének biztositásllra l:iÉ.rrlgo*k !.i*:iL a
rcpiilődldlllldkAtől fiigrílrn lizcmelk!í yLnvuleh litlbOli.v, mclyck oszthaúrk, s kópcsck
két-három, esedeg tóbb kisebb repüIótér üzemeltctésérc,s lcgllább rcpúlószizlri cró
egyidejű ellátlisárz.
Ezen szervezet létrchozása elsósorban az elvonuló csnpltrepüló alrkuiatok biztosi
úsának megol{ási íormája lehet, hiszen a repülótc.ek viltl§x különóscn oagy tirvolságre
a loldi kiszolgiló íllománnyal (lépcsóvel) idóben csrk r lcgrirkibb eselbc; kövctheió.
Egy másik változatként lehetségesnek látjr.rk egy tiítalékrepülótércllátó, -üzemelMN Légvédelmiés Repüló Parancsnoksig alárendeltsÉgében - a meg,
levó MN 997] és más múszaki a.legységek bázisán történó létrehozását a mcgíeleió
mennyiségú mobil repülóeüító és kiszolgáló technilúvr].
Az eikóvetkezó idószakban a gyrkoilarok sorln rz elgondolások rerlitásánek, használhatóságának, s az optimáüs sz.-rvezeti keretek kialakításának, a szervezetek által
elvégzendó feladatok ponto§ megfogalmazásának órdekében mcggondolandónak tertjuk az önálló repülómúszaki z_aszl6a11 szemezet alkalmazását gyakórló harcrendi elemként. A tapasztalatok íeldolgozása urán, ha bizonyított a §zervczet elónye, javasoljuk az
új szervezet kisérleti bevezetését, rendszeresítését,majd véglegesitését, illeoe az új
iipusú szervezet elterjesztósét. Á rendszerbe áltitás majdani elókészítésesorán célszerú
figyelembe veoni a szovjet és más szocialista orszagok ezirányú taPaszta-latait, mind a
szervezet kiá,lakiLásq mind feladati meghatározása során, az oszthatóság és az autonóm
működóképesség biztosiiá§ának szem elótt tartásával.
tet6 zászlóalj - az

A

harchr|za ílyen alakalása ftll,euu

a, repnlőalakulatok

és honi ridiótechnikai

alegysógek raktárainak, repülőtereinek, áliásainak küdtését.Álapvetó hadrápcél a meglcvó, felhalmozott anyagi készletek és hadtíPtechnika megmentése, kivonása a veszé-

Iyeztetett teóletektól.

Az eüenség térnyeré§e elótt egy módszerként törekedtünk a készletck egy részének
hátratelepítésóre, mely feladat vógrehrjtása érdekében a hadtest hadtípszolgíIata külón-

íéleszállitóerókkel és -eszközókkel kerüIt megcrósitésrc
Amennyiben a2 ellenség betörése váradan, úgy mincs lehetóség
hoc" kialakí"ad
tani a feltédenül elszállitandó (az alal:ulat tevékenységéhezlétíoniosságú
készletek)
any4gok kórét úgy, hogy fordulóként figyelembe vegyék a lépcsózésben

i

fontosságot,

s azt, ho8y a helyzet változásának megfelelóen lehetséges, hogy tóbb fordulóra oincs
lehetóség. Ezért már béke idószakban minden veszélyeztetett ezrcdoél, a,legysógnói ki
kell a]akítani, meg kell tervezni a kiüdtés, hátravonás rendszerót, rendjét, Űolni, lépcsózni kell az anyagoklt, azok fontossliának megfelelóen. Az elszáJlíthatatlan lradtápany48okat e8yíeszt át kell adni a saját, illetve szövetsége§ sZárazíóldi és repülócslpatoknak, s a csapatrepülóknek, esetleg a népgazdaságnak, illewc fel keü készülni ezen Lészletek me8semmisítésére.

A
_
"GRÁNIT-88'
konkrét
_

gyakorlat tapxztalatai alapján megkezdtük ezin követclmények
feldolgozását, a tervek alakulatonkénti kidolgozlisít.

élct- es műkódóképessége megórzésének, illetve feltételei javításának
_ _Csapataink
érdekében ezen gyako atol is alkalnazlak a klrzhl&, harlUpertk szittehpitétit,' A gytkor
21

l

lat megmutatt4 hogy egyedül a hadtáp széttelepitésekivonása a csapá§ok alól nem
i várt hatékonysággal a tulélést.Külónösen
megfontolást igónyel e kérdésr honi rádiótcchnikai százsdokra vonatkozóan, ahol a
hadtápkörlct és lnylgi készletek órzésvédelme, a hldtáp kis lótszima miatt sajál erókkcl
szinte megoldhautlrn. A megoldást abban látjuk, hogy a honi rádiótechnikai század
íóállísból (szüksóg esetén lrktxnyáiából) a szakmai munkában az adott idóben részt
nem vevó cgész állomíny és technika kerüljön kitelcpitésre vegyes, sátor és íllandó
épülct telcpitésű élewédelmi körletbe.
Az emlitett varozattal elórhetónek llrttuk egyészt a csapás alóli eró- ós eszközkivonást, mísrészlaz esetlcgcsen csapást szenvcdő fóállás menlése feltételeinek megteremrését,s ncm utolsó sorban l hldtáp ós egyéb anyagi készletek megbizhatóbb ózésvédclmét. Tcrmészetesen itt figyelembe keü venni r harci munka körzetének, a műszer-

oldjl mcg a problénákat, ncm biztosítja

l

kertoek tívolságít, mert ez mcghltározhatja a kitelepítós szúkségességét.
Tapasztalatunk u, hogy a lektanyához közeli (t-; km) múszerkerttel, illewe

rrkóta túzclóáüással rcrrdelkczó alakulatoknál nem célszerű a hadtáp kitelepítése, hiszen
stacioner íeltételck között lr h&dtáPbiztosiuís tárgyi lehetóségei előnyösebbek és a
védettség kritériumai is jobb;rn biztositottak. Az elöljáró és a saját tapasztalatunk is azt
muhtták ós támasztották .rlá; hogy a kitelepíten hadtip műszaki védetségéreis
n4gyobb figyelmet kell fordíteni, s már békébenmeg kell teremteni, el kell végezni az
életképességjavítását célzó lehetséges munkálatok.Lt, illetve a tervezett körletek kivílasztíuáná] törekedni keJl a megíeleló védettséget biztosító körletck, építményekfelhasználísára, maximálisan figyelembc véve e költségkíméléskövetelményeit,
A gyakorlat során az ed,digtekatl batárazottabban ltjrekuttnA aq,agi derentntnah lít
reboúlára, amelyet egyrészt az egyszakaszos ellítási rendszer - közbeesó ellátó rakrárak,
tarulékok hiánya - sajátossfua, másrészt a halcrend Duna, illetve Balaton általi tagolísa,

íóldrajzi elválasztottsígl indokolt.

Az anyagi decentrumokat

a séíültgépjármű,gyűjtóhelyek kózelében jelóItűk ki, ez

több mcggondolásból látszort logikusnali:
- a sérült gépjlirmű,gyújtóheiy ellitisívat együtt az ellitás, kiszotgálás és órzésvédelem, hiradás kérdései hatékonyabban megszervezhetók és megvalósith:rtók;

- a sénilt gépjármú,gyűjtóhelyek elhelyezkedésc biztosítja az ellátaodó alakulatok
szükség szerinti gyors elérósét,s az anyegi készlctek pótlását;
- 1 megjavitott szállítóeszközök igénybe vehetók az ellátásra, a visszatéró száIlítóeszközök pedig bekapcsolódhatnak a "kiüritési íeladetok végrehajtásába,
Az anyagi decentrumokkal kivántuk elérni a gyors vesztcságpótlást, illctve a csapá,
sok következményeinek anyagi fclszámolását. Az anyagi készleteken kívül szállitóeszkózöket is csoportositottunk l sérült gépjármú-gyújtóhelyek kórletí.ben. A.készletek az
alakulatok béke készlcteiból, a szállítóeszközök egyrészt saját, másrészt ;r izillitl zászióalj állományából kcrüItek kiküIönirésrc. Ezt a rendszert úgy kivínjuk továbbgondolni
a megszcízett tapaszt.rlatok irlapján, hogy ebbe bevonjuk a száIlitó zriszlóalj alkalmazási
csoportositásait is. Új változatként merült fel a gyakorl,rt §orán áz, hogy az ahkulatok
részére a veszelyeztetettség idószakában már kiszá.llirisra kerültek a repülószer és
bomba, rcpúlóműszaki és egyéb fegyverz cttechnik.ri any4gok közül az úgynevezett
anyagok, amelyekból jelentós készletek állnrk rendelkezésre. Így a szállító
"dömping"
zászlóalj lcterheltsége csökkent, felhasználási lehetósége szélesedett. N4gyobb manóverezési lehetóséget tesz lehetóvé ez a változís, s a meglevó száütóeszközök
egy részének

átalárendelésével biztosítjl a honi légvédelmihadtest és csapatrepülók részére egyrészt a
szállitótér tartalék megtercmtésének,másrészt a rcndkivüli feladatok, így csapás köver
kezményeinek felszámollisa, a várható csapás alóli kivonás, s a kiürítés ieladlÜinak vég-

rehljt;isít, s leróvidithetó az utánszállitís é5 kiürités végrehajtásánlk idótartama.
. Ak ihri €lllitási r rt megíelel ehooi légvédelmiés repúlócsaparok cllárisi igónycinek, sajítoss{einak. Azonban ezcn a gyakorlaton is ugyaoúgy ahogy az clőzóckben,
kitűntck a rendszer korlátai, nevczetcsen, hogy nem minden anyagfélcsóg vételezltctó
50-ó0 km-en belül. Külön gondot jelent az, hogy a raktárrk elhclyezkedése olyan, hogy
a viziakadályok, s ezek leküzdhetósóge nehézkesséteszi, a hiclak romboltsága esctZn
mcghiúsítja az anyagellítást. Epp ezórt szűkségcsnek tlrtjuk az clláróbázisoi területi
elhelyezkedésének javitását, s ellátóközerek, komplex ellátóblizisok, rektárrészlegck kialakitását, s a kitelepitett önállóan tevékenykedő alegységek anyagvételezésónek kózpontraktárból, ellátó alakulattól és népgazdasági szervektól való - az iny€alakulattol

fuggetlen - vógrehajtását.
. Maga a védelmi hadművelet kíoílja a szárazföldi hadtestek, hadsereg hadt-ípsávjíban elhelyezkedó honi lépgvédelmi és repüló kisalegységek aoyagel|átásának egyik célszerú módozrtát, amely változat szcrint a kózponthadtáp erói a hadsereg, hldtest raktáraihoz szállítaník ki ezen alegységek anyagszükségletét, s azok innen vételeznónek.
A honi légvédelmiés repülócsapatok a meglevó tárolótér-kapacitásrr tímaszkodva
anyagfljtitól függóen maximálisan 8-40 harcnrprl etegenr.ló készletet képeznek. Ezen
készletek t beépitett tábori tárolótér, a szí,lütóeszközök emeló kapacitásának szíovonala
miatt azonban - különósen a repüIó és gépjármű-hajtóany4gok - csrk kis részben telepíthetók szót és vonhatók ki az ellenség csapása alól.
A legnagyobb feszültség a kulcsszerepet betöltő repüló-üzemanyag biztosírottsága
_
területén trpi§zta]ható, amelybóI az áJlandó repülóterek ,,óriás" tartályaiban tekintélyis
készletckkcl rendclkezünk, széttelepítésükreugyanakkor igen kodátozottak a lehetóségek, amikor nyilvánvaló, hogy az ellenség repülóterek eileni csepísai a repülő-üzemanyagkészlctek mcntheteden megsemmisüléséhez vezetnek. A rendszeresitett hajlékony
íalútertílyok felhasználása a repüló-üzemanyag széttelepirésére ós tárolására a i<onzeiváló anyagok miatt nem v€y korlátozottao szükségeszközként alkalmazhatóal. Megoldást ielenthetne a szárnyvonalakra kitolt é§ álcázott vasúti tartílyvagonokbl üzemképtelen. de még jó m!nósógú mnílIyrl rendelkezó töItókocsikbl, a lepülóterek közclébén
levó polgári rendeltctésú tárolócszközökbe történó szértelcpirés,
A gyakorlat során készített számverésck mcgmutatt.ik, hogy jelentós urtalékok állnak rendelkezésre a repülótér3ondnoks;igok, NíHSZ, ]\íEMRSZ és egyéb szervezetek
tírolóeszközeiben, ezek elsósorban csepatrepüló, illetve szállítórcpüló, ii]ewe szállitórepüló és helikopteralegységek feltöltésére alkalmasak, de szükség esetén honi va<lászrcpüló-rajok ellárásít is képesck biztosítani. Ezen készletek lchetséges növelése új ellátísi
bázisokat eredményezlretne, s javíthatná a csapás védetrségót.
A gyakorhtra törtónó felkészülés s a vógrchajtís során kidolgozásra kerültek a /,rzlrl

nPbiznitá.r negszutczlly'htz !,t úgrtktjti.tillttz.rzil:ígt iLuuikn llliltűpuzttxi tlÉtnilq,tÁ és
kisérleti segédokmányok,
Á biztosítási tervek tarta.lmiinak újr4gondolása azonban elodázhatatlan, mert a
haderónem sajítosságait a jelenleg kialrkitott rendszer ncm teljes mértékben veszi figyclembe. A számvetések egyes területeken tul rószletesek, a század szintig számvetetteÉ. A
n4gybani szárnvetések pedig a vczetó törzsek számíra az á.ltrláoosan alkrlmizott mér26

tókcgységekben kcrültek kidolgozásrr.

A

harcvezctés rendszerében ugyaoakkor például

a repüIó-hajtóenyagoknal a.,bcletis'-n&, nint nhllhrprépeé vln létjogosulrsága. Az

össze§ített számvetésck szakmailag hiába pontosak, hiszcn l készletek o1gymérvú íccsoportosításáre oincs lehetó§ég, viszoot.zok elhelyczkcdésétnem fejezi ki, a tulajdonkép,

pcni fcllr.szní|isi lchctó§égckrc ncm utal. Ezért át kcll gondolni és dolgozni szimvcté-

seinkeg s mcg kell váitoztatni rrzokat a szárrzfoldi csapatok ellátási rendjétól és módsze,
rétól való eltéréseknckmegfelelóen úgy-, hogy maradéktalmul fi:leljenek meg a légvódclmi és repülócsapatok sajiitosságainak. A kidolgozás után pcdig egy egységes rendszerbc kell foghlni ezco szimvetésekct, okmínyoklll oly módon, hogy azok clkészitóse
után az aCatok cgyszcrú összesitésével lehc§§en az összes alárendeltre vonatkozó egységes képet alkotni.

A PK HTPH biztositási tervtéíképcminden tegozatban ta,rta]mazza azokat az adatokat, melyck a hadtápbiztosítás megszervezéséhez szükségesek, azonban ugyanezeket
az adatokat tartalmazzák a szolgálatiág-fónókók biztosítási tervtérkéPei is, kiegeszitve
kapacitásadatokka.l. A gyakorlat bizonyított4 hogy a szolgálaiág-fónökök
biztosílisi
tervterkéoei kidolgozása nem célszerű, s fizikail4g is nehezeo megva.lósitható, hiszen a
hadtápvezetési csoportok 2-3 fóvel tevékenykednek váltásos rendszerben, szolgálati
áganként megkülönböztetés oélküI. Ezért célszerúneklátjuk az egységes hadtápbiztosírisi tew kidolgozását, melléldetkéntpedig a szolgiilati ágak számvetéseit, melyek tanalmazzák a hadtápok vezetéséhez, i.tinyitásiÍloz nélkülözheteden, s az adattárakban nem
található adatokat.
Az összes jelentésnek, éppen úgy mint a veszteségjelentések, egységes rendszert
kell alkotnia, s azokat a lényeges információkat kell tartalmaznia, melyek a hadtápvezetéshez, dónteshozatalhoz szükségesek, s képet adnak a hadtáp állapotáról.
Sikerült jelentósen meggyorsítani a gyakorlat alatt az információáramlásq s valódi
operativ iníormációk biztosít-ását megoldani, amelyek a különbözó vezetési szintek hiányíbao jelentós eredményt jelenteoek.

A

blldtápftzeíér hghttygaebb urblihai problénája a törzseioknél és csapatainknál az
és bekén informá-

öúlló badtip,hhadőrendrer biirya. Amak ellenére, hogy a kiadott

ciók koncentú]t tovíbbítísáva]jelentós idót takaritunk meg, még mindig nem kelló
színvonalú az operariv beavatkozás lehetósége, kijlónösen a kisalegységeknél.
Tapasztalataink azt mutatiák, hogy az információ a honi rádiótechnikai század tórzseknél elfekszik. Ezért szúkségesoek tanjuk az automatizált vezetési eszkózók €lteiesztését,s adattovábbító alrendszerek telepítéséta végpontokon.

A híradóeszközök é5 rendszerek hiánya kiilönösen a vezetékes eszközök rombolá,
sáoak idószakában jelent súlyos nehézségeta vezetésbeo, külóoösen nehéz helyzetet
eredmén7ez a szillitő zász\ldj vezetésében, mely több a zászlóaljtörz stól n4gy távolságra tevékenykedó csoportbao oldja meg feladatát.
Mind a tervezés, mind a végrehajtás idószakában nagy szükség van minden ugozatban egy pootos, jól vezethetó helyzetértékeló rdattárra valamennyi hadtápt4gozati
ágnál. A megalapozott döntéshozatal megköveteli a pontos adatszolgáltatást, ez manuális módon a váItások a létszámok korlátozotts€i miatt szinte megvalósithatatlan. Ezért
mindenképpen igénybe kell veonünk a gépi adatfcldolgozás által biztosithitó lehetóségcket. Áz így íclszabrduló idóben pedig a csapatok hadtápvczetésének helyszíni felügyelerét nrgyobb erókkel valósiüatják meg r magasabb tórzsek.

,

Eg:,r,éq"li, mlg,Lsabbegysegcink rendclkeznek békében sz,:rmvircii részlcgekkel.
döntő többsóge fel,rdatait béke ellrelyczésbcn oltija mc,g, í6,y ichltsfucs
ezcn rcxlcgek
_beklpcsolisl ll <löntéselókószió éi rnyagnyilvánrartó''tótk"ny.égúc.
Ezen. köverclményeknck m_cgíelcló progrlmok kOzponti Ü,rlakítás"
és agépparke§st,

A]rk-ulnt;rink
^,

gcsitcsc (Icg,rlibb lr.rLltcsr. CSRP .rl;rrcn,Jelt|;ri szintiin). ''.r közórrük
vclrih.rjrlr.rt,.,
"it.,ttovábbitás megoldása urán felelnénck mcg sz,imvitcli rcszlcgernk.r t.imÍszrható
kövctclményeknek.

A gyakorlatra törtónó felkészüIós keretóben, s l végrchajtás során kczdcti lépósek
Lörléntck íz.i,nitósiíl!
|trh{nlnaft, kidakítására és felhesziálás;ira. Kidolgozfuk és -;iki]mJzfuk Jz l jav. súIyldltri, rz any.tgszámvctés, egészségügyi biztositási-számvetés
vcsztcség-nyilvántrrtís. szjllitisi szímverésp,og,"Ál"i,,'

A

felhasználás során azonban kiútköztek czek hiányosságai. Azt a tenulságot
szűrelószór.pontosan meg kell fogrlmazni. hogy miivjrunk r géptól. s ennck
i"l |_.sy
megfelelóen keü kialakirani szekembereknik a megfclcló pfogramot, A"piog.amokn.,k

*k

olyanoknak kell

lel!i!k

megíelcJjenek a külónbözó
kialaki tá§át.

hogy r gépek áltrl birtoiirott
kllön jtjolgozás núlküI
",lrto[
vezetési szinteknek. Ez megköveteü
az egyséles rendszer

Áz ellenórzéseket össze kell hangolni, hogy elkerülhetó legyen az ellenózések
ne- is
alakuletnáJ, meiy magával vonja azt,
"proponáTi"
más í911os helyeken azok esetleges
távolsága
lory
-ian " enáaés3k eimaradnak.
lzón r_továbbiakbrn a gyakorl:l során aiulról felfele min<len"ztörzs
jelenti ellenózósi tersűrúsodése,egyes, több esetben

vé: az ád:.des+

:li:rülése,
nak emelése érdekében.

s helyszíni beavatkozá5 javílásx, ezzel a vezetés operativirisá-

, { 87ako_rlatra kl alahton badnúlelai-baruirati bellzet t'ehuak a horlráp tgnítnúhödiimÉ, nint fí lérdu frldolgoztránah nilA:egtstgll. A ho;i lcgvédeImi és repülórlakuhtok
helyzetel bonyoütotta ez, hogy xz ország teíületéflelsó lépcsóbcn egy szovjet
és egy
m4gyar hadsereg folytatott yédeLni hadműveletet a gyakorlat e[Űdobsa
szerint.

Az együttínúködés kerdéseinek feldolgozására az MN HTP TÖF e5 ,z MN HTP
.
szolgáJaűnök elvtinak együttműködési ioglalkozásokat vezettek le.

Az egyúttmúködók kóre szintenként és a]akuletooként vá.ltozó kcpct mutat. Alap,
vetóen a védelínihídművelet (harctevékenység) során hadt3pegyünműiödcst
kell szerveznt,r szárazföldi csapatokkal (saját, szövetséges) a kózponthiátip
szerveivel,

wag kato,nat és polgári szervekkel, szervezetekkel,
vets€e§ légieró hadtápszerveivel.

a hátora társiegyveres Üsniletekkel, s a szö-

Áz együttrnűkódés szervezeti keretei adottak, s az együnműködés területei is
ismertek.Izek köz1,I fontossága miatt kiemelést érdemel a
Óarepülók átadá§x előtti
együttműködés a felkészitésben,az átadás utrin pedig az eü.iiisbai speciális
anyagok
"vasúti

vonatkozásában,

az utak, az tÁK-ok igénybevéteÉ,r
szállírás te'rén, a köIcsönös
'kóvetkezmé$ékoztatás; az egyes objekrumok, mUriigyik állapota, csapások az azok

egységes, biztosítótt szrillíióoszlopok létrehozása terüIctén, a
"r:].".|. {:!l-q|la,
sfuültek ellátása" kiüdtése, s_ a serült, katapultált hajőzó ítitominy felkutatása,
valamint
Kozegeszsegugyl-Járv.tnyügyi és állrtegészségugyi kórdésekben.
is megmuietrik,
q.y*9di'
,kellJorditani
,, .A
"pasztalatei
a,konkrét
e8yúttműködési

hogy az elvcken kivüI natvobb figyclmcr
módszerck ki.1olgozjsira, küLonás figyeTámmcI

a vfuelmi hadműveletek során vógzendó tevékenyscgr"c

, 1\ ]ch99ég1 mértékbenszüksiges meghrtirrozni eszközrenrlszcrét, kitjolgozni és
már bóke iciószrkban begyakorolni .rz ccyürtműkt]dés clemcit.
Tlpasztihtunk szerint l sikcrcs együltműködós tl.rpieltitclc lr gyors inlormáci<icscrc, s lz ehhez krpcsolódó gyors döntéslrozatal, Ennck'mcgfcJclócn cé]szcrűnek tlrtjLrk rlp.rszt:rIlt.rink aJlpjin elcvc me.ghlrározni, hogy miiycn
kórdósckbcn, mcly ahkuht
kive] múköLIhct cgl,iitr, s csak czen jogkörökcr mc,ghallidó kórLlósckbcn érvónyesü|jön
.rz clóljiró cgyüttnrűködisr szcrvczö jogkürc, illcil,c körclcssólc.
.. A. táratlirnul íclmerülő cgyünműki)Jisi fcl.rLhtok bonyolicis:it peJig a szintben
JöntésltuzrmIrr jogosull szervczer koordináljl,
Vóicményünk az, hogy rendkivül íonros rz clölj.irö ítrrl szervczctt csvüttműködós
esetón ó: édn_tctt. szc.vezetek c]í]yidejü és uonos mcrtékú,ezonos tlrrtaÉúújékoztatáse. r\ iószletkérdósck íeldolgozrisát ós egyeztetésót pedg 1 végrchajtókra
ke bízni, ter

mészetesen amennyiben ez valamiiyeo magasabb cet
n"^ zavarje mcg.
"lére.tt
áz információtovábbítás legfontoslbb c:zköze e hrradórendszcr,
melynek egysége,,
sítésétrrreg kell oldani, s ebbc különösen l védelmi hr<]múvelerck sorin .gy ,,íuÜ"n
tcvékenykedó mioden szervezetet, hercrendi elemet be kell vonni, s ugyun.sak vonrt-

koznia kell ennek az elvnek a veszély-, illetve csapásjelzésekre.

Az együnműkódés területeinek f'elmérése utin további feladatunk ezen témíkfeldolgozása, teljes méIységúátgondollisa, s a megfeleló módszerek kirlolgozísa, a íelada-

tok és ezek megoldási módszereinek egy"rteié.e.
A."GRÁNIT-88" légvédclmi rendszergyrkorht

nauyl IiI

b_tJtápuezudje it a,li;ntttt;li ti l!oeklnén),lá narzrűsa. az új hrtékony módszcrck felrárásjrr, kidolpozisárr és
biz-

rosítási revékenysógünk továbbfc|Iesztéscre öszrönzó

irányitó revckeriysége nagyban
t, hogy új, az eddigicktól gyökercscn cltóró 5zemléIetct, íelíogást elafutsunk
s.!.itrl,n megkezdjük r haJerónemünk sajátosságainak legjobban me§feleló vezetési
,kr,
segiterte

az

és elláuisi rend kidolgozísár.

A,,ryaAorlat aPas:tal4t.li ,IlJpj,in cBy egysóges rcndszerbe íoglelt teljcs mclysógben
it8ondoIt, J gepi eszközökct mlximjlisln íeIh.rsuniIó. ez rutom.rtizil,'s eIónyeir
bTztositó rendver íolyrmatos kidolgozásr, s ennek gyakorlrti megvalósitása, hadiápbiztosl-

rjsi feladrtrink mind mrgrsabb színvondúvégrehajtjs:r é..].keben.

_ Ezen t pasztr.latok felhaszoáláse l honi legvédclmi és repúlócsapatok ha<ltápbiztosítása t.!én eddig elért eredmények továbbfijtesztése ér<lcicben szükséges.

taprsztalarok feldolgozisát. s u egyes íela<Jatok megoldásit az elkövetkezó i<]ósaját eróból megoldani, cs.rk elmé]cri szinren vlgyunk képesek.
,el§ósorbín
EIgonJolásaink mcgvrlósitisjnrk anyqi konzckvenciáit és ezck rerliz,il.iit l rcnjszercsirésre kerüló új technikei eszközök bevezctése, új szervezetck fcldolgozlrsa
és mások

..Á

szrkbrn

m(,í,iszúnletese

A gylkorl:rt

tapJsztJitiir felhrsználvl :it keiÍ riolgoznunk cs
,képezhcti.
egysegcsitcnünk kcli a honi légvódclmi és repülócsepltok rendszcróben r vezclós,
irínyitís és_ellírás rendjét, kivílasztva a leggazdaságos,rbt, legracionálislbb ós legcólravezctőbb módszereket.
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A honi légvédelmirakétaezred

hadtápbiztosításának
lehetőségei a várható légi ellenség által mért csapások
következményei felsámolásakor
Vágrer Béh Őrlag

A tudomány, technika gyors léptéIoi fejlódésének eredményeképpen a nyugrü
hadseregeknél jelentós mennyiségű nagy pusztítóeróvel hatótávolságokkal és találati
pontossággal rendelkezó tómegpusztító íegyver és új h4gyományos fegyver jelent meg,
Ezzel együtt vá.ltozuk a harc, hadműveletek megvívásának elvei is, új korszerű harceljárások alakultak ki. Mindezek mind gyalaabban vetik fel a csapatok halckészsége hely,
reáütásának kérdését.
Ádódik ez a harcképtelennéválás lehetóségének növekedéséból és sokféleségéból,
illewe ebból következóen a helyreáürás feladatainak sokoldalúságából, és összetettségébóI. A.lapvetó kérdéskéntvctódik fel, hogy miben áll, milyen körülmények között válhatnak harckép telenné a csapatok.
Ismeretes, hogy a ,Magyar Népköztársasfu honi légvédelmi rendszere" a Varsói
Szezódés t4gállamai egységes légvédelmi rendszerének elsó lépcsójében, mellékiónyban éj határ menti körzetben helyezkedik el. Ebból ered az a sajátosság, hogy "légvédelmi feladatokat' elsósorban a harcászati légieró gépei ellen kell megoldania, Ez vonatkozik a honi légvédelmi rakétacsapatokra is, és azt is jelenti, hogy a honi légvédelmi
-rakétacsapatok várható veszteségei ellenséges légicsapások következtébeo dóntó mér,
tékben a harcíszati légieró csapásaitól ffigg.
Egy esetleges háboru esetén a nyugat,európai hadszintéren áüomásozó 4. és 5.
Szöveséges Harcászati Légi Parancsnokság (SZHLP) eróinek légi támadásával kell számolnunk az ország területe ellen.
Ez a légvédelmirakétaezred vonatkozásában DNy-ról }o-3z célt, 80 db rEülőgóper, 4-8 db szárnyasrakétát jelent, ENy-ról 18-20 db cél, 40 db repülőgépet, 2-3 db
szárnyasrakétát jelent. A hadszíotéri légi v4gy légvédelmi hadmúvelet várhatóan 2-7
napig tart, melynek soráo váltakozó idó§zakooként, egymíst követó néhány ()-8)
tömeges légicsapással, 5-10 légicsapíssal, közötte szórványos légi tevékenységgel kell
szímolni, mely lebet hagyomínyos, illetve tópfe. csaPás. TömeK! !égiüapár; (TLCS): a
harcászati légieró, harcászati, hadműveleti rakéták, szírnyasrikótá]<, elóre megterezett,
hadszíntér mértékben ósszehangolt, rövid idó alan végrehajtott tevékenysége. ldejc:
l-

l,)

orx.

Az

ellenség pusztító csapásaiaak fíbb cilpontjai a légvéde|mírendszer áttóreséoek
idószakában, tehát a harcászati rádiótechnikai álláskörletek, íontos vczetési pontok ós
honi légvédelmirakétaosztályok harcrendje és repülóterek lesznek.
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A továbbiakban elsósorban fóbb politikai, ipari, kózlekedési központok, objekfumok, valamint a szírirzföldi csapatok fócsoportosítá§ai vá,lnak a csapásmérésfó céipontjává, és ezek oltalmazása, egyben a honi légvédclmirakétaezred alapvetó feladatr.
A vietnami, de az arab-izrreli háboruk légvédelmi rakétacsapatokkal olcrlmazott
objekrumok támadísa elótt, elóbb a légvódelmi rakétaosztályokra mének csapást. A li3i
ellenség támadása következtébeo, amikor és a légvédelni rakétaosztáyoli rövidebbhosszabb ideig elveszithetik harcképességükeq v4gy megsemmisülhetnel, azaz megbomolhat a légvéclelmi rakétaezred egységes harcrendje és tűzrendszere.
Az dhttsig által nht aapásoh nap wszkségehet oáoznal é!őeúbeL barci lccbükában éJ
allagi azliizöAkn. A legn4gyobb arányú veszteséggel az első tömeges légicsapás idószakában kell számolnunk. Hagyományos fegyverek aikalmazása esetén egy-egy l€védelmi
rakétaovtáy eüen legalább 6-8 db vadászbombázó fog tevékenykedni, Áelyek kOztil
lega,lább 3-4 db lefogó és csapásméró lesz. Atomfegyveiek alkalmazása esetén-- a légvédelmi rakétaosztályok elleo legalább 3-4 vadászbombází fog tevékenykedni, amelyek
közül legalább |-2 Iefogő és csapásméró lesz,
, A tömegpusztitó fegyverekkel mén csapások következtében rakétaosztrilyok, harcálláspont réslegesen v4gy teljesen elveszítbéük harcképességriket. Harcképteienné válhat és megsemmisülhet a személyi állomíny, fegyvezet. harci technik4 vezetesi eszközök, szil[ító €vközök
és any4gi készletek jelentós része. Romboltú válhatnak az objeknrmok, kózlekedési utak, csomópontok, hidak és hadt-ípob jektumok. Összefiiggó

sugárszennyezett zónák alalllhatnak ki. Á hilónbözó típusúgyújtó és napalm bomták
alkalmazása kóvetkeztében a légédelmirakétaosztályok harcrendjében tiizek keletkezhetnek,

Ugyrnakkor Aaueulnény, bag a légaldelni raLétaezre*tek, azoA raAítaosztálJainaÁ
a bejzabcn ü ravid iJd alatt héparuk hdl knnie az elkaép liabb ligiteawdő hbrcfuélaryslgéuh negbiiitárira. Ennek érdekébenvégre kell hajtan'i á csapÖok követkczmé-

_.

ebbcn

nyeinek a felszámolását. Ez a]atr_ a fogalom alatt mindazon feladatók (rendszabályok)
össz€sségét értjük, amelyek végrehajtása (bevezetése) a legrövidcbb idó álatt bizto§itja
az alegysegek harcképességének helyreáütisát, ezen keresinil a harcíeladat végrehajrására való készenléüket.
A harcképesség helyreálütásának lehetóségeiq módjait és rendjét -, általában véve ugyanazok a tényezők hatírozzák meg, mint mindeo fegyveres tcvékenységet. Ilyeoek
az ellenség tevékenysége,a saját helyzet, töpfe. a.lkalm;zása kOvetkeziéúokiáakult
vegyi-sugírhelyzet, a terep, az idójánás. Ide sorolhatjuk a kiilönbózó idótényezóket is.
A TLC.S idószakában egyes légvédelmi rakétaosztáyok rövidebb-hosszabb ideig
elveszthetik iarcképességüket, v4gy megsemmisüInek, megbomlik r lérak, ezred egysé:
ges harcrendje, túzrendszere. Ennek megfelelóen ntíhoJtíhipu egy adon katonai szirve-

zet, ha veszte§égei nem haladják meg a 300/o-ot, a vezcté§ feltételei megmaradnek, ry'rzlr&!re ,nriködőAlper, ha a veszteségeinek arínya 30-600/o között van, legalibb egy fó és egy
tartalék vezetési pontíól biztositott folyamatos vezetés, és az alapv;tó harcoió és hai;bttoskó alegységek megórizték harcképességüket, nűka:lésképtehn: ha a l-ezetési rendszer öneróből nem állítható helyre, vesztesége a 607o-ot megha,ladja, alapvetó anyagi é5

technikai eszközei megsemmisültek, ha a személyi áIlomány erkölcsi:poütikai, harci
§zelleme ielentósen csökkent, körében pánik tórt ki.
Természetesen, működésképtelenné válhat a honi légvédelrni rakétaosztály, ha a
vesztesége az adott mutatókon belüI marad, de az alapvetó harcoló és harcbiztosió
alegységei, annak anyagitechnikai eszközei megsemmiiülneN.

]r

élctkópesség tehát rr működóképesség alapvetó ícltétcle,ety tirtós á]Iapot,
íinn kcll, hogy :illjon, bl konkrét llklimlzl'rsrrr nem kcrül sor. Eletkópcsnck mnhlrjuk l lórak. e. (o. ocs.) hl<ltápjlit, hl még mcgvlo l kópcsség egycs elcmi,
rcndszcrci műkö<jókópcssógcinek
hclyrclillíúsám, rrktivizilni tudjl a meplcvó kószlctcir.
bc tudjl vezctni a csapá5 h.rtilslit csökkcntó rcndszlbályoklt.
Az ellensóg csapísai követkczmónyeként kill:rkuIr körülmónyck lratározzík mc,t.
hogy milycn lchctósí,g van l harckópcssí3 a megbonrort hlrcrend és i tüzérczrcd hcly-

_Az

lrmelynck lkkor is

rcillitás:ira.

műkildókópcsség (hrrrcké,pcsség) 1rclyreállirirst, ilicrvc l hclyrc|rllirirs lehctósigc
hl a csrpíst me.qelózó idószlrkban végrchajdlsra
kcrültek, azok a ícladatok, mclyck az ellcnség behatísl'Lt csökkentik. E!t,Lűl tl htllilutlllllli,t (helyi háboruk trpasztlhtei is ezt tánrasztj;ik. .'l),
,/ t:K )Ii,Lli( r,óllrlihl] d nlLü
l,íztnl,írtnltzdbi|,nkdt, intlztrulí:tkrt Jiytllk.lllillt i, lli 'r0
l a aaptil kiittthezníl4th !lr,ia ui. .t nih;J,iIip,tt-*t ll,hn-illfuui.
Az élctkópcsség íenntirtását célző rutdrabtilylk ktjz! tartazik:
|. Ezrel, uzttily (arzt!íl|$alnn) badnípjinah ll:ly:!.v, tiLpítlll Ennek érdekóben .r
mkétaosztályok, osztályok hadtápiii az álláskörlctektó[ 2-j km-re, az o5ztálycsoporté
i-) km-re, cllátó százed 5-7 km-re telcpülnek e korábban kijclölr, múszakilry elókészitett kölletekbe, melyek rendelkeznck az ellátás feltételeivel az adott helyróI. Körletben
hadtáp telepitésc, ellátó részlegcnként, az anylgi készletek any4gnemenként kerülnek
csoportositásre. Ezáltal csókken annak a valószínűsége, hogy egy,egy aoy.gíajra vagy
elljtó részleg tcllcscn mcgsemmisüljön.
Z. Anytgi LÁ::lrt&, a kúlönbözó szállitó és egyéb hadtáptcchnika megóvlisa céljából
a terep, domborzat védókipcsségének kihasznliJása, a szükséges műszaki munkík eivégzésc, (óvóárkok, óvóhelyek, fedezékek kiépitése.)
3. Rejtlli, áháú:i feháttotr végtebajtua, mesterségcs és természetes cszközökkel.
4. Az állonány és ttchnifu ellátása mcgíelelő mennyiségú és minósógű védő- és
mentesítóeszközökkcl.
.r\

jclcntósen megnövekcc]lrct lzl'ritrl,

5. Szenéll,re szóló lrtelítls ltexzLn ezll T öp{e, csapá;e esetén ezredhadtápot a H-pontrói, rlcgységek hadtápját azok vezetési ponrjíról híradó- vagy jclzóeszközökkel
ért;silik,
6. JáruánJlúhlmi, eglsalgiily i-ti.tzttstigi ncee!őzli Íutlszabúj,oh futd li,d. a. vizellilás,

tírolt és szállított élelmiszerek, a konyhák állapotának, valamint
egé§zségügyi kövctelmények szerinti végrehajtása.

^

ételkószitésének

7. A nikülíkipstg (hdrchlps!! bllrcillít,i.ltl, a kövctkezmények fclszámolirsl
indokoiltá és szüksógessé teszik, olyan erők és eszközök lótrehozását, kijclölésót,

mclyek:rkár hagyományos, v4gy Tópíe.-ek által okozott kövctkezményck íelszámolásábirn azonnal részt rur]nak vcnni. Az cllátószízed, ESH eróiból szállitó gépjírművck,
egószsógügyi crók és cszközök kcólnck kijclölésre, az ezred mcntóosztagábt. A hadtápníl az ciicnség ílt:rl vógrehajton csrpások kövctkczmónycinck felszírmollisára mcntócsoportok kerüInck létrclrozásrl, alrol l személyi állomány összcszokott és fclkószitett kell,
hogy lcgycn.
8. Vlúlb?zrlt?tt liirldrhbtíl ti;ltáií LiLttlt"it. hadtirp rószére tartllék (életmcntó) körletck kijelöIésc, bcrcndezésc.
Ámig a fó tclepüIési körletet n hadtápok mir békcidőszakbm műszakilag kiópitik,
. _.
rrrldig a tartalék körletck csak részbcn lesznck kiépítcttck, illcwc cgyáltalán nem lesznek
kiépitve. Azok műszaki kiépitését,bcrendczéséta szüksóges ménékben és követelmé12

I

t

nyck szerint annak cl[ogLilásx után kcll vógrehajtlni, Ez egyben azt is jelenti, hogy az
ilyen körüIményck közön clíoghlr kör]ctck, ncm biztt;sítanlk mcglelcló vódclmcr.r
szcmólyi íllomirnynak, szálliró ós szlktcchnikának légicsapásokkal szemben, könnyebbcn scbczhctók és l csapirsok kiivctkcztóbcn nagyobb vcsztcsigck is kclcrkczlrctnck.

.l\ lcgutóbbi hlrcliszati gyakorlirsrlkon, a h.rdtápok l kijclöIr kórlctbc történó bcúr
kczés utín. íeciczékbchclyczrók,r tcchnikit, anyagi készlctckct, végrchajrottl'rk l rcjtósr
és lilcízást, mcgszcrvczték az /irzésr ós vóclclmct, mlj<l cgy cliikószitó csoport hozzliiitoll 1tlrtxlók körlct lciclcritósólrcz, clrikószitóséhcz, cllátó részlcjck hclyónck kijclölcsólrez, Íty körletválrirs csctén szcrvezctlcbben, gyorsLrbblrn íoghlhlrják a hatltápok a tlrta,

lék ködelcl, kevcscbb műszlrki munkár kelletr végczni,
9, Tdr!.lkh ln.,|rlgi kií2ldll nr?laAítú,v, kiaanis,l:

A íolytmatos. elllitís érdckében l h. lérak. e. ós elárendelt alegységei (osztályok,
osztirlycsoport, TUSZ, rechn, o.) az állandó harckészültség időszrkíban elóírt szintű
mozgó, anyagi eszközkószlerekkci, azon kivül egyes anyegokból (üza., élm., ruh., eü,i.,
ry,) változó, dc jelentós mennyiségúbiztosítísi, kiképzósi készletckkel is rendelkeznek.
Ezen kiképzésikészletek nagysígínekfúggvényébenhozható létrc, ezred, alegysóg
szintű anyegi tartalék, melyet az adott trgozatban, illervc más tagozatban is íelhruználható csep;isok alk;Jmával. Ezck a tartelékok (5 napi eitátiulroz szúkségesanyag, mentesító kószlet, H-ok 2 napi hide.e, 2 napi viz mennyisége), a harc hadtápbiztosítása megtervezése idószakíban kenilnek megalakításr4 mellyel a csapást kövctóen bexvatkozhatoak,

A

Gráni1,88 gyakorht idószakáig az az ely és módszer volt érvéoyben,hogy az
íó eilát,ísálroz) rcndelkeztek az ello.
szd, ezred szintű tartalékot ahkitolt meg, amely egy lroni lérak osztály ellátásfioz volt
elég egy légi hadmúvelctben (r ja. hajtóanyag, 5 ja_ élm, ag.,200 renr1 ruházati anyag).
A lógi hadművelct idótartama 2-7 oap, ezért célszerúneklácszik, egy ) napos elláale.gységek ruházati mentesító készletekkel (r1-10O

táshoz szükséges anyagi készlet megdakitása, mindenhol a fenntartási készlet terhére, és
ezt különbiiző objektumokban, kör]etekben telepiteni. Ez lényeges azért is, a veszteségek vonatkozásában a laktanyábao visszamaradt anyagi készletck lesznek több veszélyeztetósnek kitéve.

Gránit-88 gyakorlaton az napi ellátáshoz szükséges anylgi készletek mcgalakítjsrl, konrénerczésre és telepítésre
' kcrültek: Ezen készletek legcélszerűbb telepítésének

terülerei: (TAS /tüzelóillások/, H-ok /védett/, védett objektumok /fedezékek/, hry.
települési kódeq TÜsZ, To tclepülési körlete, rakéta széttelepítésiködet /RSZK/).
Az n.Pi ellátáshoz szüksi5es anyagi kószletek mennyisógc lehct ezred összesenben:

'

.- be: 1,0-1,2 ja. 21-2' Lo,
- go: 1.2-1,5 j3. 4l-r2 to.
- élm, tart.: j^. 17 to,
- rubázat: 300' rend íehlrncmú,
300 rcnd felsőruházlt,

150

pír lábbeli.

A széttelepítési körletekbeo, hriborus múködési helyeken,

az anyagi készletek részben stacionálisan (íOldre telepítve), részben mobilizáltan fuk.-k, ufó,-k, klg, gjmú.-vck)

kerűlnek tárolásra, lehetóleg konténerezctt á.llapotban.

a1

A r;apások hatásínlrk csökkcntésc, vrllmint.t h:rLItírpok működóképessógc hclylhpvctii kiivctelrnónykénr jelenrkczik.

rcl'rllitisához szükségcs idó róvidítóse érc]ckóbcn,

l

llktanyai készlcrck szóttclepítósc vcszólyczrctcrtsi,gi i<lítszlkb;rn. Ezen gontloht meg,
lklldilya is lelmcrülr, igy ti)bbck ki)zijrt: il gépjírmúüztm]nyJll
vonltkozísibln l rcndclkczésrc illit tírolótór (hajlékony tllrtálv, üz.l. tö, gk.-k) claTle,
lensagc miltl az cIvárásoknlk cslk minim;ilislrn lclel mct. A konténcrck rhcsony
szlimq lz lnylgok mcnnyisór:i ós minósógi mcgóvltslit csltk rószbcrr biztositjik. Gond.r
tclcpitctI rnylrgi készlcrck ijrzés-vóL]clmúnek mcgszcnczósc. Sljilros kérdéskónt mcrijl
lil az anylgi készlctck szállitirsl, lmi lz lrryq;ok cgyszcri íclcmclósével nenr oldillrt<'l
mcg, l szüksi3cs szirllítókaplcitís hiánylr vógctt. Ezórt járható úrnlk tckintheró lz, lrogy
vcszúIye:ltetettsé3i idószakb.rn mcg kell kezdcni a kiszirllirást (tiibb forduló) a tartllék
áLlomásc,kbl, háborus működési hclyekrc, A népg,rzdasrigbóI bevonuló szállitó gépjár
műveket beérkezéssorrcntljóbcn, szállitási feia<]atok vógrchljtásitr;r kell áIlitlni,
Több n.rpig tlrtó hxrctevékcnysó8, vagy ilíHKSZ buz,tmosebb ideig való fcnnt.rr-

vall>sítirsánlk több

tása esetén r kismagasságú íeldcrítésnijvcléséreés rcjtcn rár.liólokíciós mczó létrehozá,

üi

kitelepüló erók ellá*isa, különösen

mclcg étcl vonatkozásában,

csak nagyon nehe-

zcn valósitható meg,

A

védett harcálláspontok, lótesirmények vonatkoaisíban szlkvélemény szerint

Töpíe. csapás esetén j-4 napi elzárkózást biztositanak annlk védelmi, biztonsági

bereodezései. Ezért e vonarkozjisban növeloi szüksóges :r jóvóben a betirolt, hideg éleIem, víz mennyiségét az elzárkózís idejónck megfelelóen.
l0, Órzi:l,éthhn ,ítgontab ncgsztrtezist. A települési körletben a védelmet körkörösen kell megszervezni. Közvetlen őzés-védclmet figycló- és órhelyek kijelölésével,
csrplvalamint járórözéssel kell megoldani. Fel kcll késziteni az á,llomínyt a
"diverzáns
tok" ellcni harcra.
A harcképtelenné ví ás, működésképtclcooé válás nagymértékben függ anól, hogy
a c§ilpás az ale8ységeket milyen tcvékenysé8ihelyzctben érte. A ícot felsorolt rendszabályok, amelyekct a készenléti,veszélyeztctenségi idószakban kellett vógrehajtani,
milyen rninóségben kerültek bevezetésrc, hogyan valósultak meg.

l
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légi ellenség hagyomínyos és tömegpusztitó íegyvcrekkel mért csapísl következményeinck felszímolá,s;lnál és az ehhez kapcsolódóan harcképesség (működőképesség) helyreállításánál, több egym/rssal összeíülgó tényezót kéll figyelembe venni. A felszámolás, helyreállítás ícladatai az alíbbiakb;rn jelcntkcznek,
a) Azonnali védelmi rendszlbályok bevezetése, így többek között i jármúvek, épkmények hermetizálása, ezek védóképességóock kihasználáse, egyéni védóeszközök fclvétele, használata, mú.-i,sugárfi:lderítésvégzósc.
b) A íelszámolásra kijelölt erók, eszközók róvid jdőn bclül helyszinrc iráoyitása
(mentór:soport, mcntőo§ztlg).
c) A csapirs következmónyci íelszámolislrnak áltelírnos rcndszabály.ri:
- htp.-vczctós hclyrcállitlisa,

-

1,1

cs.rpisok körlcrcinck ícIdcritúsc.

elszenvedctt vcszteségek íelméróse,

hadtáp kivonása - áttelepitése,
f.lentési munkiik megkczdóse, gyógyító-kiüritő rendszlbílyok végrchajtísa,

-

személyi állomány ós hadtliptechnikai cszközök,

-

sérüIt tcchnik;ri, szirllit<jcszközók jtvírása, helyrcilliriis.r,

szíiliróiárművck, vlllmint

lrnyagi kószlctek men|csirésc,
- közlckedési, jímtútvonalirk lrelyrclillírásr,

tuzck oltisa,

clkülönító, korlítozó, jííványügyi intózkcclésck,
d) Alcgysi3ck szcnrólyi állrlmlrnnyel, lni,lgi-tcchnikai cszkózókkcl való lcltölrésc.
A lcktakbíll kitűnik, hogy lr cslplisok fclszímoláslibln llnlk renrJszlbirlyli v(,.grchljtísában a lradtípszolgirl.rt több teriilctcn órintcrt, s egybcn önjililtn is vétre kcll h,rjtlni, lmcnnyiben ó mlga klpjl a csapást.
Ezck ur:'in nézzük meg rószletcibcn mit is jclcntcnck rz cgyes rendszabílyoknlk a
végrehajtása, milyen módszerekct xlkílmazhlln.k.
H.t,l t.i p

t, :,

t!: ll

l1

r,,i l l it,i.Lt

A csapások követkcztében megbontott vezetési ós Iriradórendszer hclyreállítísinak
kicmelt jelcntósége van, éppen ezórt arra kell törckedni, lrogy az cllítószázad, -aJegysig
lrrdtápok vezetése, a leheió legrövidebb idó alatt az ezred fó-harcálláspont|áról (HVP)
valósuljon meg. Amikor az aeg, hadtápok vczctése ncm valósítható mg a fó H-ról
(HVP,ról), akkor a taltalék H-rót (THVP,ról) kcll czt megvaiósitxni.
A sérült vezetési és lrírrendszer helyrcíllitásinak íontos fcltótele lehet, l laftlllk
r.ílióaltenúh, illewc komplett r;idió-rádiórelé állomások gyors tclepitése, Ezeket a
híradó tartalékokat még lr harctevékenység idószakában eló kell késziteni,
lntézkedni kell az alegységhldtápok ós az cllitószízad fcló, az anyagi készletck feltöltósére, velük vrló mcnóverezésre, szállítási feladatok koordiniilására, jelentések módjárl és a tóple. elleoi védelem rendjérc.
Áz ezredhadtáp törzsének képesnek kcll lcnni meglevó információk birtokában,
csapás csctén értékelnia kialakult hclyzetct, veszteséget íelmérni, ennck friggvényóbcn
intézkedni r következmónyek íelszámolására, a hadtáp erókkcl, eszközökkcl tórténő
manóver végrehajtásáre.

szené|i álknánrya[ dryagi,teclnikai azki;zijAfu ! ualó felnhlsc :
Áltdában egy-két kötelók mindaddig hercol, mig cl nem veszti Irarcképességét
(múködóképességét), s ezt kóverően kivonásre, majd feltöltésre ós veszteságpótlásra
kerúl, hogy rövid összckovácsolás után újból harcbavcthctó lcgyen,
Személyi feltöltés történhct:
- harcképtelenné vált lérak. o, htp. §zemélyi íllomány átcsoponosításával.,
- kiképzó bázison kikópzctt tartdékos irllománnyal,
- ellátószízedhoz, alegységhacltíphoz közvetlenül bchívott tartalókillománnyd.
,Ak,qlúgeh

A htp. személyi állomíny fcltöltésénck, kicgészítésénekvalószínű lcggyakoribb ós
lcgcélszcrúbbmódja lesz, amikor a csapás kövctkcztébcn lnyagi klt,-ck, tcchnikai eszközök megscmmisülnek, harcképtclcn rakétaosztály ha,dtltp ttttgndntJt rLn!l)i ilhu,itt.td
kerül elosztírsrt a harcképcs, <1e szcmélyi íIlomiroyban vesztcségct szenvcrlen alcgysi,.qhadtápok fcltöltésérc. Az íllományt credeti bcosztásának mcgíelclócn cólszerú elosztani, illcwe egy rószér célszerú az ezred ello, szd.-ba bcvonni,
Á hadtip személyi állomány ícltóltósén ek lt,itih ntjlrere lchct, a taralék kiképzó
bázisról tönénó vczénylós (beosztís). A tartalék kiképzó bízisok már rcndszerint
1,

behívás útjárr íeltöltésrc kcniInck ós itt szlkkiképzéstfolytrtnak.
Így az alegység hrldtirpokhoz beosztott állomliny mir m.,ghatiíozott felkósziiltsi,ggcl,
g]i,korlaiiis*"retekkc:l keniLez dcgységhcz, rlcly e h.rdrirpbiztosiliisi felldltok crcdmónyes
' vé6rchajtását elóscgíti,
r\ izemélyi állomány pótllisl történhet lltl/(,iri- L:fubíil *ii:hll)!ljl llullllant 1llománnyli Ebbén lz csetbcn azok kcrúlnek belrivirsrr. rkik l kltonlri szolgítlxlok llliltt x
mcgl'elclő szakkiképzést megklprák, szakismcrctekcr clsajáritottrik,
A csapást szcnvedett lógvédclmi rakétaosztályok lnyllqi,tcclrnikli cszkij7ijkkcl valí)
íeltöltésénik alapvetó módszere u errc a célrlt korlibban lótrclrozott () ndpi cllátis,
mentesitó klt. stb.) tart.lék felhrsználása.
Anyagi-technikai eszkózökkel való íeltöltést (komptex) hajthar végrc lz cll:ítószízad sajiri Éészleteiból, illetve a kijelölt eLlátóintézetcktól ,terítójratok közbeiktetásával.
Elsósorban azokat az osztályokat kell feltölteni, mclyck tovíbbn is eredeti irllásukban hajtják végre harcfeladan:kirt. A manóvert végrehajtó légvédclmi rakétlosztílyokat
az új tüzelöállisban célszcrű feltölreni.
Amennyiben a következó tömeges légicsapás visszaveróséhez szükséges rxkétával
az osztílyok nem reodelkeznek, akkor a fcltöltés lehetséges:
- lérak. osztályok közötti manóverckkel,
- a TÜsz (To) készletéból,
- elöljáró htp. pk. engedélyével mozgó rakéta tartalékból,

NíHKSZ idószakíban

Szenlji álknáry

trcbl ikai egkazah,

wíllítójárntít,el,u amit an.lagi Élszlttrh net*lí-

l8e

Tömegpusztító fegyverek alkalmazása esetén igen jelentós fehdat hárul az ezred
vegyivédelmi alegységére, (szakaszára), & ocm szervczetszerű vegyivédelmi rajokra és. a
hűápalegységekre, i szállító gépjárművek, tcchnika, vallmint lnyryi eszkózök további
hasznáIhatósága feltételeinek megteremté§e érdekében,mely az alábbi meglratirrozott
tevékenységeket íoglalja magíban:
- műszeres sugárelleoórzést,
- technik4 szeméIyi állomány, ruhízat sugirr vegyi menresítésót, fertódenitését,

-

élelmiszerek mentesítését.
Csapás esetén az adott harcreodi elem ezonnal, vagy bizonyos idó utjrn veszti el
harcképességét. Ezért rendkivüli jelentőséggel bir mindcnckelótt a személyi állomány
megóúsa érdekében a vírható rakéta-lromcsapások bekövctkezéséról v:rló idóbcni
riasztás. A honi lérak. osztályok §zeméIyi állomínyának csak egy részc lár el közvetlcn
h3ícíeladatot, r személyi állomliny n4gyobb része éppen a váltásos tevékenysigból adódóan íedezékben, óvóhelyen, éietvédelmi kórletben trrtózkodik, [nnól kcclvczóbb a
he\yzer az ezred, osztálycsoport H-jrin, az itc levó állomány része a koLlcktiv vódelcm
eszkózein ólmenóen el vln lirtvr oxigén-lÉgzőkószúlókkcl, különbózó sügárldllgmérő,

eszközökkel

is.

Csapás után a következmÉnyck felszirmolisit a kil]lkult sugirrhclyzcrtól íü.rlgócn
lehet rnegkezdeni. Következményck fclszímolísirrl iz osztírlyplrllncsnokok irrrézkednek.

Ennek során végre kell h;rjtmi a szemé\,i állomány és l hlrci-rcchnikl részlcgcs
mentesitését, A telies mcntesitést az czrcd pk. intézkedósórc l hclyszíncn vrgy cric.r
célra kűlön kiielölt helyen kell vtgrelrrrjtani.
16

A

mcntc§ité§t vécrehljtják

lz

alegységek csxpitmenlcsitó cszkózijkkcl öncróbill

(szcmólyi vcgyivódclmi csomag, lvíK-67, lVíK 67CS) su.girmentcsító oltlel ícLhlsznli]li
sirv , illctvc az clöljárí által biztosirott szlrkllc5lys(,q irltll .rz álliskörlctbcn, illctvc ltz

való kivonirs után l mcntcsitó irtlomírson.
r\z alcgységhrrdtlipok mentcsitósc l fent lcírt,rk ehpján valósul mq1, iincróbóI
2-2,' óri elilt. A lrltltipllcgysi3ck cl vlnnlk litrvl rar.li<>lil.qili cllcnlírzó múszcrckkcl,
tehár l sugárellenórzés mcgolrlotr, rlc a vegyi t'clrlcríró kószülék lchctiisi,.r;ci mirtr (nerl

litlii§körlclból

lrrromlrta műszcr) a vcgyi cIlcnórzós nchózkes, Célszcrűnck Iitszik li.i.itirpalcgysi,.qc clll'r

tásl lutomatir vcgyi t-eldcritó készülékckkel.

A külónbözó

sugárszintú tcrülcrcken a lehetsóges rartózkod.:rsi idókct szabilyzlr,

tiink mcghntározzák. r\ Ilarcleladrt vógrehajtirsábln, ilIewc annik biztosításiban ó.inlctt
parancsnok nem h;rgylratje figyelmen kivül lz érkezó ligicélok súrűségúr,az csctlcgcs

bontás, állásváltoztltás rendkivül oagy idóigényességétsem, ezért ncm mued más
megolclis, mint a vílrásos tevókenység megszervczóse, eserenként a szcmélyi állomány
kivonása álláskörletekből, vagy óvóhelyre vonásával e megfeleló sugárszint cléréséiga
kvárás.
Szomán, kénmustlr, illewe'V" típusúmérgczó harcany4ggll végrchajtott cslpás
esetén számolni kell a techoikai eszkózök, a fegyverzet, a ruházat vegyimentcsitósével.
A vegyimentesítés végrehajtásának alapvető eszközei szintén a csapatmentesító
eszközök. r\ szervezetszelú mentesító alegységek megérkezéséiga csapatmentesitó csz,
közök alkalmezásával az érintett alegysóg kópes végrehajtrni a tecbnikai eszközók, e
íegyverzet, ruházat részleges mentesiré§ét, illetve .r teljes vegyimentesitést is kb. 60%-

bao elvégezlretik.
Ugyanakkor számoloi kell a fóá]láskörletból

vivott harctevékenység során fcltétle-

nül az á]lískörlet légi mentesítésénekvégrehljtásával.
Kiizlckklti, járatinnnalah l:$ruillítti.tt, nű,rzaLi

nlnl,iL

1!rz!Jt,

íiuk alki.ful

A

műszaki munk;ik közűl elsósorbao kell végrehajtani a ícdezékben, óvóhelyen,
r tevékenységnckaz élctmenréscntúl, pszichikai és erkölcsi hatása is van. Á ícnti helyekcn olyan műszeki gópekcl, bcfcndezéscker
kell alkalmazni, ameilycl szablddá tehetó a be- és kijáratok, friss lcvcgó jutmthrtó 1
ícdczókbe. Végre kell hajtani a tiizck oltását, IokalizálásiLt (mcntó osztlg" tűzoltó rlg.)
majd a kilövóállisok tcrúIerét kell heiyreállitani, úgy, hogy lz inditóállvínyok íeltóltésc

H-on

rekeclt állomány mcntósót. Ennek

biztositva legyen.

végczetül a harc szüoctcibcn kcll megoldloi, l közlekcdési és járatúwoalrkon
keletkezctt roogálódások helyrclllit'rsát, illerve az álcázást saját eróvel, cszközzel, a TOF
irányitása mellett.
A műszaki-helyreáLlitó munkirt alapvetóen az nlegységck szcmélyi íllomirnya, czrcd
mentóosztilgn v(3zi. Súlyos.rbb csctckbcn hclyrcíllító munklrl:rtokh cilszcrű bcvonni
az osztályok közclében tclepűlt polgiri lakosság, tcrülctvédclmi, polgári vódclmi crók,
épitóiplri vállalatok, tsz-ek eróit ós cszközcir.
Ez csctbcn t bevon;is fontos fcltétclc l fegyvcrcs tcstületekkel és polgári szcrlck
vonitkozásábirn a jó cgyünműködós killakítása. r\z együttműködós tcrvczósc, koordi,

náiíse :rz elöljáró f'eladata,
E!!, ii t n

-

i iill.í t!rii l!,lt i :

kóicsönös

tájékoztatíu a vegyi-sugárhelyzctról,
3J

-

§egltségnyújtás a polgári lakosság kiitelepítésébcn,

kilzremúkódés a közlekcdós biztosicuában,
közremúködós

a tömegpusztitó

cszközökkel

mért csaplisok következményeinck

fclszámoiásában.

Kiemelt figyelmet érdemcl a töpfe.-k cs.rpásl követkczmónycinek fclszirmollis:r
sorírn szükségcs e8yütlműködés.
Tekintettcl arra, hogy a lérak. e. olttlmazási, tcvékcnységi kiirlctében míls öín.-i
[n,-i alegysíigek, egységtk is te-, ókcnykedlrctnck, :r csapirs l polgári lllkosságot is órhcti,
igy a követkczményck íelszámolírsában cgy sor f-egyveres és polgírri szcrv érintctt. Ezért
czekkel iörténó együttműködés mcgszervezésére nlgy figyclmet kell íordítlrni, ez míe.r
után vonjl l hadtápalegységeket, az egészsógügyi alcgysé8eket és cü. intézetek közötti
egyúttműkódé§ szükségességét.
Á lr.rdtripszolgálatnak, más szolgálati ágakkal, szervezetckkcl történó együttműkó,
dése is szükséges, gondolok elsósorban az egészségügyi és kiürító, mentóoszta8okrx,
mentesító állomásokra, vegyi- és sugárfelderítésre, romeltakadtó alegységekre íorgalomszabílyozásokra.
Mutési nanAáh, gógító:hiiití rerlsatbállok
A csapások következményeinek felszámolásában fontos kérdésr mentés, a8yó8yi
tó-kiüfitó rendszabályok betarrása és az ezekból adódó feladatok végrehajtása. Ezen
íeladatok mielóbbi megkezdése és szakszerű végrehajtása nagymértékbencsökkentheti
a veszteségeket,

illetve kedvezóen befolyásolja a személyi állomány sérülési lokának irla,

kulását.

A csapás körzetéból ki kell menteni a személyi állományt, megrongáJódott, de
még használható harci es egyéb technikát, a kijelölt körletekbe.
Az íllomínymentese

m4gában foglalja:
a §érültek, betegek, sebesültek íelkutatását a technikai eszközókból (kabinok,
vontatók, szállitójárművek) fedezékból törtónó kimentósét, ósszegyűjtését, kiszáIliLisát
a csaPás területéról,
- ön- vagy elvrársi segélynyújtást,
- sérültck elókészitését cs beszjllillsát a ZSH-. ESH-re,
- első szak-, illctve orvosi segélyt,
- továbbszállitást a kijelölt gyógyitó intézetekbe,

-

A,csapások kóvetkeztében mindenek elótt a szabaclban tartózkodó szcmélyi áIlomány (inditóállvány-kezelók, gépkocsivezetók, rakótaelókészítók stb.) kónnyú,'súlyos
esetleg halálos sérüléseket szenverlhetnek.

Á sérültek 8yors felkutatása, összegyűjtése az elsóscgélynyújuis végrchajtása érdekében, lr kiképzett sebesültvivó párok bevonásra kerülnek.
Törnegpusztító fegyverek alkalmazást cs€tén meg kell szervezni i mentóst és kiüritést, bal:terológiai szeonyezós esetén az elkülönítést (karantónt). Sajátos feladatként
jclentkezik a rakétahaitóany48-sérültek és -mérgezcttck cllár.isa.

Áz ellenség pusztító csapásai periodikus jellcgéból, változó erósségéból

és a puszalkalmazott fajtíilitól függóen a sérülésck, scbesültek tömegcsen, gócszerűen jelc,ntkcznek. Megnó a kombinált sérültek száma, ami különósen az alegység szinten nehe-zíti az ellátást. Trauma €és, trruma sugár, trauma égéssugár. A

titó eszközök

i8

sé.üllek igcn sokfólék ós a fegyverck pusztitó hrtásinrk növckcJcsivcl e sérülósck
clöntíl tóÜtsi6c súlyos lesz. A tisztl,rtomsi,rülrek ós l kombinjlt sórüLtck ]i-28'li,,a §ür-

tós

scbészcti ellitást igénycl.
A vclyiiegyvcrcktoL senltck 6(]0b-:l súlyos sórült lcsz. Ezck l,'-2 órin belül szrkorvosi clliiásri'szorulnlk részlcgcs mentcsités utín, rzonnll ki kcil úritcni_
sórüllek ré§rórc - tömcgcs scrült ir.rmlis _mr:Ilctt - J-íl rjrán bcliil
orvosi scgélyr), 6- Ú ölin bclül É[(ilcrmcnr,i eLsó) sz:rkor,
^tomfcgyvcítól
(éle;;entó
clsó
ÉEos-t
uori :;r.gi\ r, l]-24 ór:in bclül I: sz.rkosirorr sz:tkorvosi sc6clyt kcll nyújtlni,

r\ honi lérak. e.-nél vírrható egészsógiigyi vesztcsi,lck:

oszt:ilyok Vezetósipontoki(H-ok)
Atomfegyver elkelmlzást esetén: 70-80
H,gyoÁányo, cslpás esetén: |r,2o

íó
ft

100-120 fó
1C- 40 íó

szállítása az erre a célre elókészitett, berendezett gépkocsikon, illewe az
ezrer] sebesüItszirllitó járműveivel, gépkocsijaival történik,

A séóltek

Tómegsérülósi gócok íclszímolásához a rak. osztályok eü, állománya ós rnylge
clógtelen, eiért az ez"red segélyhelyet kell telcpíteni, illewe eü, mcgerősítés kéréseszükséges az elöljárótól,
A súlyos, glors orvosi beavatkozást igényló esetekben a.sérültek elszállításáre,
illewe orvosbrigiá hclyszínre szíIlításához célszerű a csapatrcpülóktől erre r célra elóké_
szített és rendelkczésie bocsátott helikopterek igénybevétele,
mrsrészt végrehritj,l i sérüItek osztjlyozását és me8,
Az orvosbrigád EEOS-t nyújt,
'8yó8},intózeteibc

hlrározza

r

ki;eÜlt kOrhizlkÉr

sz,illitisínrk

r

rcndjét,

Az egeszségügyi kiürités és elláris l csrpásr szenvedett rJegségcknélekkor vezct
ered-Ényie, ha-eláie meg van szeruczve, a izrkszcmélyzet íel v:rn kisziwe feladatrik

ellátására, rendelkezésrc Íoak a sérültek ellátásához szüksógcs egészségügyi anygok és

a kiüriréslrez szúkségesgépjárművek, seb.vivó gépjárművck.

kózegészségűgyi és járványügyi biztosításnak a szcmélyi állomány egészsegének
megőrzésére] -"gi.áiiterei., a iert6zó becegségek keletkczésénck és elterjedésének

A

megelőzésére és azok lelszámolisára kcü irányuloi.

Mivel a honi lérak. e. barcrendie n3gy területcn felszik. a polgiri lekosággal vaIó
kapcsol.tnak folyamatosnak kell lenni, kiemelten kell kczclni ezcker a kérdósekct,
Konkrét rendszrbályokat kell foganatosítani:
- l személyi és kollcktiv higiérrc ren<lszabílyaira,
- meg kcll szervczni ós fenn kell tartani az egészségügyi fclügycletet,
- folyamatosln kcll végezni a fertótlenítést,
- a izcmélyi állomány részérea szükséges védóoltIisokat bc kelt ldni,

-

folyamatásan kell végezni telcpúló§i körletck, tartelék rillískörlerek, vízlclóhe-

lyck, élclmiszcrck egészs(3ügyi ellenórzését,

-

suglirhatást csökkentó készítményckkiosztásr, felhasznílísa,
réizt kell venni az egé§zségü8yi szolgá,latnak a jírványgócok feldedtésében, szükség esctén az elkülönitésben.

Az egészségügyi szolgálatnak együtt kell múködni egészségügyi raktárek, kórházak, gyogyintézetekkel, az alábbi kérdesekben:
- -"árható eü. vcszteség megadása, eü. ellátási igény jelentkczésc,
- séniltek áramlisának várharó üteme, kiürítés módja,
- .!.órházak lehetóségei, befogadóképesség, ellátási lehetóségek megadása.
Shi:lt barci ér bdr]rlip EdAkcb iLrli eízk|iztjh

b

yr&illirásd

A llooi lógvédeImi rakétalzred harctevékenysége badtápbiztoskásának dóntó ftltétele a hadtíp technikai eszközök megfelelő állapota, a sérült, v4gy hibás technike gyors
javitása.

A honi lérak. e. hadtíp technikájának a technikai biztosítása szerves részétképezi
az általáiros technikai biztosításoak.
A i)adtáp technikai biztositás céIj4 hogy biztosíton legyen állandó" lradraíogható
állapotb.n tartásuk, valamint a sénilt - üzemképtelennó vált - eszközök gyors helyreálli
tjsa.

Á liarctevékenységmegszewezése idószakában a h. lérak- e. pk, htp. h, parancsiban intézkedik a hadtíp technikai eszközök javitása terülctón:
- a htp. techoikai eszközök elókészítésérea várható feladat fuggvényébcn,

-

a személyi |tIlomány feladatára, a sérült technikai eszközók

-

megrdja a javító kötelékek települési helyét,

risa, leaJása vonatkozásában"

összegyűjtése, javí-

l:észled<épzésrc, javítóanyagok, alkatrészek, részegységek és fódarabok vonatko,

zásában,

-

harc elókészítésesorán az üzemképtelen tecboikai eszközök

javitására.

htp. menctoszlopok technikai biztosilisára.

Á Íeszitctt ha.ctcvékeny§ég, a tömeges légicsapások szá,mának nóvekedése kóvetkeztében a hadt-áp technikai eszközök javítási igényei megnónek, s ezen belül is megnó
a aagy,lalitist igényló és nem javitható eszkózók

száma.

A harctevékenység egy napjárr az ezrednél
harci és természetes elhasználóJ.isbói eredó hadráp tethnikei cszköz meghibísodíssrl
'-7clo-os
szjmolharuok.
A harci és hadtáp szaktechnikai javitís4 helyreállíuísa a sérülés fokítól fflggóen

végrehajüató:

-

kezeló á,llománnyal, a javitő és tartalék készletek felhasználásával,
ezred javítóbrigád (műhely) helyszíni küasználásáva.l,

A

meghibásodás sérülés helyén a javítás fődarab v4gy a.lkatrészcserés módszerrel

a-

MN javítóbázisok

nen, v48y a bázison.

speciális brigádjai ós tarta]ékainak felhasználásával a helyszi,

történik, 1-2 órán belül nem javíüató az alegység körletében, az ezred, osztáIy javító-

múhely iqénybevételével.Az egy-két órán nrli kis|avításg valamint közóp- és n4gyjaviti.t igénlló száütó- és hadtóp szaktechnikai eszközóket át kell adni a seregtest, illetve a
központhadtáp javítóbázisainak javitásra vagy cserére. Á sérült gépjármúvek, technikai
eszközók leadása a vezetójév€l együtt történik.

Á jlvítási munkák gyors végrehajrásáüoz célszerúigenybe vcnni az alegységtek
közelében rdáiható, kellóen berendczett és felszerelt állami gazdaságok, termelószövetkezetek 3épjavító műhelyeit, valamint egyes gépjírmőjavití szervizeket.
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:

Á hadtáp technikai eszközök íolyamatoa javítása érdekébenszoros együttmúködést kell kialakitani a hadtáp és a technikai szolgálat között, Ezáltal biztosítható, hogy
ezrednél nem javítható hadtáp technikai eszközók a sérűIt gépjármű-gyűjtóhelyre szervezetteo kerüljenek szálütísra.

l

Összefoglalva megállapitható, hogy az alegységek harcképességenek (működóké,
pességének) alakulása és az adott idópontbani állapota szoros kapcsolatban van a csapások kóvetkezméyneinek íelszámolásával. Á csapások következményeinek felszámolása
minóségi kiharissal yan az ezred harcrendjének a helyreáütására is. A harctevékenység
elsó napjaiban (a TLCS-ok idószakában) a hadtápbiztosítási feladatok jelentós részét a
honi lérak, e. képes a saját eróivel, eszközeivel megoldani. Á hadtápbiztositás folyamatában a harctwékenység harmadik napjától (szúkégesaz elöljáró beavatkozása) Így töb-

bek között:

-

a lérak. és rakéta hqtóanyag biztosításában, szálütásában,
tömegpu§zfulási

gócok egeszségúgyikóvetkezményeinek felszámolásában,

osztály szinten az elsó orvosi segély biztosításában,
bakterológiai csapás esetén a karantén és járvánlvédelrni rendszabályok megva-

lósításábao,

- kózép- és nagyjavítások átvételében,
utak, hidak, vasúti vonal helyreáütísábao, a legi szállítás lehetóségeioek megteremt6ében.

Ervényesíteni kell a hadtrápná is azt az elvet, hogy az erókifejtés! a fó feladatot,
valamint a csapást szenvedett osztáJyok, alegységek harc- es múkódóképességéoekhelyreáürására, biztosítására kell forditani.
A vedelmi rendszabályok következetes végrehajrás4 csapások következrnényeinek
felszámolása" a hadtíp működőképessé tételéhez csak a feltételeket biztosítjá*.
A múkódóképeség gyakorlati mutatói a hadtápvezetés felkészültségétól,az átlomány kiképzettségétólés a jelentkez6 feladatok komplex módon történó, gyors végrehajtásától ffigg.

A

fentiek birtokában felgyorsuthat a hadtápszolgílat múködóképességének, meg-

bomlott eütási, vezetési rendszerének a harchelyzeüez igazodó helyreálítása.

A várható légi eüenség által mért csapás kóvetkezményeinek felszámolásánál a hadt-ip lehetóségeivel a hadtáp lehetóségeivel a teljesség igénye nélkul foglalkoztam, kiemelten azokka-l, amelyek úpikusna_k, v4gy 1egvalószínúbb annak bekövetkezése.

Áz emütett kérdésekalkalmasak arra, hogy problóma íelvetéséntulmenóen,
néhány kóvetkeztetést levonhassunk a vátható körülményekre és a tennivalókra vonatkozőan, igy:

- a légi ellenség áltd mért csapások a működőképtelenné válás leghiló9bözóbb
eseteit produkálják.
Ezckben az esetekben más és más sajátosságai lesznek a harcképesség helyreíllítása,
a hadtápobiztositás lehetóségeinek.
- hiányos és állandóan változó lesz, vagy esetenként kérésscl,v4gy egyáltalán nem
érkezik információ a rakétroszt-ályok, osztálycsoport hadtápjának helyzetéról és lehetóségeiról,

-

keznek,

az ellenség légi és foldi ismételt csapásai következtében újabb veszteségek kelet-

4l

továbbá, ho.gy a vírltllnul iclentkczó, bonyolult szlkfclrd,rrok:rt csrk rcndkívül
Osszcharrgolt e, jat'ii,inyiton tcvé(cnysóggcl tudjik mcgoldlni u rlátcndeLt hrdtápok,

-

Fonisjeg,z!k
1. But Sám<lor

sz<ls.:

2. Níar]aras Péter alez.:

Vrirható személyi veszteségck a honi légvédelmi csapatoknál-

Honvédelem

A

"T'

1987, ó, szím,

csapást szenvcdett csapatok hrrcképtclensége helyreál-

ütásának néhány problémája,
Honvédelem, 1970. 9, szám.
szds.:
Gon<.lolatok a honi légvédelmiegysegek,,alegységek. veGyula
). Hautzinger '
mélyi áJlomilya, harci rechnikáia kiüritésének htp, biztosit,isáual és a'htp, megszervezésévelkapcsolatban,
Hadtápbiztosítás 1981, 4, szám,
Háborus Múködési Uta§ítás a honi légvédelmi rakétaez4. Vágner Bela órgy.:
red hadtáptórzs reszére,

Nyl

Vv/16 Mentesitési uta§ítiis

'. Farkas Pál alez.:
6.

szám:0177lL987,

HM

19ó9.

A lési csroások köverkezményei íelszimolísínaknéhány
mód"szer.'a honi légvédelmi'rakétacsapatok hercrendjé,
ben.

Akadémiai Közlemények, 1979, 71. szim-
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Az ellenség nagy pontosságú íelderítö-csapásmérő
tűzkomplexumai alkalmazásának hatása
a hadtápszervezetek élet-, működó- és
teljesítőképességére
trlun.ry Jj:sLJ itlt.tg

Az USA és NATO bagyományos fegyverek és fegyverrendszerek új gcnerációjának kiíejlcsztésérc irányuló intenziv tórekvése szorosen kapcsolódik a hadliszati-hadműveleti és harcászeti nézeteibeo jelentkezó tendenciákhoz, melyoek célja az USA,,légiÍöldi hadműveletek" és a

NATO

"FoFA'

elképzelésck létjogosultságának igazo!ísa.

Az Eq"liilt Álldln,A politihai a harnai t'elsútzttí.weA új hdnui lahtrílQa a.,,légr
Íöldi hadmúvcletck" szerint a NATO-nak képesnek kell lenni - az elózó doktrinális
elgondolástól eltórócn - atomeszközök nlkalmazást nélkúlis a részben kilejlesztett és
részben fejlesztés rlatt álló oarry pontosságú fegyverrendszcrck

alka]mazásával, hosszabb

ideig tartó háboruban stratégiai célját elérni VSZ eróit mcgsemmisitcni,

Természetesen ez az el.gondolís nem jelenti l nukleáris legyverek alkalmazásáról
való lcmondást, mivcl a NATO továbbra is a nuklcáris ícgyvcrckrc alapozzl
"clrettcn,
té§' politikáiít, azonblo a kószcnlétben tartott atomfegyvereker csak akkor :tlkelmazza,
ha a támrdás fcltételei hlgyomrinyos lcgyverekkei ncm biztosith.tók.

Az úi adatícldolgozó, feldcritó rcndszerck, szároylrsrakéták, lézerirllnyítísú,nagy
pontossfuú lövedék:k, bombák és rakéták felderitó és csapásméró rcndszerbe intcgrá,
lása eredményeként - NATO-szakértók véleményeszerint - elérbetó a hagyomínyos
fcgyverek alkalmuís,ivrl rz cllcnséges második lépcsók és tartdékok tömeéics ütközctbe vetésénck megrkrdályozísr. Ezt igrzolja l NATO,tagországok tenácskozásirn
mcgjelent
amcly az angol ,.íollow-on íorccs etttck" (l mélységi erók clleni
"FOFr\ltcrv,
támadás) szlvak kezdóbctűivcl jelölt tcrv megncvezisérc szolgíl.

A FOFAtcrl

lénycgc a fcltételezctt ellenség lrítországánlk, második lépcsóinck,

rartalékairrak és utánpótlási vonaldnak, szcrveinek, hldiüzcmcinck, feltótclczcn rlktl'rrb:izislinrk olyrn mcgtím:rdisr, mc3scmmisitós<,. ,rmcly mt tlk:J.ilyozz;t ,t hlJ.tsz.lti

kczJcminyezós mcgr;grd.isit. vrgy clért kczdcti sikcrck kinrólyítését,továbbícjlcsztését.

kiárt

A

nyugati proplganda szcrint csuplin védclmi htdmúvclcrckrc értcndó, de ncm

annak lchetósége, lrogy l FOFA clgondolás itazi célja l VSZ fcgyveres crók harlművclcti csoportositílsiira mért csapá§okkJ megtcremtcni a f'cltétclckct l NATO-erók
szátnára l, támadó hadművcletek megvivásíhoz.
4J

Ezt a célt szolgáJja a h4gyományos feglr,erek és fegyverreodszerek újgenerációinak
kifejlesztése és lecserélése a 80-as években, amely fegyverzet és felszerclés 80-8r0ó-ít

érinti.

A rendszerbeállitásra keóló új csapásméró komplexumok lehctóvé teszik az ellcnség túzzel való pusztítása tervezési idejének csökkenését, növelik a pusztitis hatásossá-

8át és taláati valószínúségét,lehetóvé teszik jelfogás és megsemmisítés közötti

idó

minimálisra csökkenését, biztositják a mqas fokú rádióelcktronikei vótlcttséget, programozhatóságot és mozgékonysígot.

Az új hadíszatihadmúveleti és harc/rszati oézctekbcn bekövctkczctt változisok,
valamint napjaink gyorsütemú Öűszaki-tcchnikai íejlódése kövctkcztúbcn megjclent ós
megjelenó új feldedtó-csapásméró rűzkomplexumok megvíltozott pusztitó hatistényezói megkövetelik a hadtáp és a hlduípbiztositás rendszcrére vrrló harásáo* fokozottabb, mélyrehatóbb vizsgálatlit,
Ezen belül olyan kérdések vizsgálatít, mint:

'-

milyen rendszerbe állított és rendszerbe kerüló íelderitő-csapásméró komplexu-

-

ezen eszközök

mokkal rendelkeznek a számbavelretó ellensóges erók;
müyen alkalmazási elvek szerint kerülnek íelhasználásra;
melyek az ellenűk folytatott harc és védelem alapvetó rendszabályai;
hogyan valósítható meg a hadúptörzsek, hadtápalegységck, -egységek, -magasabbegységek ezirányú felkészítése,kiképzése;
- milyen leheséges megoldások léteznek a hadtápszervezetek, Ésobjektumok
élet-, múködó- és teljesítóképességénekmegóvásira, veszteségek minimalizálására?

Az

elhuégnél reldszu,be

hú. ilhtw a kazeljaúhu ruulszerbe heriilí

feldeild-ckl\á.1,1llő hanphxaloÉ alkalnttzisánah rllri,
fmtosabb battísalatai

PLSS (Precisian LOQtian and Strihr Sytem)
Oslágli Hilnegbatároző it Cvpósnhő Rucl.zu

Nap pa

Biztosítja a hircérintkezés vonalától4r0-r00 km mélységig És!00-600 km szélességig terjedó ellenséges célok felderitését és azonnali mcgsemmisítését.Rendeltetése
elsósorban az elektromágneses energiát kisugárzó célok ellenséges tégvédelmirádiólokátor állomások felderítése, megsemmisitése, ellenséges rádiótechnikai eszközók azonosítása.

A PLSS rendszer a rádiólokációs és fényképezó íeldcrítésalapján ncmcsak az elektromágneses energiát kisug:írzó, hrnem elektromágneses energiát ki ncm sugárzó objck-

tumokat is felderít, pl.; közlekedési csomópontok, r,rktirak, ÖPK-bln levó élócrók,
hidak, repúlóterek, ki- és átrakóáIlomások, rakéta- és harckocsicsapltok, vezetési pontok.
Cólmeghatározó képessóge lr-30 métercs pontosságíl- A feldcritósi adatok átfutásának ideje 3-5 p€rc. Csilpá§ kivíltásának ideje: 1-2 pcrc.

Á feldcrítést és a csapásméró eszközök célravezetését;rz ellenség légvédelmieszkózeinek hatótávolságán kívül bármilyen napszakban és idójárási viszonyok közótt, valamint intenzív rádióelektronikai zavarás körülményei közótt is képes végrehajtani.
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Hnltlzi i.r c.tlt !lű,vtn:ní rszlii:ti:
l. Küliinböző típusúícpülógópck (TOtlr-,-ADO, !'-1r, F-ló, F-4, A-l0,
Alphl Jer, B-lB).

F- I l1.

Alkdlnd:lsantl k:

- rlrdióbkátor cllcni lcvegó-íóld rikétáktlt (SHRIKE, STÁNDl\RD .\Iü\í,
Hi\Iö,í);
- más cólok ellmi levcgó-tólcl rlkéliktt (\íÁVERICK-I], D, TONíAHAWK);
- vezérclt bombáklt (Gl]U-l) vl], GIJU-s, HoBos §tb.);
- N{\V-1 Gcpülógópfedélzeri aknlrszóró rcn,.lszcr) különbözó ló5zcíeit (KB-44,
t!ílFF, MUSA, MUSP^, STABO. ASW);
-

aknatclepító bcrcndezéscket (GATOR),

2. Közepes hatótávolságú rakótakomplexumok (P-lt], P-2),
Alkalnazhanlah:

-

kazettís rakétaíejeket (íedezékebnés nyiltan levó élócró, páncélos célok, repüló-

tér romboló).

j. Földi

és légiindít,ásúrobotrepülógépek.

Alkaltlnzbanah: hagyományos kazettás.
4. Hadműveletiharcászati rakétakomplexumok (P-1, Lxnce).
AlhalnazbanaL: kazettis fejrésszel felszerelt rakétákrt (T-ZZ),
5. Páncélelhárító helikopterek (AH-64, AH-1, Bo-10)P).
tipusú irányítharó páncéltöró rakétákat (HDT,

AlhalnazbatnlÉ: küIönbözó

TOl7,

-

Hellfire);
aknatelepító berendezéseket

(suY-lyA, V§MD, VOLCANO).

ó. Fóldi célokra nizeló légvédelmirakéták (L\TRIOT, HÁ\üK).
: kazettás fejrésszel íelszerelt rakétíkat (T-tó).
7. Különbözó
típusúsorozatvetók (I,íLRS, N{i\RS, LARS-2, FIROS-ó,

AlkalnazbatttaL

FlRos-25).

- kazettás íejrésszel felszerelt rakétikat (M-77, AT-1, AT-2, AP}í);
harckocsi aknákat tartalmazó rakétákat (SLU-NíINE).

-r\lkalnazhanaA:

-

8. Tábori tüzérségi lövegek
A!tralwtzbatruh:

-

O

(Ní 109 AjG, SP-7O, FH-70, Ní-l10 A).

kazettits tüzér§égi 8ránátokat (Bomblet,

ADA}í, RAÓtvíS, IRANí, SADARNí)i

lézervezérlésűgránátokat (Cooperhead).

nrrr r.nUrr"r

egyidcjúIeg kúpes

.u.._

Megscmmisítő eszközök

l'

csrpáJméró eszköz automatikus célravczetó-

közcpcs szórása rakétík esctón 9 m,

és bombák esetón 2r-)0 m,
Az európai hadszíotéren:r tervezett

"lcvegó-föld'

rakórik

tclcpítendó rcndszcrból hármat l988-ig tclcpítenek, amelyekból számunkra az NSZK-ban
'
és Olaszországban tclepítósrc kcrülók
bírnak íokozott jelentóséggcl. Ezeknek a rcndszercknek már bókében birtositaniuk kell
a VSZ fegyvcres erói csoportosításival, elórevonáslrval és a légvéclelmi csapatok llarckészültségével kapcsolatos folyamatos ellcnörzést, különöscn NDK., Lengyelország,
Cselrszlovákia és lví4gyarország egész területén,

SOTI\S

ru,t*t

Az USA hclikoptcrícdélzeti rádiólokációs íclclerító rcndszcrc, a szárlzíiildi cslpatok hlclosztályszintú lrarcírszlti fclclcritó eszkóze. Rendclretésc, közvctlcn blrrcórintkczóscn kívüli légtérból l harcérintkezés von ától t,]0 km mélysó.{,lig. ],) km íl filctti scbcssigű íöIdi és kis mlgrsságbln rcpüló légi célok fil<lerítósc, l<hrok filclolgozásl, tovirbbitiul hlrcliszeti szintű vezetési lópcsók rószérc, Rendszcrlrc ílllit'rslira a 80,1s évek mlisodik felében kcrül
TACF|RE ru

sor.

.r:tr

- tábori tüzérségi automatizált tűzvezetó rco,1szer, Rcndeltctése a cólokról szerzett
informírciók gyors fcldolgozása és eljuttatisa a tűzszakrszokhoz, valaminr a céloknak rt

tüzó!ütcgck közótti elosztása.
A rendszcrt a tüzértűzvezetó központhoz kapcsolt mobiI számitógóp, tüzérségeknél levő adatmegjelenítók, átjlitszóberendezés és telexgép képezi, amelyek a hadtest
,alcgysógck vezeté§i pontharcálláspont tüzórrészlegétól kczdódóen a tiizéregységek és
iain, túzvezetó központjaiban vannak ellrelyezve.
A rűzvezetó rendszer a célokról szerzett információkat rendkívül gyorsln dolgozza

íel, növeli a tűzcsapí§ pontosságát, lcrövidíti a tűzkiválasztáshoz szükségcs eót. A
figyeló tűzigényeinék bejelentésétől az üteg képcroyőjén megjelenó tűzparancsig ó,3
másodperc szükséges,

FIRE FINDER reruüzu

A

hadosztályoknál alkalmazott az ellenség aknavctói, tüzérségilövegei és "íóldfóld" tipusú rakétakilövói helyónek meghatározására és a saját tíbori tüzérség tüzénck
helyesbitésére szolgáló rendszer. Csatlrkoztadutó a TACFIR rendszcrbc.

ARGUS rcnlszcr

A

nyugatnémet lradosztály tüzórség szervezetszerű eszkóze. Rendeltetósc légi

rádiólokíciós és rádiótechnikai felderítés végrehejtása.
Kettó felderitó eszközökkcl felszerclt Do 34K KIEBITZ típusúrögzítctt hclyzerű piló,

tanélkúlihelikopterből (az önjá,ró vezórló állomással); egy önjirró órtékeló állomlisból és
két kiegészító gépkocsiból á,ll.
Felderítésitivolság élóerók esetében ]0 km, harcjírművck esctóbcn 7' km.
N{érési pontosságr tívolságban

i

l00

m.

Minimális célscbesség0,' m/mp.

A rádiólokiciós ós rícliótechnikai íelderitésvégrchajtiisa r peremvonaltól ó-10 knl
mélysógben ós )00 m mlgoságban lcbcgó pilótanólküli lrclikoptcr fcdélzctóról tórténik.
cllenség területén. A
álomáshoz.

i

rcndszet 8-10 km-cs mélységbcn való tclepitését az
íelderitési adatoklt folyamatosan kribelen tovirbbitj:ik az értékcló

KüIönlcges csctckbcn tervezik

Bá,rmely napszakban és idójárási viszonyok közótt alkalmizlrató. Nlgyon mozgékony, nehczcn fcldcrithetó. Rirdióclcktronikai zavarás ellcn védctt. Tclcpités utáo 8-20
perc múlva már képes fcldcriteni.
16

A jövóbcn tervczik r renrlszcr integríl,'§át t nyulaitnémet szírazíöIdi csirpatok
TNÁD f'clclerító rendszcrébc, valamint l pilóta nélküli hclikoptcrnek televíziós és infravörös

felderító eszközökkel

TRlr\D

A

vnló [elszcrclését.

rc1 .1:u,

nytrgLtnómct sz:irlzföldi

ARGUS

cslpatok közeljövóben

ren<lszcrbc

kcriiló fclderító

r\RGL]S tI. f-eldcriró komplcxumból, pilótt nélküli rcpülócszközökból
(CL-39 és CL-2S9), RAT^C/PASlT önjáró rádiólokátorból ós
KZO-célmeghatírrozó mini repülóeszközból. A CL-89 tipusú pilótl nélküli repülóeszköz az ellenség elsólópcsós hadosztrilyok harcterületének íelderítését,- előrc beprograrendszere, Összetevótlik

vagy

mozott útvonalon rcpülve az elleoség terüIetc felett fényképezve, vagy infravörós kame-

ríval k,utawa - hajtja végrc. A céltcrület felett átrepülve

a loldi órtékeló központ néhíny
másodperecen belül filmre ri€ziti r repülőeszköz letapogató berendezésének információit. Ha,tótávolsága egyenes repülés esetén 1!0 km, hurok repúlésesetén ó0 km. Fényképezhetó úwonal hossza 25 km. A CL-289 tipusú pilóta nélkúlirepülóeszkóznél korszerűsítésrévénhurokrepülésbcn is 120 km-cs behatolási mélysóget tud elérni, valamint
az újrafelkészítéséhez
is jclentósen kevesebb idö kell, mint a CL-89 típusnak. A CL-289
hadtesteknél kerül rendszere§ítésre az ellenséges elsólépcsó seregtestck mélységéigtörténó felderítések végrehajtásának céliából. RATAC/RASIT típusúönjáró rídióIokátor
az ellenség mélységébenlevó mozgó célok és kis magasságú repülóeszközök
felderítésére alka]mas. Elóeró esetébcn I0 km, jámrú esetében 20 krn mélységig. A nyugatnémet
haderó csapatainál az M-ll]-as PSZH-ba van beépiwe. KZO mini repülóeszkóz egy
adott területen elhelyezkedő cél (célok) pontos helyének meghatározására, bemérésére,
ellenórzésére szolgál. Behatolási mélysége a csöves és §orozatv€tó
tüzérség legnagyobb

lóúvolságig tajed.
RENIBAS ntúzer

Az Európában állomásozó USA hadosztátyoknáLl és dandároknál került rendszeresitésre. Rendeltetésc az ellenség 80-100 km-es mélységébena megkózelítési utrk mentén előre elhelyezett érzékelók, átjátszók fellraszná,lásával az ólóeró és mozgó harci-techoikai eszközök felderitése, megkülönböztetésc, felderitett adatok automatikus lovábbí-

risa után az adatfeldolgozó központban kiértékelése.A rendszer elemei: szeizmikus,
akusztikus énékelók, mágneses énékelók, infravörös énékelők, mechanikus érzékelők,
kódprogramozó, átjítszó átlomások, hordozható adó-vevó készűlékek, központi
vezérló értékeló egység.

-CATRIN' ru sur

.. Az

olasz

Osszetevódik

szírízíöldi csnpltok hatltcstszinni t:ibori ícldcritó ós hir:rdó renJszere,

a,SORAD"

dclmi és értesító, valamint

lr;trcterület és célfclderitt'i, r

"SOTRIN"

"SOATCC"

harcászeti légvé-

intcgúlt hiradrj alrendszerckból.

A SORAD

alrcndszcr íeldedtésiadatokat gyűjt és fcldolgozza 15o km mólységig, amcly összctevódik kis, közepes, és nagytávol§ágú pilóta ní,lküli felderító rcpúlógépekból, tüzéríelderító
rádólokátorokból, lrarcterület felderító lokítorokból, hang{clderító komplexumból,
lézertávméróvel kombinált passziv éjjcllátó készülékból, adrtgyúitó és értékeló közpoolból. A ,,SOATCC" alrcndszer a közepes, kis- és loldközeli magasságban rcpüló

célok Ícldcrírósórc, lógihclyzcr órtékclésórc, hdt. cslpatlégvódclcm, csitp;ltrcpülók vczcrósórc szolgál, r\
alrcndszcr l haclrcst hirldás:in.lk és tr]arlirvitcli itónycinck

"SOTRlN"

kiclir:itósórc sztllgirl.

I\SSULT

DFF,I\

KER rnl,t:rr

USr\-hadtcstcknél került rcnclszcrcsitósrc. Rcodcltctósc :rz cllcns(.g m:lsodik lúpesójcbcn lcv,i h.lrckocsik, r:óllcsrtctc llcqysigek, tlrbori tüzórsi3, ligvó,.lclmi csaparrlk
gyors icldcririsc és puszot.'rsr, Ujripusú hadművcletihlrciszlti eszköz, lmely jcIcntóscn
rncgnövcli a pirncélclhírritis mélysóuót. r\ ren<lszcr 1iLópúl Tl{- l tildcritó repülógópból,
,,.AI}YCS\VS rendszer íöldi célfcldcritó és irányitó állomirsiból, a hldtcsr tirnt-rg;rtö
Ícgyverrendszcróból CS\VS,ból. TR- l repülógép rcchnikai jellcmzői ahpvetóen .uonosak l PLSS rendszernéI mcghetározottakkal, azonbao a fcldcritó loMtora POVE
NíoVER tipusú többcélú oldalfeldcritó lokátor, amely képes a fóldi cétok 200 km mélységig történó megbatároziisára, hat kiválasztott mozgó cél részletes megfigyelésóre, harci-rcchnikai cszkózók tipusának, mennyiségének megállapitrisíra, ílló fóldi céIok és kör
nyezcnik Íelderitésére,csapásméró e§zközök vé8fázis vezérlésére.
Á íöldi célteldedró és irányító íllomás GTACS alkalmas a megkapott adatok azonnali clemzósére, megsemmisitésérekijelölt tűzeszkózök irányitásíra. A célok megsemmisítésérea szcrvezetszc!ú tűzeszközökön
(hadmúveletiharcászati rakétakomplcxumok, hdt. és ho. közveden tiizérsógi eszközök és píncélelháritó helikopterek) kívül a
támogató (harcászatilógicrő páocóltöró eszközökkel felszerelt vadászbombázói és köz"
vedcn tímogató repülógépei, valamiot légvédclmi rakéte) fcgyverck tartoznak. A hordozóeszközök által alkelmazható rakétrik, bombák, aknrszóró berendezések, tüzérségi
gúnátok azonosak a PLSS rendszer hordozóinirl leírtakkd. TR-1 felderitó repúiógóp a
pcrcmvonaltól J0-70 knr méIységbcn ellenségcs lógvódelmi íegyverek lratótávolságío
kivül 18 000-24 000 m magasságban rcTülve 200 km' kórzetbcn lolytat fclderítésr, részlctcs céladrtoket 4 km' körzetból biztosít meximílisan 200 km mélységból. A beérkczctt xdxlokat GTACS rnlrsodperccnként 6 cóltcrülct sebességgel érti-keii_ Amennyibco
a mcgsemmisitósre kivál3szlott célok 90 km-en belül helyezkednck cI, akkor azok átadísra keólnck a tibori tüzérség automatizirlt tűzvezctóá rendszcrénck (TACFIRE), A
]0-10O km-cs mélységbenlevó célokat a Lance,k rekét&omplexum T-22 típusú rakétái semmisítik meg. Amennyiben egyik eszközzel sem semmisíthetó mc8 hatékonyan,
úgy a pincélelhídró helikopterck, vagy harcászati lagicrő repülógépei kerülnck alkalmazásra. Egy szirzad mérctű ellcnséges célra cgy T-16 vegy T-22 kazcttís rakétát indítan]k,
emclynck célkörlcrbe vczérIéséta ícldcrítő repülógép végzi, majd r résztóltctck aktiv
önvczórlésscl jutnrrk célbl. A T-22 ripusú rakétákit alkalmizó rxkétxkomplexumok a
percmvoneltól ]0-50 km úvolságbl lrcIyezkednek el, A pírncélos cólok mcgscmmisilasórc 1-1 db SKEET típusú(robbanófijben 83 db páncéltöró grirnít) kucttás robblntit'cjckct, vagy TGSNI típusúrobbanófcjeket (robbanófejben 9- l6 kis fakót.) Irrznílnltk
I(1-12 lrrrckocsilrül :]Lló szd. mcl'is,_ mm isitcsúrc.

F,lG V4LD IltEt\SLL ru .t:u,- rádióelcktronikli fclderitő zrvaró és túzvczctó
rcnJszcr ez.cllcnséges r.itliólokjciús cszközök íelc]eritó és megscmmisitó xutomiltizilt
rcnL]szcre. Osszcrcvódik F-4G riprrsú rcpülóg{;ekból, kű!önlcgcs ridiótcchnik.ri fclcleritóst biztosító bercodezésckból, célok megsemmisitósór biztosító ícgyvenctból. !-egyvc.zctében rcndclkezik az ellensóges légvédelmiés rádióelckroniklri cszköz mcgscmmi
sitésérc szolgíló
rakétákkal, fóldi célok mqlse mmisítésércszolgíló
"levcgő-f;ld"

1l]

l

AGNí-ór0 NíAVERICK és ÁGilt-ó)D N,íAVERICK ,,levc,8ij-fijld" r8kétákkxl, v.lllrnint slrjít vódclmórc szolgl'rló,,lcvegó-levc!íj' rtrkótlikkll.

Európíben jclcnlc11 NSZK lcriljetón tlz USA 17 HLHDS állomirnyába, v;rlamini az
LISÁ honi rcrülctón ta]ir]lutók, kószcn]étben a közópcurilpai ltadszintér mqcrósítésórc.

NEt\ll/ ruJ.i-Lr

l

r\z eurripai ltlrlszintórcn kiipitcn li,.r;i ridiólokációs rcndszcr. r\lk mls liltcsony ós
közcpcs mlgass;igolt repüló n;rtv mcnnyisógű lógicél köverósórc. alacsony röppályájú

rlLkórik ii,ldcritósérc, harcászati-li,qicró rcpülőgópcinek

célrrvezctéséree

PATfuOT

és

H,r\WK légvédclmi rlkétl'rk komplcxumokkel vlló együrtműködésére, A rcndszer ícl-

<lcrító rádiólokirtorokkal és mirs e]ckrronikus cszközökkcl íelszcrclr E-]C SENTRY,
E-2C HA§íKEYE és NIMRÓD ripusú repülőgópckból, valamint szárazföldi és tcnE-] SENTRY tiPusú repülőgé8eri irányiró és értcsíró állomírsokból tcvódik összc.
^z
pek, §tjít terüIct íólött a rcPüló8éPck víltásíval éjjclolppal
folyam;rtos felderítést foly,
tltnak e NATO európai tagországok légterébcn. A mcgszerzett adatokat rövidhullímú
és URH rádiókon továbbkják a fóldi irínyitó ós értesitó központba. Felderitési, alkalmazási távolsága aikrlmrzott rcPüló8éptipus függvényében ]70,550, 1000 km. Az egyidejűIeg fcldcritcn 1000 cél közűl 300-1t tud követni és ezek közül )0-re képes rávezetni
vadász- és vadászbombázó rcpülógépckct. Repülési idótartlma 8-10 óra. Á gépek kózül
12 állanrlóan az NSZK-bcli geilenkirchcni légitimaszponton van. Várbató a jövóben

F-l68 VILD VI\ESEL rcpülógép renrlszerbeíllitíse, melyet rádiólokátor elleni "leve,
gó-róld" és má5 célok ellen alkalmazható MAVERICK rakétákkel szereloek fel. A jelenlcgi rendszerben lcvő és a közeljövóben rendszeresítésre kcrülő nryy pontossígúíelderitó,csapásméró túzkomplexumok ahpvetó hatístényezóinek, működési alkalmazási
elveinck vizsgálatán nrl célszerű áttekinteni a NATO szárazfóldi csrpatai csapásméró
lehctósi3ei növclósének várható irányait is. Á NATO katonxi vezetésének értékelése
szerior a nagy pontossligú íegyverekkcl és más új fajta harceszközökkel olyan mértékbeo megnövelhetó a túzpotenciál, hogy lehetóvó válik nemcsak a harcászati, hanem a
hedműveleti tűzfólóny kivivása, sót mcgtartásr is. A tüzérségieszközök ícjlesztésében
felhasznált új technológiák lehctóvé teszik a lőtávolság és l tüzérségi tűz hatékonyságíoak növclését. A tönrcgtűz pontos túzzéváltozik azzal, ha a lószcrcket konkrét célokra
és oem l tér egy pontjára irányitják. Mivel ezek a tiizérségilószerek már célkivá.lrsztó,
öniráoyító berendczésekkel rendelkeznek, ezért ún.
lőszereknek nevezzük.
"inteligens"
ldc tartoznrk

-

ílló fegyvcrckbóI alkalm.rzható olyan lóvedó,
kek, amclyek nagymennyiségű páncélátütésre alkalmas kisbombát
a már rcndclkezósrc

ós kumulatív tölrcrct tartalmaznrk;
infravörös

célkcrcsófcjjcl, vagy másíéle vczérlórendszerrcl felsze-

rclt (lézcr) pct. rlkútirk;

-

klzcttlis rcndszcrű lóvcclókck, vagy rekóták, amclyckbcn vlla-

-

egyéb fcjlcsztés ahtt

rnennyi kazcttatöltcr
zik;

önirlló célkercsó mcchanizmussal rcndclke,

illó eszközök (Cooperlread, optikákat vrkító
lézer, optikák üvegét megtlimadó vegyi anyl53al töltött lövedé,
kek)

A

NATO

l

Lattltt,ti _t:tlkljrfuíi

,/ lii:,!l,.i( tot,íllbi [Lflt,t:t!,r/u*

l,,t,tl,:,:{ ttilr l,irjll:
|. 1\ rli:l:l!íí!itl:kii:i;l ltit,iu1.1i1l,in,lÉ

ir.ill.tit

1.1_

A lövcdókck

fuk|):,i,uil

t|l

kul:uLititliwL ah|rltí

ú i:
lör,cgck csi}vónck mcglrosz,

lcu:ik

kczclőscbcssíuónck növelósévcl

l

szibbillisán (3tl km-cs líttirv is clórhctó) ós l tijlrcrck crcjónck lbkozásln kcrcsztiil
(ibIyókony robblnr'llrnylg lrlklrlmlrz:'rsl).
1.2. A lövcdókck acrodinamik.ri e[Ieníllásinak és kcresztmctszcri tcrhclésc csi)kkcntésc útjirn ir lövcclókck alakj.'rnlrk tökólcrtcscbbó tétclin ós :rz úrmérctrllrtti lövcr.lókek alkllmazirsán kcrcsztül (]z km-cs lőtáv is ciérIrctlivé vrilik).
l.}. Különlcgcs pirotcchnikai f-cnóktoldatok ir]kalmazísávlrl (a lövcdék lótávolsá,
gát 40 km,rc javítjl).
1.,1. szilárd hajtólnyegú toriósuguas hajtómúvck alkllmazásával r lótávolság 70
km-ig törtónó meghosszabbodását ll szóriskép 500,'o-os javulisát tervezik elérni.
2. A t.lLilllti pO rOí!.jK llait,|,li,íll:
2. l. Az irányzóműszerek korszerúsitésénkeresztúl.
2.2. A röppálya végsö szakaszának irányithatóságán, illewe önrávczetó lövedék
felhasználásán keresztiil (Cooperlread, SADARM).
2.]. Iníravórös önriivezetók, reaktiv mikróhajróművek és félaktiv lezeres önrávezetók alkalmazásán keresztiil.
3, A lílzereA puztító erejirul ri)uléút:
3.1. A repeszhatás íokozásán keresztül,
3.2, A repeszck szóródási kúpjrinak célfeléirányításán keresztüI.

3.]. A kezettás lószerek további tökéletesítésénkcresztül (SADAfuv - célt felderitó és megsemmisító lóvedék),
4, A liizinígi uzAi)zt)k lizg,arw,uíglilldh fakalá,íli! -, melynek különös jelentósóge

van a tűzc§apís első Pcrceiben (lóvegeknéI kóvetelmóoy az clsó három lövés lo másodpercen belüli leadása, de a harci rűzgyorsaságnlk is el kell érni 8-12 lövést percenként) -

autom.ra é5 íélautomatatöltóberendezések alkalmazísirval (SP-70), valamint a sorozatvctők inditósinjei számának növelésével kíváoják elérni.
A íizlrslgi !ftLijzöA barci alhdlnaztíuínah olcatíubkí téekt iz .utomatizált tűzvezetó', rendszerek továbbfejlesztésével, ballisztikai számitóberendezésck felszerelósével,
lóvegek navigációs berendezéssel történó ellátirsíval (a beméréshez szűksóges idót csökkeoti) tervezik elórni.
A bar&orsib életképességéncknövclésén túl fokozni kivánják x úzerciét, tüzelés
lratókonyságit, ózclósi pontosságát, valamint kisérletek folynak a lórlivolság 5000 m,re

történó mcgnóvelésére.
P.i rilil)Líiriji hlla,íigLk ni Lli_tt íu,fu jelentős erófeszitések íolynak l hermldik
gencrirciós píncéltiiró rakétrkomplcxumok Iőrlrvolsirglin.lk növclésérc, túzgyorsmírguk,
páncólátüióképessagük fokozásárl,korlírozort láiási viszonyok közti alk;rlmazhatóságirrl.

További fejlesztés tt

áIl

ptimlhal,i.tz l)rlilal)rc (^H-64^), lmcly iúnyirlrató

páncóltöró rakótikkal van felszcrclvc, Nagyobb a hlrósuglrrl és a scbessége rrrint elótleinck és lökélctesebb a célrrvczetó és navigációs rendszcre (lózercs, telcvíziós, infravöriis
és rádióIokációs önrlivezctó íejrészckkcl rcndclkezik r Hellfirc rikétáj.), valamint szórókonténcrból nagy mennyisógben képcs lcdobni pct. kazctlis lószcrckct.
,0

Tnrábh tablhrufuik u klzi pű últii i lszkii.iikrl. ilycn pl.: a 2 km-cs lótávolsligú hor
dozhrtó automata páncéltöró fegyvcr, vlgy a kombinirlt páncéltöró rcn<]szcrük.
Ti;bb nirirár.7ít,i:lll t!14ib(rí llMliprlit kisérlcteztck ki, amclyck iellctóvó rcszik
mind csövcs, mind sorozervctó tüzérsó6 vrl.rmint rcpüli,cszközök scgitsétóvcl vllri
Íelépitését.NATO-körökben cgyrc cr,JsöJik ilz ir tcnJcnci, miszcrint lt p:incélclll:irítás
rcn<lszcre kinilvi a lrirrcászrti mércrckct és a kózcljövóbcn íontos hldművclcri rónyc-

zóvé válik.
l,:eú!!,lu bdrti hl)(iilt|ltin&

úidűíllfő szcmpont x r:rkétakomplexumok önirllri,
^ fokozír_sl, cóI-Icküzdóképcssóg különbözti mlglrsságokban, vllemint,r z.rvlLrvúságánek
r.icnsilg biztosirisa. Különösen n:rgy harlisfokú.r Prtriot lógvé,dclmi komplcxum, v:rl;trnint a kis ós f-öldközcli cólok cllcni kézi légvédclmi rlkéta l Stinger, Kísérlgtckíillynlk
a légvédelmi :ugárfegyver kis és közepes magasságon repúló légi célok elleni elkrlnllrz'rs
lelrctósigeinek vizsgáLrtárl.
A!!dk§,igi Jeí!,|uftl frjhtzt!,re
több nagyon fontos í-ejlesztést tervczoek, ltzonbln e tómt szempontiából ezek kózüI kiemelkedó fontossággal bír az elektromigneses
úron indított lószerű automata lövészfegyver, amely megnövelt lótávolsirggal, z.ljtalan
működésscl, igen nryy találati pontossálgal és túzgyorsaság3al rendelkezik majd. Elórc,
haladott állapotban van e kis-, és kózepes hatóercjű lézeíegyver gyalogos alegységcknél
c§apetlégvédelmi rend§zer
történó reodszerbeállítíse, a nagy hatóerejű tipusokat

tdl

megerósitcsere kívánják rendszercsitcni.

i

A sulrazJ-aldi r:apuuh álknállába rentlszraített é: fo!\anatol ftjhetb alltt lrlló párd,
lozlu biiÉttPtLnuh nagy jelentósé8et tulajdonítanak. Legmozgékonyabb harcjárműnek

tekintik, mely gyors m;rnóverei során rakétáival, géppuskáival képes lesz megsemmisíteni nemcsak az ellenséges helikopterckct, h;rnem egyéb célokat is,
A légiúbagt,ntállu aapárnérí khaftégeittcÉ bóvitésében a.lapkoncepció l feladltok
vi3rehajtására atkalmazhrtó erók csókkenétésc, repűlógép személyzet kizárása a kózvct,
len barcból. Ezt az elképzelést valósitjí,k meg a n4gy pootosságú fegyverek rendszeresitésével,nemcsak a haicirszati légierónél, hanem a hadászati bombázókoíl is (B->2,
B-lB), Ezek a repülógépck §aiít órjiratozási légtérbőlképesek csapásokat mérni az
ellenség gyűlekezési körleteire, objektumaira irányzott bombákkal, robotrcpülógépckkel, amelyek kis űrméretú lószerek tömegét tartalmazó, úgynevezett kazettás harcifcjekkel van ellítva. Napjrinkbao a mikroprocesszorok a száloptika, a lézerirányitás lz inírevórös irányíús tcrületén végbemenó technológiai fejlódés alapvetó iúnyzata az, hogy
egyre kisebb, egyre hatékonyabb, dc egyre pusztítóbb hatású eszkózók kerülnek rent],
fegyverrendszerei íejlesztési
szeresitésrc. Nem kétségcs,hogy a NATO különbözó
eredményeinek lrgyelemmel kísérése,azok várható hatástényezóinck vizsgílata lz adott
szakteíülcten a Magyar Népbldsereg mindcn tisztjének egyik legfontosabb feladata.
Szükségszcrúteh:it megvizsgílni az ellenség ícldcritó cslpásmóró tűzkomplcxumnlk l
különbózó mélységben és ntgvségrendben, múködó hadtípszervezetekrc, Iradt'rpobjcktumokra gyakorolt hatását is.

5I

ll. A nagy pontosságú íelderítőés csapásmérő
tűzkomplexumok hatása a hadtápszervezetek
életműködés- és teljesítőképességére
t|Ilrut.1, J

i:rLf'

inlgy

Elsóként mcg kell vizsgálni, ni[u negt,ilttlzr,tt btl,i.ttltt.yt:ík*t! LLll .tüutitti l hl,dtápszcrvezetek élet-, múködó és tcljesitőikópessógónck megóvásl, icnntartirsa i,rr.lcki,

ben. Ezek kőzúI lqfllttosabbntÉ a következókct trtom:
l. Az 1. é§ 2. sz. mellékletek és a korábbi mcgállepít;'rsokrl alrpozva metlrllapitható, hogy az cllenséges tüzérségieszközök tűzharásának a hldtcsthadtáp mélysijég
relepűlő mioden htp. alegység ki van téve, Várlretó r közcljövóbcn x tűzh]tilí 70-t]0
km-ig történó növclése. Enncl nagyobb mélységbcn rclcpüló hxdlílpszcrvczctckíc és
hrp, objektumokrl pedig rz ellenség rakéte és repüló cszközökkel mérhct csapásokat,
2. Csókken a hadtápobjekumok felderítése és pusztítása közti idó.
3. Ellenség nagy pontosságú hegyományos tűzeszközcinck pusztitóképcssógc
megkózeüti a kis úrméretúatomfegyverckét, amelyeknek egyik íontos cólpontjl lchet a
külónbözó mélysi3ekben eJlrelyezkcdó hadtápcslpatok, hadrí1lobjektmok,
.i. Lehetóvé válik a mozgásban lcvó hadtápelegysi3ekrc lórlénó gyors, pontos, i,s
a korábbi lehctósógekhez kópest - nagryobb hatékonyságú cslpád mérésc.
). Az ellcnség lehetóségci bóvülnck külónbözó szinrű hrdtípvczetósi objcktumok

hírtdó berendezéseinek rídiótechnikai lefogásával, zevarásável.
ó. Harcoló szcrvezetekrc mért csapásokkal egyűlt várhiló e hadtirpszcrvczclckrc
nagymértékű. esetcnként tcljcs pusztuliua.

7. A TOPFE-rc jellemzóen rövid idó alatt

nirgy vesztesógck

rz anyagi technikai eszközk(,szlctekbcn, mind az ólócróbcn.

kclctkczhctnck mind

8. N€y pontosságú csöves és sorozlwctó ícgyverekkcl, vllamint rcpülócszközókkcl táviúnyitással tclcpítlrctó aknírk, lknlrzirrlk időlcgcs működóskiptclennó tclrcrik
l hadtápalcgysi3cket, bénílhlrjíka kijzlckc<lési utlk for{tlm:ir, lrz átkclók, tirroIil kilrzctek, kirakó állomisok stb. munkirjlit ós mls hrdrl'rpobjektumok rcvókcnységót.
9. A Íeldcrités megbizhlrtóságánlk növckcc]ésóvcl t tlllillri v:rlószinúsí,q ós:r pusztitócró növckedósóvel szímolni kcll lz ún,,,mliso<1llgrlsln hlrri; ti,nyczókkcl' is, mint

póldíruI atomreektort, vesyiüZcmct, viztározót ért csill)is

sz. mclléklet).

okoztl ki)vctkczmónl,ckkcl (3.

Á NATO íelrlcritó és cslpjsmiró rcndszcrcivcl vótrchljt<ltt cslpísok hlrlis;inlrk
(hlrékonys.igin.rk) csökkcnrcsc, r h.t,Jtlillszcrvczctck éicr-, műkórjó- és teljcsitókópcsségénekmegóvása úgy valósítható mcg, hl vógrehlrjrjuk azok vódclmét célzó rcntisz.rbir
,2

lyoklt, vlhmint lz új e5zki)zirk mctjclcnósévcl pirrhLlzitmosiin .lzok hirtisrónycziii clcm-

zósénck crcclmúnyekéntl lrltrcbiztositlist kicgószitjiik rtlvábbi rcndszlrbillyokkal, és biz-

tosirjuk czcn rcndszltbitll,csoportok viarch.rjtislinlk összcs tiltótclcit.
pL]sztitóercjú fc,gyvcrek hltisli ellcni kt>rszcrú vódelcnr rcnc|szlbilyli, - lrmclyck
^ mcgc,gycznck rr'fOPl:l] cIIcni vóLJclcm rcnciszlbilylrivll, órvónl,rc kell hrlgy jusrószbcn
slrnrk.r hedrip ti,lkószirósúbcn, tclópitésóbcn, lrz urlin- í,s hlitrlrszillirl-rsi utllk rcnriszcró,
bcn, lrz lnylgi biztositisbrrn, az utlinszillitisok mcgszcrvczósónck rcndjóbcn,:rz tlcrzsa,.qiig},i bizlosításbxn, hlrrlrillcslrp.rtok hlrcbiztosirl'rsirnlk mc,gszcrvczésóbcn, vlhminr l
lrlt,:ltitpvezetés mcgvllcisitislibln,

r\ hirdtliprilrzsck, hlrLlrl'1llrlcuvsigck, ós m.rtllsabbcgysi,gck lclkószítisc, kikópzésc
biztosírltni kcil lz cllensi,q tc]clcritó és cslpl'lsmérci komplcxumlinlk, mcgismcró-

sorl-rn

sét, ahpvcró hatástónyczőil, lrtp, szcrvczctrc .qylkorolt hltásirt, ellcne vlló védckczés
módj;rit, lchetósógeit. Gylkorlatokon íokozott figyclmct kcll fclrc]írani a személyi íilo,
miiny mcncttcl, szótbont:rkozással, körletclíoghl:issal, rilclizís új rcndszabályai mcgis,
mertetósévcl, műszaki munklik fontossligirnak r pszichikli és akarati tónyezók fontosságának tudatositásárr. Szükségszeó mcgvizsgálni e gópjárművckct, muokagépekct mint
infrafbrrísok báziseit, abbril ! szempontból, hogy milycn c_gyóni vídócszközt cólszcrű

alklrlmuni lz általuk lérrcIrozott kisugárzások mcgakadílyozlisára. Errc a célra iníllfák,
lyík, acólhálók, sugárz:ist elnyeló bcvon;rtok alka]mezirsa l lcgalkalmsabb, azonban
ezcn eszközökkcl, lehctóségekkel r hadtápszcrvczetek ocm rendelkeznek.
A csapásméró eszközök hatístényczői
jrvulásc kövctkeztében Ll piilijrl)iizi
rzití halti|ls:tntzLtel !:r bnlhílobjúfun,h .lz.ellLnt:? pl.r:títá,rűtlal alaptlrő úlpouj,iai uil'elcntós
raÉ. Ezért szükséges mind a harcászari, mind a hldműveleti szintcken található h.dúpszervezerek felépítésének,csoportositásáoakíelülvizsgáIlta (Egy
csapással kópes megsemmisitcni cgy dd. HVP-ot.),
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5v, ü,

€y

tűz-

Célszerű u cgység-, m;gasabbegysóg- és seregtesthldtipok edrliginél jelentóscbb

nlttékű l*ltxtliz,ílű.Lil. valamint hadtáptartaiékok lótrchozlul még cgység szintcn

is,

A

tirmldáshoz vlgy védelcmben kidakirott hidráp]épcsóket és tartalék.rit úgy kell csoporto§itíni, hogy azok mintcty 2-j öná]ló cllátási, lr.r<ltápvczetósi csoPortot is képczhcssenck. Elórevonlrsok, áttclcpitósek során e htp. kisebb oszlo1lokban cvymírstól térben és
idóben elkillijoűltcn, de az ellárási fellrdetokhoz igazodvq cllcnséges cólpontul 5zolgá]ó
hucoló egysi3ektől, alegységektól legelíbb j-' km távolsígbin hajtsa végre a menctét,
Á Iótrehozott hldtirpcsoportositásoklt clsósorbtn a íóirirnyban kell irz ellitandók ércle,
kébcn szélcssógbe és mélysógbe mcgfclclóen tagolni, valamint a hadtlipmanóvcrek fcltétclcit létrehozni.
r\ hadműveleti hadtáp objektumai fontos lcldcrítósi és mcgsemmisitési célpontot

alkotnlk az cllcnség szlimára, ezért íokozoltan szüksógf§ ilz()k készlereinek móg l vcszó-

lyeztetcttsév irlósz*áb.rn történó optim:ilis mértékűszéttelcpítóse, csoportositása, mcg,
lr:vó vódelmi rendszebályok foganatosítása.

A hldrápszcr,,,ezcrek hgoltsá&a, megnövckcdctt mrnóvcr sziiksí,glcte fokozottln
fclveri,.tz ttt,in- t:t l.l,itr,t.tnillít,i_ti tnk, baniúltah, b&iirí- ir nt(Lrriih; ltk jtirlunkíginak.
Jirgaln,ind& biztrlrí/,í_li/. A felrlcrirós és csapásmérő eszkózök hatótalvolsácán,lk, ralrihti
valószinűsógónek

mcgnövekedésc miatt számo]ni kell ncmcsak

l

hadmúveleti mélységben is a fontosrbb útszakaszok, a repülócszköziik

hucitszlti, hanem

leszállisára alkal-

m[5 autóPáIyxszlkaszok, jelcntósebb hidak, v.rsúwonalak, közlekedósi csomóPontok
ki- és berakólillomások, átrakó körletck, rcpülórcrek nagyfokú rombolásával, aknlisítísá5j

, Ezck a realitások szükségc§sé teszik mind a közúti, mind l vesútépitőműszaki
alegysógckkel, közlckedési szervekkcl v:rló szoros egyűnműködésr mind a műszlki
.rlcgysógck me§növckedett jclentóségükhöz mért tcljcsitóképességénekíokozását, is l
főirányokba tórténó ö§szpontosítását. r\ jclenleg meglevó erókkcl és cszközökkcl
bercndczhctő közlckcdési utlk átercsztóképessége adott csetbcn korliltozottá válhat,
ezért a mozgás iobb feltétclcinek biztosítirsa érdckében r műszlki dcgysógck scgítsógérc
nagyobll mórtékben ke|l tímaszkodni, illewc czck rcnrjszcrbe ;illitisr, és mcglevők teljc.sítménl,ónek [okozásir int]okolt. A cslpils okozti vcsztcsíg csökkcnósc érdckóbcn l
mcnetck végrchajtise sorín a pírhuzamos menetvontlakat egymiuról tirvol, lelretősij
szerint lz épitctt utaktóI tüggedenül ketl kijclölni. A jlirmúvek közötti lávkózök növelésével a veszteségek csökkenthetők. Pl.: T-22-e5 rlrkéta kazcttás f§részc eüipszis alrkú
szórrisképónek hossztcngelyére (4OO m-re) esó gépjárművek drrabszíma így kevcscbb
lesz mint normíl távközökkel. Célszeni menetrendi elcmeket imitíló mozgatható intracsapdával kiegészített szógvi§sz2veróket telepíteni, v4gy n4gysűniségú ködfüggónyt
lótesíteni, az elektrom4gneses bullámok és az infrulglrzis terjcdésének csóklientésére.
Mivel jelentós nagyságú terúleten, út§zakaszokon várható rombolás, aknásítis, valamint
egyéb okoknál fogva, szükégessé válhat a légi szállitások szélesebb körú a,lkalmazása.

v

A légi szátlítá.si nód viszont megkóveteli egy sor olyan reodszabály alkalmazásának
képességét,amely ncmcsak az any4gok csom4golásával, kiszállít,ásával, Iedobásával, rejtett kirakásával kapcsolatosak, hanem azok felkutatásával, gyors begyűjtésevel kicsomagolrisával, felmálházásával, szétoszthatóságával kapcsolatosak.
A harctevékenység (hadművelet) soí^n jeh,lrőí naznyiÉgű aryag hernh fclhaszú,
hsra, ilhtue sennisiilntg, nalyrcA pó alíl folyanatosaa biztositanilrl/. A hadműveleti hadtáp t4gozatban egy-egy szállítóoszlop hossza elérheti a 2-3, vaü több km-t is, amely
rövid idó alatt feldedthetó és megsemmisithetó. Célszerú ezért szíI]ítási iáoyonként
kisebb száütóoszlopokbao különbözó úwona.lakon (több úwonalra tagolan) megvalósítani a kiszállírást. A súllításoh tenezae során kerülni kell a felesleges anyagítadásokkal
ós§zefúggó idóigéoyes munká4<at, elónyös, ha közvetlenül a felhasználókig történik a
kiszállítás. A kiszállitások sorá,rr alkalmazoi kell az egységes csom4gok ós eg1 ségrakomir
nyok kialakitását, rendelkezésre álló rakodógépek, szükségrakodóeszközök maximális
felhasznáását. Törekedoi kell az anyagok minél gyorsabb lejuttatására, a sákségtelcn
száüitóeszközök
összevonások elkerülósérc, meJyek könnyen íeldeíthetó, megsemmisíthetó célpontul szolgálnak az elleoség tűzeszkózei számára. A harcból kivont zászlóalj
komplex feltóltését célszerű századonkéot végrehajtani, mivel rövidebb idó alatt, más
alegységektól optimáüs távolságban, pusztitísi tényezó minimálisra csökkentésével hajt-

ható végre.

Az anJaú uzkazak felllarúhm, negtnnilil! uk nértike egya ítb hn, ami szükségessé tcszi egyes irányokba történó jelentósebb megerósítések biztosításig hadtápszcrvezetek ónállóságának fokozásít. Számolni kell a hadtápalegységck, egysqgek teljcs,
v4gy idóleges működóképtelenné válásával. llyen esetekból eredó ellítási zavarok megszüntetésére minden elöljáró tagozatnak tartalékot kell képeznie 1-2 ellátó a,legységc
nagyságrendjének mértékében.A n4gy pontosságú fegyverek pusztító hatása ellcn a

hadtápszervezetek harcbiztositása (ónés-védelem) során a íó védelmi lehetóségként
tcrcP nilzaÁi furenolezesc ielölhetó rneg. Ez azt jelenti, hogy ha minden eszköz, objektum
r megharározott kiépítesisorrendben és mértékbena lehetóségekhez mérten foldbe sülylyesztett műsziaki-óvó létesítménnyelkiépítésrekerült, akkor 40-r00,&os mértékű
,4

védettségvrlósithltó meg. Ezt az igényt a hadtípszervezetek a cslplthadtápban r
műszaki munk4gópek és munkaeró lriányírban, a hadmúvcleti hadtápben pedig elégtelen teljesitményük miltt a ren<]elkczésre ílló idóbcn nem kópesek végrchajtani. A kórletekben a technikai eszközökct és különbözó objcktumokat a maximílis t4golrságban
úgy kell elhclyezni és gondosan irlcázni, hogy azok funkcióiukból erccló feledataikat is
végre tudják hajtani. [lónyös ha mír l körletíelrlerítés eredményckónt kapott infofmíciók és a körüImények lehetóvé teszik mcnetból fedezékbe történó szétbontakozis végrclrajtását (pl.: más alcgység korlibbi települési körlctébe), A korábbi tclepülési normáktól eltérócn nagyobb távolságra cólszerű telcpitcni, mind a gépjárműveker, mind íunk-

ciális c§oportokrt, alegységeket.

A

hadtápszervezetek életképességénekmúködöképességónek fokozása érdekében

ki kell jelölni és be kell rendezni megfcló n4gyságú és rejtetségű tartalékkörletet, valamint hozzá vezetó utakat, és r veszélyeztetett körletekból kivonás gyors szervezett végrehajtását. Fokozott figyelmet kell forditani a hadtáp minden t€ozatának íény, optikai,
rádióelekr:ronikai, infrasugázások álclzasáta. Hőt kisugánó hadtípeszközök, objekrumok hószigetelésére ponyva fölé elhelyezctt hószigeteló any€ot, v€y hóelosztó fémhálót ke! felszerelni, A infraforrások álcízrisára, rádiólokíciós imitálásra, továbbá feF
használhatók kiilónbózó íüstök (ködök) és aerosolok.
Jelentós mértékbencsókkenthetó az ellenséges csapás okozta veszteség, amennyi,
ben meg van szervezve azok követelméoyei gyors szervezett felszámolásának feltételei,
menetosztágok létrehozásával, személyi áüomány kiképzésével,rendszabályok foganatositásával. Lehetóség rádiólokációs színlelt objekfumok létrehozására általában a had-

műveleti álcázás szintjén adódik.
Után- és hátraszíllítási utak mentén, fó gépkocsiutak fontosabb szakaszain levó

mútárgyak szögvisszaverók alkalmazásával lehet imitálni, illewe álcázni, A hadtápszewezetek rádióelektronikai rendszerének védelmét az illetó szervezet egészérekidolgozotr
REH rendszabályainak megfelelóen kell végrehajtani, amelyen belül alkalmazható olyan
rendszebály miot rendszertelen idóközönkénti rövid idejű rádióadás, a rádiófrekvenciák
gyakori váltása, kerülóirányok felhasználása, dubürozás stb.

A

n4gy pontosságú hagyományos fegyverck mivel pusztító hatásukb.rn megközelí-

tik a kisebb hatóerejű TOPFE-ket. rrzok várható alkalmazása eserén (r TOPFE csapás

kóvetkezményeihez hasonlóan) a sériiheL röuil

ilfu

beliili qniszcrű ntiteledáse úrhatú

(elsósorbn harcászati rnélységben). A sórülés jellege eltér az atomíegyver okozta séólé§ek je[€étól, de a sérültek számának jelentős növekedésével keü sziimolni a h4gyo-

minyos fegyverektól eddig számvetett normákhoz viszonyíwa. A hagyomáoyos n;rgy
pontosságú eszkózökkel vívott harcban megnövekedik az egészségügyi egységek, alegysógek szeLepe a nagyménékűsérúltcllitási igény következtében. Ezért jelentós egészségügyi eró, eszköz megerősitóst keü biztosítani a harcoló egységek, rlcgységek szímára
(pl.: orvost és szillítóeszköz megcrósitóseket célszerú adni a zászlóeljeknál n48ytömcgben jelen;kezó sérültek gyors életmcntó eüátásíra. A huzamosabb idón keresztüI egyhelybcn tevékenykedni kényszerüló egészségűgyi alegységeket, egysó8€kct is jelcntós
csapás érheti, amely megkóveteli rz elöljáró t4gozatoktól az cgészségügyi eró-, eszköztartalékok képzé§ét,elkülöniten elhelyezését, ké§zenlétben tartísát. Me8nehezíti a séíültek áram!ását, kihordását a várhatóan n4gymértékben rombolt úthá,iózat és távaknakilövó reniszerekkel léte§ített meg nem §zúntetett nagykiterjedésú aknamezók létezése.
5,

Szüksigcssó válik korszerúbb, íokozotnbb tcrcpjárókópcss(..qii scbcsiilrszlillítt'll,
kihordrl cszkóz ljk.tlmlzása, l scbcsültck tcrep, úrlrik'lzlr pusztitisi íiikit(ll liir:tctlcn
scbcsülrszállitó hclikoptcrck alkllmuisl. A HVP-k jclcnlcgi rcndszcrc ncm biztosítjlr
kclIókóppco a mcgbizhlttó, folylmltos hldtl'rpvczctóst, mivcl tllrtJlak núlkülszúk tcnilcrcn mc.qoszrirrlltnul tclcllül. Flírl<ló rcndszcrc nagymúrtókbcn zlvlrhlró, czért mca kcll
vllósítllni l bonvolult viszonyok kijZöü is a vczcrós ícItótcleit biZt()ljiló Zitvilr,,,ódctl
rendszcr kióllitósit. Célszcrúl HVP-ok rncr:oszrorr liliomínnyal vlló műkijr.lrctósc, és
részükrc szüksi,gcs múszaki ópítrnónl,ck clsiidlcacs lbnrossátt;rl törti,nó kiipitósc. Níc.g
ke]l szcrvczni, hogy bármcly tlgozit HVP-jiiniik kicsósc csctón bizrosiwlr lcr:yen l
hclycncsitó HVP, lr fblyrmltos inlormicióliramlás ós íildoigozis irdckébcn, mcgt'clcló
zevlrszűrésscl rcnclelkezó hirlrcló eszköz, mobil adatf'cldolgoz:ist biztosiró r:szközállomány, és az inlormirciók órtékclósénck integrált bizisr,

l\ rnry

PatltOftiui IlLl

tt

tluJ.rzLrtk

tlln

Lűttlntt. r*Or!!rí iú Oli.l

,lllt ,in

.r:iiLillL,t

ltnv:lti, szeryczni ós végrchajtlni, czórt czck elleni hrrc, védckczésés összi-cuyvcrncmi
együnműködés tbntos elcmóvó kell, hogy váljon, lmelynck a hrdmúvclet (e harc) hadtipbiztosítá5áolk megszervezósi tervébcn hldtápintézkcdésekben és hedtápperancsok,
ban tükrózódnic kcll.
A nagy pontosságú fcgyvcrck egyik cóIja a hlitaruíg baliiizLnLh, u.lutbtí:i:oL ptnztí/á.w, ezéítncm lchct figyelmcn kívül hrgyni különbózci vcgyi üzemcink által iárolt
mérgczó anyagbírzisokat, a paksi atomreaktort, mint potenciáli5 sugárvcszély forrásirt, a
mérgezó anyagoklt gyártó üzcmeink környékén eseriegesen kiahkuló vcszélyezrcttségi
zónákat, mint tűzcsapások esetén másodlago§an hitó tényezók a hadúpszervczctck
élerműködó- és tcljcsítőképcssógérc. Az ezzel kapcsoLatos túz, robblnás és esetleges
sugárszennyezódósnek kitett kö.zctcket r j_ sz. mclléklet mutatji be, elrol látbatóan
nagy veszélyeztctcttségisugaru kört íoghL cl az ammónie kód, mclynck 0,2) mg/l koncentrirciója már sérüIést okoz, a triklórcrilón, lmelynck rnyrgli a központi idegrcndszcrt
t-imadják, a klórgáz, mely ock 0,0l mg/l már sérülésrokoz, valimint a paksi sugárfcrtózó
körzct.

A fenr mcglutározott órtékcknél nrgyobb nrenoyiség elszabadulása esctón mind a
szemólyi állomány, mind a poigilri lakossig kitelepitósc válik szüksigcssé a vcszélyeztetett körzctból. Ezen anyatok cllcn
összlcgyvcrncoi védólclszcrclés mcgíclcló védclmet nyújtana, ha r küiönbözó gázok szűrésérealkdmas berendczósekkel pl.: ammönia

t

esetón

K, zöld típusúszúróvcl,

keznénck.

a

trik]órcrilén esetébcn A, barna tipusú szűróvcl rendcl-

Összegezve mcgá,llepíth:rtó, Irorry a nagy pontosságú fclderíró ós csepásméró
rcndszerek megielcnése hadmúvcleti ós harcászati szinten cgy sor új problémát, megoldásra víró fcladarot vet fcl a ht<ltápszcrvczcrck ólcr műkörló, és rcljcsitókópessógónek
biztositásx tcrűIctón

A tanulmány.r fclmcrüló problómakörök fbntoslbb c]cmeirc kiván csupáo rirvilir
gít;rni :r mellóklctckcn ábíatzoll lratirstónyezók bcmutatisitv:tl, e lcldcriró cs.tlr.ismiró
komplcxumok lhpvetó jcllcmzóinck, várható rcndszcrbcálIiráslinlk ismcrtctésóvcl,
azok lr.rdiápszcrvczetck gy.rkorolt jelentóscbb hatásinlk értékclósévcl. Szükségcs lzon,
ban a tanulm;iny clején íclvctctt kérdésck további dlrpos, gyakorl.rti t;rplsztltl;ttokon
keresztül törtónó vizsgáletl, az egysógcs összíegyvc.ncmi vódckczós, cgyüttműködóli
rend_szcrén belül a hadtápszcrvczctck i,let-, működó- ós tcljesitóképcssi3énck mcgóvilslt
érdekében a vázolt problémekórökre mielóbbi konkrét kiegészitó rcodszabályok kirlolgozása, bevezctése,
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Néhány gondotat a katonai főiskolára jelentkezettek
felvételi rendszeréről és az 1988. évi
íelvételivizsgák tapasáalatairól
Babarczy

A katonai

Tiutkr nl:,

rztls.

fóiskolára jelentkezett fi:rtllok íclvételi rcndszcre drpvetóen eltér a más

íóiskolíra jetentkezett fiatalok felvételi rendszerétól. Ez az eltéréselsósorban abban

mumtkozik, hogy a íclvételrejelentkezett fietalok ncm

i

hozolt középiskolxi eredményeik, majd mcghatározott tantárgyakból clén felvételi vizsgrercdményeik alapján nycrhetnek felvételt, hrnem egyéb vizsgálatok és az egyéni beszélgerés eredménye alapján

r közópiskolai tenulmiinyi munkát tckintjük, akkor
kimondhatjuk, hogy a katonli fóiskolára történő felvétel tanulmányi rlapkövctelményc
a sikeres érettségibizonyiwíny és a jelcnrkczés utáni orvosi vizsglilat ,,alkelmassági ercdkerülnek íelvételre.Ha csak
ménye".

A katonai íóiskolai íclvótel során a jelcntkczett fixtll]ok (továbbixkban; jelöltek)
egy ú8ynevczctt -Adlípc,ú:" Jtltílli Jal|dn.tllun vcsznek részt, amelyen belül az clsó
lépc§ó az

"áltxlános

képesség-és teljesítmény,vizsg:ilrt', l mrisodik lépcső a szakbizott-

ságok által leíolytaton,,egyéni beszéIgetés',

Á

képesség- és teJjesitményvizsgálat folyirmán eikészíteneke.gy műszaki értelmes,

ségi tesztet, részt vcsznck úgynevczcn ,.Hlntllu,g-\VECHSLER itltl/itucLt ntzt" vizsgiilt,
ton és egy pszichológusi személyi beszólgetóscn, amelyck eredmónyekónt e vizsgálttok
cgy részétvégző pszichológr_rs összesitett véIeményt ad a jeli)It eddi.q clórt eredményei-

ról, általános emberi tulajdonsfuairól és pszichikei alkalmssig,irl'll.

Mindezek után kerül sor az érintctt szaktanszékvezctók állil vczcrelt bizoltsilg
clórt, a jelölttcl folytatott szcméIyi beszélgctósrc, ahol az clózmények fiuyclembevótclóvcl ós a beszéIgctós tapasztdrtd alapján alakul ki a javrsl.rt a jcli)lr fclvétclércvryy cIuta,
sitásirrr.

r\ Íolyamtt igy leírva cgyszerű, azonban ez a íclvóteli cljirrlis 1,2 nip.ltltt kcrül vé1],
rchajtásra.

A

katon:ri fóiskohi felvételi rcndszcrróI eddig

lcirtlk tényközló jcllcgén tullépvc,

indokolrnak tartom x vázoll folyamarok kritikai elcmzésót is vólrchljrlni és a jövórc
vonrtkozó elgondolásokrt ós javaslltokat kózrcadni. A heIyzet kritikri elcmzésétmint
egy évtizedes tapasztahttal rcndclkczó fclvétcli bizonsági clnók, és mint ety több évti
zedes tanintézcti múlttal rcndclkczó szaktitnszékvczetó teszem meg, íeljogosíwa ezirltal
magam a saját szrktcrülctemre vonetkozó értékelésés jlrvaslat megtétclérc.
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Úgy gondolom, hogy clsókónt l jcicnlcgi íclvétclircntlszcr hclycssi,gér<iI, .r íclvi,
tcli vizsgik cóljlkónt mctlrlt]rrozottlk rcljcsiüctósi,géról, végül lrz c,ql,cs íclvótcli íbly.rmltok (ctípok) cúlszcrűsigóriil és crcdmónycssógóról kcll szi'llni.
Fcltótclczem, lrouy lz áltlrl,rm mc,gío.qllm:rzortlkklrL ncm mirr<lcn rcrüIetcn és szintcn értcnck cgyct:r ramivil tbglllkozók, cnnek c]lcnérc úgy vólcm, hogy a t'clvctcttck
gondohtibrcsztóck lchctnck a karonei íóiskol;ri felvétcli rcndszcr, tovl'lbbi j.rvrr.islir.r.
r\ több óvrizcclc bcvczcrctl, valimint az edcligi rirsed.rlomlrolitiklri ós krtorl.ri hclyzctnek mcaíclcló Jilritt.li ul,llr ay'7i l kiivctkczőkben kerül mcglilgalmlrzlisra:'
pílyázók kózül olyrn llltralok kivihsztisa, ;rkik crkólcsi,poIitiklti mlgatltrtásuk,

"A

adottsigaik, katonai pirlya irinti vonzódásuk ós fclkólszültségük dal>ján dkrlrnlsek arra,
hogy l kltonai taninrézetekbcn íolyó képzósük credmónycként mcgiilcljenck e hivarásos állománnyal szemben támasztott politikli, karonai, szakmei vczctói követelmúnycknqk.'
A fiíisÉolaiftl*|nlt lttgt/íz,íet egy mcgyénként és iskolínként víltozó ercdménycs,
ségúkatonai pl'rlyairányitó tevékenység után, a jelölrck r mcgyci lredkicgószitóknól
jclentkcznek. Ezutlin c8y olyiln orvosi viz§gálat-soroz:rton vesznck rószr, rmely lz á!t;rlános egészsó8i állapor ós katonei pályaalkalmasság mcgáIlapításán túl x szakokrr történó
alkalmrsiigot is meghatározzl, vegyis egyes szlkterületekról kizárja, egyes szakterületre
pedig alkalmasnak minősiti a jelölteket,
Ezek a szakválasztási korlirtozísok ielentós problémákat okoztak e8yré§zt a jclöI,
teknél, másrészt a fclvételi bizonságok munkájíban is, mivel az cgycs szakokról történő
kizírás az esctek nígy többségében szemúvcg viselése, lapostalp, illewc szóIsó csctben

sziotévesztés miatt történl.

Extrém esctként meg kell emiiteni olyan orvosi minósitést is, ami fcltehctóen
alklti vagy szervi problémirket tikírt és ir minósités igy nézett ki:
alkal,
"Korlátozással

mis; felmenteni órszolgílet, iövószet ós tcrcpeyakorletok dól." Bcllitható az, hogy egy
ilyen fiatal ncm alkalmas katonai pályára, ugyaoakkor mind az cgyón, mind l kollcktiva
számárl komoly következményckkel iár az, hr egy vagy több h lgltó e ícledatok végrchajtásából nem cgyenló arányban veszi ki a részúr,Összcsségében rz ilycn egészségiirllapotú firtal a ÍÓiskolei hallgatóval szcmben tímrsztott kövctelmanyekct nem tudja teljesíteni.

A hrdtáp ós pénzúgyi§zolqálatri meg kúlönösen rossz fényt vet;rz, ha u említett
minósítésscl renclclkczó hallgatót
hadtáp vagy pónzügyi tiszrképzésrcaikalmrs""csak
nak minósitik. Nem beszólve arról, hogy mindkét sz.rkon tanuió hlllgetóra ugyenolyan
elvárások écvényesek,mint a fóiskola bármely szokteóletén tanuló hallgatóra,
Azzal tcrmé§zctcsen egyet kell é.teni, hogy az elmúlt évtizedckrc jcllemzó ahcsony
jelcntkczési létszím (09 és 1,1 fólhcly) bizonyos mértékigindokolrúr tettc i!zt, hor:y x
jcIcntkczcttek alkalmasságínrrk elbíráIáslival, bizonyos sztkterülctck voriatkozáslrblrn lll-

csonyabb egészsijiigyi kövctclménycket tilmlrsszunk,
erre me mír nincs szüksóg.

l

z:rtlst.

sz, fóiskolaparlncsnoki

A

jelcnlcgi hclyzctct tckinwc,

intézkcdés a krronri fóiskolára plilyázók fclvótcti vizsgiiinjk

vúgrchli

,9

Ugy gondolom, hogy mindezck, az új alkllmassigrl vonitkozó egészsógügyi előijclentkezettck egószsógi elbírálírsl, szakokri
való alkalmlssága a felsorolrak figyelembevótelóvel kcrül vigrch.rjrirsm.
Az emIített gondok ellenóre ki kell moodani azonban lzr, hogy a jelöltck egészsór gügyi viz§gliliti|i mindenrc kirerjedőek. ercdmí,nyei mind a ielvórc]i cljlirások, mintl ll
k6óbbi ncvclómunka sorirn jól hxznosithatók.
A fóiskolára beérkezó jelöltck tbiskolára, illenc viihsztort §zikri rö.ténó aIkalmisrá,sok kiadiisírval megszűnnck ós a fóiskolára

ságának elbirírlísa, összességében

l

f'clvételi rendszcr cóljaként

metíogrlmlzottlk mtj;il-

lapitás4 az említett kédépcsősrendszerben kcrül vógrehljtisra.

A fóiskotán végre haj bü í&,ik!i ! iz:sll első ré§ze egy több területrc kiterjcdó képes,
ség- és teljesitméoyszint megálhpítsára vonatkozó vizsgálatsorozat. Ennek folyamín
minden hrrllgató elkészítegy úgynevezett múszaki tesztet amelyen beliil általános
műszaki és elektronikai alapismcretekból felten kérdésekre kell választ adnia.
Ez a tesztfelrdat csxk tájékoztatást ad arról, hogy a műszaki §zakokra jelentkezett
|elóltek milyen műszalii alapismeret-szinnel rendelkeznek. Ez egyben azt is jelcnti, hogy
nem kizáró ok a felvételnél az sem, ha a jelölt gyenge pontszámot ér el a műszaki tesztr€
adott válaszxival, de nem kizárt annak a jelöltnek a íelvétele§cm műszaki szlkra, aki
nem r vá,lasztott szaknak megfeleló középiskolai végzettséggelrendelkezik.
Eveken kereszül problémát jelentett az, hogy a nem műszaki szakra jelentkezett pl. hadtáp ós pénzügyyi szakra - jelöltek a.lapfelkészültségét nem leheiett felmérni,
mivel csak múszaki alapismeretek felmérésérekerült sor. 1988-tól bevezetük azt, hogy
a műszrki teszt részeként egy közgazdasági jellegű feladatsorra is válaszolni kell a jelölteknek. igy bizonyos mérvúrijékoztatást kapunk arról, hogy a szakunkra jelentkezettek
milyen alapismeretekkel és képességekkel rendslkeznek.
Mindezek utin kerül sor a jelölt lQ (lntelügencia quociens)-ét meghatííozó úgyoelezett -Hllnbury-lr/EcíISLER' 1)iu?áktraraztl végrehajtásíra,
iit clap\ Os il iit

egéni felaldtnqoldásból áll.

'

^mely

Ezen belül csopoítos viz§gálat során, a kiadott kérdésekre adott írásbeli válasz
mérik fél a jelöIt: (t) általános ismereteit, amely az olvasottságára, összességében
álülános múvelt§é8i szintjére ad választ; (z) áltdános megénési(viszooyulási) hilyzetét, amely az élet különbözó
területein tapasztalható sajátos helyzetekbeni magatartásra
Útján

és tájékozonságra ad vaőzt; (]) számolási gondolkodást, amely alapján egYszerű szÖveges példí*alkalmazásáva.l a hétköznapi számolásra és logikus gondolkodásra kaphanrok

választ; (4) gondolkodási és kreatív Lépességétegy Osszetartóz,isi és szimbólum próba

alapjln.
Egyéni vizsgálat végrcha|tásával keól felmérésre (1) számismétlési;(Z) képrende,
zesi és képkicgeszítési;(3) mozaik kirakási és (4) szintézis próba lefolytarásával a jelölt
néhány olyan részképessége,amely alapvetóen az IQ mcghatározásához még szükséges.

Az egyéni vizsgálat pszichológus által kerül végrehajtísra. Mivel a feladatok
viszonylag nchezek és a jelölt magára van utalva, így a vizsgálat a fela<_latok megoldl'rsán
rul tóbb olyln személyiségjeüemzóre is választ ad, lmely pozirív vagy negltív irányban
beíolyásolh.rtjl a jelölt alkalmasságát. Pl. ideges a]krtú, induhtos srb.
Az eddig felsorolt vizsgálatok eredményei (csoportos és egyéni) e8y átszámítási
táblázat al.pján megadják az egyén intelligencia quociensét, amely egy változat szerint
90 Ponti8 ílicsony, l l0 ponti8 ád€os, 126 ponti8 m€a§ és 127 Ponton felül extrém
(igen magrs)
ó0

Iehet.

Olt:{rztt: a

intclligenci.r tcszt 10 részpróbiiia itlipjaln tijókoztat/lst l(I:'
- .z álrlrl|inos órtclmi képességckről, az ismeretek, tirpxsztililtok logikus alkalmazlisánek, valamint a következó kópcssógcknck ícjlcttsógóról;
- az íltalános ismcrcrszintról, l közvetlcn emlékczós ós szirmcmlókczés ícjlctts(,géról, tcrjcdclmórí)l, vilamint l figyclcm-konccntrirltsig lokírril;
- az intcllcktus és.qondolkodlrs mozgékonyságíról, e szándókos szclcktiv filfbgils

"H-V"

szintjéról;

- l logikus gondolkotliu, íog omllkotlis szinrjóról és fcjlcttsagó.ól;
- a logikus emlékezés pontossáeíról, kiailrkuliuínlk gyorsaságáról ós cróssi3óról,

az emlókczcti anyag szokerlln, új helyzctben tórténó fclidézésérólés a tanL-rlékonyság
szintjéról.

Mindezek alapjrin egyértelműen megálhpítható, hogy e H-W, inrclligcncin tcszr
méIyreharó analízis eredményekénta<l választ a jelölt inrelligencia szintjórc, amely cgyik,
de közelitóleg sem egyedüli meghxtáíoz6la ,lz egyéo katooai pályára való alkalmassígá,
oak, vagy méginkább a szakválasztás helyességének.

A pszichológus által leíolytatott egyéni vizsgálat további részc az exploráció, a
jelölttel folytaton azon egyéni beszélgctós, amely az elózó vizsgilatok eredményeit
figyelembc vévc szolgáltat alapot a jelöit összefoglaló pszichológiai |ellemzésének
ósszúllitására és alkalmasságának megáüapitására.
Az egyéni beszélgetésalatt a pszichológus feladata az, hogy egyrészt az edaigi e.edmények és taPasztálatok Pootosítísaillerve órtékelése, másrészt a jelölt körülményeioek
és szemólyiség-jellemzóinek feltírása útján alkosson reílis képet a katooai pályára való
alkalmasságról, a szakvá.lasztás helyességérőI és pályamotiváltságáról,
A teljcs körű jcllcmzés érdekébena pszichológus az egyéni beszélgetés (exploráció) során a következókre tér ki:
- a családi körüiméoyekre, ezen belül a család jelölt álta.l történó megítélésére,
aoy4gi, erköIcsi, neveltetési és egészségügyi hclyzetérc;
- a személyi körülményekrc, czeo belúl a jelólt érdeklődési kórére, önmaga megitélé§éreé5 céljaira, kedvenc idótöltésére é§ pertneri kapcsolatára;
- világnézeti, politikai ismereteire, ezen belül saját meggyózódósére, egyes kérdésekben kialakult álláspontjára;
- társadalmi és közóleti aktivitására, ezcn belül i!úsági és tömegszervezetekbeo
végzett munkíjára, emberekhez és közósséghez való viszonyíra, baráti körére és szabad
ideje eltöltésének kórülményeire;
- a pályaérdeklódés és pályamotiváció fcltárására, ezcn belúl a katonai pályára való
késztetésre, il pálya megítélé§éreés szülói lrozzáállásra, a választott szak ismerctére és a
választis realitásíra, végűl a ielölt alkalmazkodó képességérc,vezctói adottságítira, reáIv4gy humán orientáltságára.

Áz egyóni beszélgetés, valamint xzt mcgclózóen végrehajtott vizsgáIarok crcdméoyei, továbbá r középiskolai tanulmínyi ercdmények ós iskolai jcllemzés alrpj.in összcgezi a pszichológus a jelöltról alkotott véleményét,kúlön kiemelve a taoulási készsi3et,
alkati tulajdonságait és intelügcncia hányadosát (lQ).

'
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Fóiskola panncsnoki ;ntézkcdés 1]. oldal,

í,l

Az eddig isrnertctctt, valójában mélyreható analitikus vizsgilatsorozat után kcnilt
sor a szaktanszékvezetók álti irányított lz1l hbizot tságaÁ őtti Eenil,|i beszétgallre. Eaaek
alapjárr a bizottsfu egyfelól javashtoi tesz a fóiskole pirancsooka lclé l felvételre vegy
elutsításra, illewe a szakon belüli több ágazar esetén a jelólt fclkészültségénckleginkább
megfelclő ágazatra tórténó beiskolázásiira.

A szakbizonsfuok elótti beszélgetésck tartalmir alirpvetócn a politikai tájékozon,
ság, a szaknak meglcleló dapismeretekben való felkészültség, r szlkterületen vírható
[elkészítéscéljának és tartalmának, valamint az elsó tiszti bcosztásb;rn vírható tevékenysijnek a feltáriisa- Ennck frgyelembevétclévcl tesz javaslatot a bizottság a jelölt részére r

szakra, illewc adott águatn történó beiskoláásra.
t\bban az esctbcn, ht a jclöltnek a javruolt szak ncm felelt meg és egészségügyi
korlátoz:'rsa nem volt, átkérhette m;rgát egy másik szakterületre, az adott szakbizott5á8

áIrrl íolytrtott személyi beszólgetósre.

Az elntilt ilíyah stlléta ,quletlrldtit *kiuttt - az

ninlu jeliill
uÉítllte nq.

.rzite

al tcson1 jtluttktzí.ti

fcluittlt,e kuiilt alkor, bd az egialgilli

llt.tlín nidtt -

dhallur

ís p:zithahigttti tttittiítítíl

Lényegébcn tebát x gyakorlit az volt, hogy aki a'középiskolai tenulmínyait ercdményescn beíejezte, állambiztonsígi szempontból kifogá§ nem merült íel ellene, ugyrnakkor az egészségűgyi és pszichológusi vizsgálat alkalmlsnak minósítette, azt feLvettiik.
Felvettiik még akkor is, ha mind a kózépikolai tanulmányi eredmónyei, rnind a íelvétcli
eljár.ls során tapasztalt ismeretei és képességeiminimális szinten voltak.
Egyértclmű, lrogy a

iS éves korig kialakult helytclen életfclíogás, munkához

és

ezeo bclül a tanulmányi ícladatokhoz való hozzááIlás a fclvettek iclcntós részénéla kalo,
nai fóiskolai képzés idószaka alatt teljesen nem változl]at mcg, Ennck eredmónyekónt

volt olyan időszak, amikor a lemorzsolódás, tanulmá4yi, fcgyclmi és egyób okokból

elélte l40o,/0-ot. De még ennéi is kirivóbb volt az, hog1 rosszul leifogott érdckck mian
nagy számbrn bocsátottunk ki ús avattunk fel gyengén íelkószült és lrelytelen óletvitelű
fiirtalokat.
I\íindezek a köíűlményck dcvelváltek a katorrai fóiskolai képzésértékrendjót, mivel
fiatalok körében olyan véIcmény iLlakult ki, hogy lra a ranulmányi eredményei alapjirn
egyeden íelsóoktatisi intézménybe sem nyerhctne fclvétcir, akkor jelcntkezik a katonai
a

fóiskolára.

Eltekinwc most az elmúlt évek sürgetó létszámhiányIitól és a katooai pálya fiatllok
elótt is ismcrt nehézségcitől, ez azért is kövctkezlretcn be, mert a/i/rílrli fuil:zrriinÉ ninchl lan:zcrű talnhrye nellttt - nn ,illitott nagasabb nlrrlt az ulapnztí tautűrglakhil !,t
rahnai uhpismrtttkl,i/, Mrisként íogalmazva: nem íífunkeló fclvételi vizsgít m,rrcol ,ti
kából, idegen nyclvbóI és sakala1lozó tantirliyikbóI, escdeg vilígnézeti és poililrai
ismeretckbóI.

Hozzá kell tcnnem ehhez azonban ezt, hogy az ismertctett ált irnos képcssé.g- és
rcljcsitményvizsgilati renr]szerünk kiemclkcdócn jó és cgycdülálló más polgári fclsöoktatási intózményekkel szemben.

l
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r lészámhiiny mixti fclvctünk órcttsiis ús lchctó§é8ct biztoshotfunk x pótÉrútsi8irevlló ialkószülú§r.,

Sok esctben még czt scm iirtotfuk bc mivcl több rlkalommll

gin bukott j€löhckel

Ehhez a felvéteü folyamathoz - a műszaki és gazdasági reszt kivetelével - mé8
akkor is r4gaszkodnunk kell, ha a katonai íóiskolíra tönénó felvétcl a javasolt módon,
m4gasabb felvételi követelmények elóínísával kerúlne végrchajtásra.
Visszatérve a felvételi rendszer céljaként megfogalmazottakra,

kimondhatjuk, hogy

a mai gyakorht szcrint végrehajtott fclvételi eljárásunk:
- nem ad teljes képct a jelöIt világnézeti, erkölcsipolitikai rillapotáról, ismerer

szintjéról;

-

nem méri íel a katonai fóiskolai képzéshezszükséges alapozó és szakalapozó
tantárgyak ismeretszintjét, a nyelvtanuláshoz szükséges ,rlapismereteket é§ adotts€okat;
- de nem ad teljes körú ytrllszí aííasem, hogy a jelölt rendelkezik-c azokkal az
alapkvalitásoRal, amelyek a katonai-politikai vezetóvé válálshoz szüksegesek;

- végül az úgynevezett háttérvizsgílat hiányában mcggyózó módon nem áJlapitható meg az sem, bogy a jelölt milyen szociológiai környczetból keólt a íóiskolára.

Abban az esetben, ha a jelóltnek felvételi vizsgát (de nevezhetjük ezt ismeretszint
felmérésnekis) kellene tenni, amelyhez az alapkövetelményt meghatároznínk, egyben
jó támpootot kapna a íóiskola oktató-neveló állománya arra is, hogy r felvételt nyert
hallgltók részéreegyes tanany€részeket milyen alapokról indulva kellenc oktatni a
késóbbiek során.
Ugyanakkor az exploráció mellett, a fontosabb személyiségvonások feltárása érde-

kében iodokolt lenne egy úgynevezett személyiségvizsgálat végrchajtása is.

Számitísba kell vennünk eonél a rendszcrnéi azt is, hogy az egycs tantirgyak oktrtásában és követclménysziotjében iskolínkéntléoyeges eltérések vannalq tehát elóíordulhat az, hogy egy erósebb középiskolíban elért 2-es eredmény mitematikából több

fudást takar, mint egy gyengébb középiskola ]-rs mitematikíl eredménye, De még

inkább igaz ez a megállapítís a középiskolák eltéró profiljából és tananyagából számított
ádlgeredményekre. Pl.: egy dísznövényterme§ztó szakközépiskola 4,es taoulmiinyi
átlageredménye alapján várható rudásszint nem biztos, hgy cléri a gépipari szakkózópiskola 3,2-es mnulmányi átlagával tanuló jelölt tudásszintjét, és íóleg akkor nem, lia a
jelölt műszaki területen szeíetne továbbtanulni.
Lényegébcn tehát nem indokolt a középiskolai taoulmányi eredmóny abszolútiziilása, ennél sokkal reálisabb alapot ad a felvételi vizsgán elért eredmény.

Az egycnló esélyek biztositása érdekébena katonai fóiskolára történó jelentkezés
meghirdetésévcl egy idóben közzó kell tenni a íelvételivizsgl követelményeit is.
E kérdéshezszorosan hozzátartozik az is, lrogy a hadscreg minden terüIctét érintó
tudomírnyos és technikai clőrehaladiu megkövetcli a gazdasági folyamatok célirányos ós
hrtékony vógrchajtlsirt. Ennek egyik alapfeltótelc a katonai vezetók magas szintú íclkészültsége, amcly cslk akkor érlretó cl, ha erre a fela<latrl megíelelő ahpokkal rcnclcl,
kczó, rátermctt fiatalokat váasztunk ki. Egyszcrúcn fogalmezva, az élet azt kóvctcli
tólünk, hogy a mennyisóti tisztképzésról áttórjünk l minóségi tiszcképzésre, a maglsan
kvalifikált tisztikar kialakitásáre.

Az

1988.

íti ftlrlttli kiiriilnil..|ú n.fu

ílibb ízdkkriikk fthztettlA d s:igutibb (nlgtt-

fth,iuli hi;riilnű9.el iílíüsaituh sziiLrlgu.r(iit, vagy legelribbis a jclöItck objektiv
mérószámok alepjin törtónó besorolását, alapot tcremtvc ezáltal a felvétcli j:lveslat elért
eredmények alxpián lörténó mcgtétclére. Bár a katonai fóiskolákra és elsósorban a

.wbb)

ZNtKNíF-rc jclentkezcttck szíml túlzott mértókbcn ncm cmclkcdett, de egycs szlko,

l jclentkezósi lrirtryszitm clértc l lr.'tromszoros nxgy§ágrcndcl.
;rzr jclcnti, hogy :r bctólthcró 7) lrclyre mintegy 22() tő jclcntkczctt.

kon, pl.: a lradrlpszakon

liz

Ebból a létszimból lcvévc a kötclczócn fclvételt nycrt 3l ió karonli kollcgistirr,4
küli'öldi kópzésrc tcrvczctt, dc visszemlr;ttir ós,i to KET (Klrtonli Eliikészitó'flníbIylm)-ot ví,qzcn jclóltei, összcscn i9 íót, a ténylcgcs t-clvételi litsziimunk ]6 főre illctvc

ü

lrclyrc korlitozódott.

r\ i6 lrclyre összcscn l74 ió íclvétciizcnpolgirri közópiskolíból, ernityrkorlatilag
örszörös jelentkczési arányszámnak fclcl mcg,

A

jelentkezési létszám ismerctébcn a szlkianszék kisérleti cólból ki,lolgozon cgy
pannznlszut.
amely egyrószt a közópiskolei tanuImlinyi crcdmóny, m;isrészt ez
]tlLíttli
egészségügyi minósités és íóiskolrri Íclvétcli eljlirás ercdményci alapján 6 területcn órtékclre a jelötteket, megteremtvc ezálrrl;r felvótcli sorrend reális kialakitásínrk lelretósé8ét.
Ivteg kell azonban jegyeznem izt) hogy ez a rcndszer még mlgában hordozze azokat az cicmeket, amelyekct a feivételi vizsgák hiínyában nem lcher kiszűrni. Pl.: az alapozó tantárgyak vonatkozásában csak a középiskolábrn elért eredményekre, illcoc a

viszonylag rövid ideig tartó íelvételi beszélgctós tepasztalatlira támaszkodik.

A

fclvételi sorrend megállapirásárr, dc végüI is az alkalmassági javaslat megtételére,
rtn!|,isíg,jdhnz,íl:a határoztuk meg:

vagy a kizárásra a következó

1. Á jelölt középiskolai tanulmányi eredménye; amelynél alapvetőeo az érenségi
tantárgyxk átl.geredményét, de ezen belűl kicmcltco a matcmatika átlagcrcdményét vettük figyelembe. A tauln,íry,i it!,tguabnir1 alapfil d liifíllzípan:,:zónt)h llhdk rlírbc,

-2,!-ig = o p661

2,5I-),O-ig = l pont
3,01-],5-i8 = 2 pont
1)F4,0,ig = 3 poot
4,0F4,5-ig = 4 pont
4,51-),0-ig = ! pgng
2. A csoportos vizsgílat során végrehajtott gazdasági tcszt credménye, amelyben a
magyar gazdaságra vonatkozó alapismcrctckre, clqyszcrű pénzügyi, számviteli, gazdílko,
ciirsi és logikai íelrdetokrr kellett a jclöltnck váiaszolni. A tcljcsitlretó pontszám a teszt-

leladatoknál l3 pont volr, amelynck alirpjirn a sorrcndi pontszámok a követkczókóppcn
dakultek, clsósorban a lr típ ellító és a pénzügyi sz"lkíil jclcntkczcttcknél:

Pont alatt

' Pont
6- 7' Pont

8- 9 pont
10-1l pont
12-1J Pont
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- 0
:1

:

pont
Pont

2 ponr

= J pont
- 4 pont
=

'

pont

l

i.

r\z intelligcncil quocicns (lQ) ll.rpjin clúrhcrii pontszim()k:

-

90,ig = {) Pont

91-l(x)-il':

: I

Pont

l- l l(),ig = 2 Pont
1l t-l l7-ig : j l)onl
l()

1lS-l](l-ig

l27-tóL

I

:

4 pont

=

ponr

i

4. Ncmzctközi ós bclolitikri escmóny,ckbcn vlló rájúkozotlsilg, amclynek mcgitélésc bizonyos mértókig szubjcktiv ós az clvirrások §zintje a jclölr t'clé ncm deklerí]t.

Polirikei cscmónyckben tijókozatl.tn, .zok ncm is

érdck]ik = 0 pont

Tírsadllom-politikai ismcrctei hiányoslk, a napi eseményekct
nem kísérifigyelcmmcl
= 1 pont
Tlirsldalom-politikai ismeretei csak cgy-kót hiányosságot
mutatnak, a napi eseméoyeker saját érdcklódési körének
megfelelóen kiséri figyelcmmel

Tírsadllom-politikai ismcrctei rz átl.rgos elváriunak
megícLelóck, a

nlpi escményeket áltelirban

ismeri

Tlirsaddom1olitikai ismcrctci átlgon feltilick,
a nlpi politikai cscménycket részlerciben frgyelemmcl

= ? pont

-

3 pont

kiséri = 4 pont

Tírsedelom-politikai ismerctci és vélcméoyalkotisa
kicmclkcdó, e napi politikri eseménycket figyclemmcl kíséri,
érdeklódó, az eseményekct ok-okozari összefüggésben vizsgáIja:

)

pont

vévc egyesek úgy vélhetik, hogy az pont tel' a jelölsokéves tapasztalat azt mutatja, hogy
tek mintegy 8-10gó-1 képe§ ilyen credmény elérésérc,Ehhez hozzátartozik azonban az
is, hogy a jclöltck minlcgy ]0-400l)-a abszolút tájókozatlansígot árul el, még olyan eser
ben is, hl irz egyéb eredmónyci meximális pootszámmlrl értékcllretók. !z évbeo a polgári ktizópiskoLíkból jclentkczcttck 10qha ért el maximílis pontszámot e terüIeten.

A követelményszinteket llgyclembe

jesírése cnnóI a koroszrályná,l lehet€ilen,

A

5, |gészségügyi dkdmasság, amelyberr az orvosi vizsgálat eredményénkivül alkati
és crónlóti íllapolot i§ figyclembe vctrünk. Ennek alapján az clórhetó pontszímok a
kövcrkczók:

o.vosi viz§glillton "alkllmlrtlan' minósités,

^z rúlzotl cilrízits, ncm megíelcló alkat
vlgy

A Il. íokó FÜV

= 0 Pont

vizsgílnton korlritozással

v.rgy cgycdi clbká)ással) llkalmrs, v.rgy színtíycsztó
(a htp. techn. szlkon) szcmgyeogesóg, tulzott rövidlátás

: l

pont

Enyhe elhizás, vrgy gyenge alkat,
többszöri súlyos betegség, de egészségügyileg alkalmas

=

i

Pont
6,

Egószsigügyilcg kitbglistlrl.rn, mcl]tilclő alkar,
dc ncm sportol és.r flzikd rcrhclósr nclrczcn birjlr

és klrrillrg,
birjl

Kifoglistalan egószsógiigyilcg

sportol,

t

:

f'iziklri tcrhclúst j<il

4 ponr

'

pont

Az,rik.rti és fiziklri irlhpotrl vonatkozó szempontok ligyclcmbevótclc mindcnkóppcn indokolt, mivel czckrc a mcgclózó vizsgilltr>k lcgicljcbb cslk utlrltlrk, ugyan,rkkor lr
f'c]vóteli eljáraLs során lr jclöltcknck í'izikai aikalm,usági vizsgil ncm kcll tcnni. A bizott,
s.igi bcszéIgctós során clcrüIt ki nóhíny h.rll_g;rrón.jIJ u, hogy l lelfbkozott i<lcgrilhpot
hlrtl'rsán komoly bcszúdtechnikai problémijl van (d.rdog),
ó.

A csoportos

vizsgírlat során végrchajtott műsnki teszt ere<lmónyc (csak;r lrad,
Az elérhctó pontszimok l tcsztben clérheró

ll'lP technikxi szxkr:t fclvótclizó jclóltcknól).
4ó pontszrim alapjirn:

-12pontig-Opont

1]-18 pontili =

l

pont

19-2]Pontig=2ponl
24,29 Pontil = ] Pont
30-37 pontig : 4 pont
38-46pontig=5pont
A jelülkA áltrtl dílberő na:<in.ílis pon*zón trhál 25 !|nt hhrur. 20 é§ 24 Pont között
teljeskett 3 fő, 1' és 19 Pont Ponl közötti ercdményt ért el ]' fó. A többiek átlag 13-14
pontot értck el, ezcn belül mintegy l0-12 fó nagyoo gyenge eredményt - összesen 7-8

Pontot produkílt.

A jelöltck által elért pontszámok egy részétaz elózó vizsgálatok eredményei alapján a bizonság titkírílmé8 a beszéIgetésmcgkezdése clótt kiszámitotta és íeltüotette a
nyilváotartísi kartonon. Ntajd a vógsó ercdmény a személyi beszélgctós alapján kcrült
megáll.rpitásra és rógzitésre a jelölt ;rdatait tirta]mazó okmányon a következó formíban:
szüL
l

kovics

A jclöltek

tstván

óv,

lr70,

alkalmasságának elbinílásirnál .rlapkövctclményként határoztuk me8 azt,

hogy bármcly terülctcn 0 pontot telicsitett jclöltet fclvenni nem lehet.
Ennek firyele mbevételóvel :rz cz évben f'clvett hallgltók közül l legdacsonyabb t5
ós a lcgm;glrsabb 24 pontszámú volt.
Dcfcjczósül néhány olyan gontlollrtot szcrctnók közrcrdni - a teliessé8 igényc nélkül - az ez évi felvótcli eljárások txl>lsztahrlriról, amclyck
nycm szcrint fontoslk lchctnck.

ir

jövóre vonatkozóan vélemó,

r\ fclvétcli bizottságok clótt folytxtott bcszéIgctósck azt igazolrák, hogy a lutondi

fíijkzlűlru 7l0llia.rrlL tu,áhbrl k

tiszolryL14

gtlge tantln,ílli tillagrclném.ltl ruxhlktz-

llré, Igen sok közörtúk az egészsógügyi korllitozássll alkalmas, többnyire hadtáp- vagy
pénzügl,i szakra jelcntkezó filt.rl. llnnck egyik oka l már emlitett hibás felf-ogás mellen
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lz elórc jclzen követelményszint nem kcrült mcghatirrozirsrlr l lrldrip rcchrri,
kai szlkrir jclcntkczó áilományr.r,
lrz is, hogy

lsmcrt tény, hogy 19li8-ban lr bciskolázort iomány 2ii-r l hadtir1l tcchnika sz.rk
águltin kcrül íclkészítósre.ahoi az cjószségiigyi cLóirások nem lchctnck llicsonylbb szintúck, mint mlis múszlkitcchnikli szlkoo.

kót

r\ hadtip sz:rkre törtónó jclcntkczés lrinya, c,gyrészt lz cmiitcrt c,gószsógúgyi korIlitozirsok miltr, m;'lsrúszt a ncm kclló mólysigű szakra vonitkozó clótíjúkoznrás crer.lmó-

nyekónt lónycj]cscn mcgnórt.

Az ón mcgitéléscmszcrint szerellct jítszott cbbcn ez orszitg cgyrc nchczebbé váló
gazdesági lrclyzcre is, amelybcn a továbbítnulás reményót vcszrctr gycngóbb tanulmányi
eredménnyel lenr]clkezó fiatalok ellrelyczkcdési gondjai is mcgnövckedrck, ugyanakkor
r diplomuzerzés egyctien lchetóségót a ketonai íóiskolai kópzósbcn llitják, Ezcknck a
fiataloknnk e jelentós része az úg},nevezett reáltárgyakat, de ezen belűi is a műszaki és
elcktronikai tárgyakat nem kedveli és úgy véli, lrogy az üzcmgazdász, illcrve hadráp
tcchoikai képzésbeo jobban megílljl a hclyét.

A fóiskolai képzés során új jelenségként Mpalztalhxtó az, hogy xz clsó évet 4
íolötti tanulmányi eredménnyel be[ejezett fiatalok egy része kóri a haiigrtói áüományvi
szonyának megszüntetését, mivel az érvényben levó rendelkezések allrpján az l. évet

fiitrlok Jutomrriku5Jn Íolyrxtl)i{iák tanulmányaikat a rokon-, vagy megelózó polgári íelsóokntási intézményekben, lgy a íelvételi
eljárások során íeltétlenül indokolt leonc a jelöItek valós célkitűzéseitvdlmilyen úton,
de felrchetóen elsósorban a pszichológiai vizsgálLrt során e jclcnlcginéI mólyrehatóbban
magas tanulmányi eredméonycl befejczett

mC-8i5ínerni,

Az elózó években tapasztalt 1-2 jeIölttcl szembcn cmclkcdctt azoknek 3 fixtaloknak a szíml, akik saját bevallásuk szerint vallásosak és k;rtonai pílyiirl jcicntkeztck. Ezek
szintc mindegyike jó tanulmirnyi eredmónnycl rendclkczctt, ugyrnekkor más fiatalokkal
szcmbcn Iényegesen visszahúzóclott m€atirrtásr, szerénycblr íellépóst txnúsitottak.
Amennyibcn a jövóben e tényt nem vizsgáljuk hauirozottabban a fclvétcli eljárások
során ós nem derítjük íll az ilycn beállítottsigú fiatelokat, kornoly gondok jelentkezhctnek a késóbbickben az ideológiai íelkészítés
terén.

Ennek clIcntéte, <le hasonlóan nem kívánatos jclcnsóg az sem, hogy a jelöltek
mintcgy j0-40q6,a nem tagja az ií]úsígiszervczernck, mozgaImi ós közélcti tevékenysógük alacsony színvonalú. Ezck l fiatllok szintc kvétel nélkül az iskohi if]úsági mozgelom allcsony szinvonalít, a közópiskola oktató,ncvcló testúlcte czirányú gycngesi3ét és
érdektclenségétncvczte meg hozzálirllása indokául,

Külön gondot jclcntctt a fclvótcli clj:ir.irs sorrin lz, hoty l kltonei kollégiumokbln
végzctt hallgatókbóI körclezóen íel kcllctt venni olyxn jclöltckcl, akik a középiskole
nigy évc alatt gycngén tenultak, fcgyclmczctlcnck voltlk, vagy lr katonai fóiskolli kópzésre
.rJkalmls" egészsógügyi minósitésscl rcn<]clkczrck. Ugyanakkor a
"Korlátozitssal
polgári középiskoiákból jclcntckczettck közül n;rgy számban cl kcllctt utasiteni olyan
filralokat, - vagy ha vállalta, át kellen irányítani más szaktcrülctrc - lkik min<l tanulmínyi crcdmónyeik -, mind cgyób szcmélyisógjcilcmzóik alapján lénycgcscn m4gasabb
szintcn íelcltck mcg rz elvár:isoknrk,
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Végezctúl az ir tílprztalítom, lrogv l ki)zépiskollikbln vógzctt katonli plilyl'rrl iri,
nyitó munke - e8y,t:ór i§kolától cltekinrvc - móg ncm kcll/! hlrékonysigú. dc ncm
kelló színvolú a klton.ri pályárl iclcntkczcn fi:rtllok szlkvillrsztisrll ós kllt()nri íijiskoliti
képzésrc vonltkozó tíjékoztetísa scm. i\ mli klronlti ftiiskollri kóllzósrc t(;rtónó jcLcnt,
kezéslrez nem clcgcndó e pályával klpcsollrros íonrllDtikuJ clkópzclós, l\ tcljcs lclvótcli
cljirás lcfolytltását, de l kópzós tovirbbi vi,.grclrlrjris;'rt is kclliicn clőscgítcnó lrz, lrlr ll tllrtaiok teljcs kórű tlijókoztltlist klrpnlinlrk:rz cgycs szlkokról és lr képzis köverclmónyrendszcréról,

Ennck érdckébcn- vólcménycm szcrint
Icpnünk (r teljcssig i{únyc nélkül):

- l kövctkczrj

tcrűIetckcn kcllcnc clórc-

a) r\ katonai pályára irínyitó táborok számitt célszcrú lcnne tovább növcloi

Ieg mcgyénként - és ott a szakokra,

-

csct-

ágazltokrr vonitkozó szlrktlnszéki tlijókozatóklt

szinvonllasabbá lehctne tenni.
b) A fóiskolíra jelentckezettck részérca íelvétclrc történt beérkczésutltn a szlktan,
székek kvalifikált oktatói taítanának tíjékozrllrókat ir szakviriasztirs elóscgitósc céljiból,
szükség esetén a íclvételi idejét megnóvclvcc) A pályára irínyifó munka hatékonysigának növelése órdckében a fóiskolán.rk a
jelenleginéI n4gyobb számú szakorientílr középiskolí.val kellcnc állandó kapcsohtot
kiépíteni,

Úgy gondolom, Irogy a cikkben xdott tájékoztatás és a íclvetett problémák, vdl,
mint a jövóre vonltkozó javaslatok hozzíjárulhetnak a f-elvótcli eljárás korszcrúsitósúhez, végsó fokoo a tisztképzós szcmélyi hallgetói feltérelei javitisához.
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ELLEllóRzÉs ÉsnaotÁpvEzetrs

A csapathadtáptörzsek és alegységek
összekotrácsolásárél

Dr. LdP,ll 11ib,í[ I-úL:|,ii,]lL4), d b,

tttl/t,ttt,ilty

lllt,lr,t

r\ közelmúltban jó nóhány alakrrlatnlil cllcnórzésr lolytlnunk anntk mcgílhpitásl
céljából, hogy hol tertlnak l csaperhldtáptörzsck és,alcgysógck az összekovácsolás
mcgvalósitáiíban, s mcnnl,irc képcsck arrr, hogy az újonnln latrehozort szervczctck
rcnicltctésüknck megfeleLÓcn műiödjcnck, s teljesitmi:nyük mcgkózclítsc lz elvárhltó

optimális szintct.
Az ellenónós folyamán vizsgáht tárgyát kópezték l következó renilctek:
- Nfilycn rcndszerbcn vczetik a hldtápot az összíegyvernemi törzsek, prrancsnokok.

- A PK HTPH a lradtáptörzsek mennyiben tóltik be helyüket, szerepüket a katonri ós politikri vczctúsi rcn,lszcrbcn.
- Hogyan vczct a PK HTPH és a hadt,iptórzs,
- A PK HTPH mennyibcn tudja biztositani azt, hogy lt cslpltok hldtápbiztositá-

síban érintett szolgílati szcméIyek alkotó aktivitlissal dolgozzlrnak,

- A vezctói munkirbln milyen gyakorlari módszcrck xlílkultílkki a hldrápegysógek, alegysógck, zíszlóaljlk vczctósóbcn.
- Hogyrn szcrvezik l h;rdtípalcaységek, ,objckrumok munkájlrt,
- Milyen az cllcnórzés módszerc.
- A vezctés rlapvctó okmányli, tcrvezó ós szcrvczó munkj móclszcrc,
- Hol tlrtunk a

népglzdasígi re[orm várhltó hatlisrinlk vizsglil.rtában,

s

a

részünkrc jclentkezó pozitiv tcndenciík kihasznirlísábln, illcNe .l negllriv jclcnségck
h;rtlis:rinek korlitozás:ibln,
Tcrmészetes, lrogy c kórdéseken túl azt is mcgvizsg:ilruk, hogy milycn a csaplrok
haLlúpbiztositisinlk lrciyzctc, milycn;r hadtápobjcktumok iLlllrpotr, s hogy rellizilót],
n.rk e szcmélyi állomíoy cllírtirsirval k.rpcsolatosan mcgszlbott központi kövctclményck.
Alr cllcnrirzós taplsztlrlatlri alapjín mcgáilapithittí), ltogy l luJt,iPtlit:lk.jí/ illtl:Lt,l,
b,:l(, ,li,l,i i;l,ni,irl]l)oL *i;:i;tt Líputk
t

t'gn}lltjt.i.ti

c

dhpn,ultltctt:,iiiklí!|lk,tJi fLLnllaik

LttlltttL:ulLt

r,t .

'l'lplsztlltuk lzonban ut is, hogy e minósig jlvítis.r az crcdménycssi,.q íokozísl
tckintctóbcn míg jtlutíl teru líkla l rcndclkczünk.
Az összfcgyvcrncmi lilrzsck, plrlncsnokok l hacltíp vczetósót tcvikcnységtjk
folyamltos ós szcrvcs részónck tckintik, l hadlip munkájit úgy ónékelik, hogy az bóké,

(,|)

ben ós lurcviszonyok között.,gyaránt mc.ghlt:irozó n fel.rdrtok sikercs vétrclrljtírsl
szcmponriibóI és ahpvctó hltást gyakorol l szcmélyi íIlomány crkölcsi állapotánlrk lllrkulirsánr. Erre a fclismerésre tlimaszkodvl, rcndszc.csco mcgszabják a hltltáp fcln<llrtait,
nzok ví,l;rchajtisirt scgítik, szírmonkérik és ónékelik. Növclnó l hltlráprr, l csaplr<>k
hadtirllLliztclsírirsira l perancstroki ráhiltiisi ha x plrincsnokok clcmcznók is órtclmcznék azt, hogy az cíayszemélyi pirrancsnoki rcndszerbcn a kial.rkult szcméll,cs munklsrilusokhoz illeszkcdócn rnilyen clváráslik vannitk a helyclrescikkcl, r{y il llarancsnok hllclrírphelycttcsscl szembcn is, l tckintetbcn, hogy milycn vczetési layikorhtot elakjtsanak
ki az aIcuysógck sztkmd vczctésc irányában, hogy biztositsák azl, ho.qy iz cgyszcmólyi
parancsnoki rendszcr részckéntaz alcgysógek lclacirtaikrt a vezctós komplc\ cgysatcs
ráhatíslrkónt annak fclügyelete mellett végezzék.
A pártpolitikai szcrvck l lnlitilai ll ntozgllni nlDla tszkiiztiul jelcntős hatást gya,
korolnlk a személyi állomány goodolkodásáre, a gazdálkodás, a szcmélyi állomány cllátásának alakulását rcndszcresen figyelemmel kísérik,e]emzik. Külöobözó
pártíórumokon megtárgyalják és meghrtározzáLk azokal a felidatokat, amelyck biztositják az elórelépésta személyi állomány részérc nyújtandó szolgáltitások fejlesztésére,a társadalmi
rulajdon védelme tekintetében, valrmint azok ncvelésében.
Szólni kell azonbtn egy létezó kedvczódeoül hetó tónyezóról, melynek lényegét az
képezi, hogy r sokirányú parancsnoki, politikai, szakmai ráhatás ellenére az alegysógpe,
rancsnokok tevékenységében a sok ió példa eilenére - a !z!m!l|i álknri1.1rdl törtóuí goltloskodlíl a társattalni húilM tűlelne en áll azan a sziúez aln! az alhnlegi katiilnhrycl
Éözöu duhbaló. Mibcn jelentkeznek ezek? Mindenekclótt abban, hogy eltűrik, ha a személyi /rllomáoy a járandóságait idóben nem kapjl meg, a íeladatok vegrehajtásának
megszervezése folyamán nem határozzák meg az ellácással kapcsolalos Íeltételek megteremtésóre vonatkozó rendszabá.lyokat, vagy ba meghatározzák ,,elíelejtik" azok végrehajtásának megkövetelését. Ncm ellenórzik a katonák ruházxtát, eltűrik az anyagitechnikai eszközök nem reodeltetésszcrű igénybevételét, azok leltározását pedig az esetek
egy részóbcn íormílisan hajtják végre, mclynek következménye a több százezer forintos
rendkívüli esemónyt képezó károk keletkezése.
Az ellenórzés íolyamío mcgvizsgáltuk azt is, hogy mi ennek az okl? Nem ismerik
az a]e8ységpafanc§nokok az ilyen irányú kötclmcikct? Nem tudják azt, hogy a személyi
íllományról történó gondoskodás az egyik alapvető elóíeltétele a íclaclatok sikeres vég,
rehajtísának? llycn jellegú problémákkal nem találkoztunk. lsmerik, rudják, értik c feladatokat, s azok jeleotóségét, Ennek ellenére mégis nap mint nap tllálkozunk e gondokkal. Mi úgy látjuk, hogy ez al.rpvctóen azzal íúggóssze,hogy afiat,tl hatautirt tárttifi
nlg nettl rendtlhezllk tttg[elLhí nólszrreLll a nkirárl,i feldluoi tzt,itllttilis ttttgolúilirad.
Tudiák, hogy a személyi állományról gondoskodni kell, tle az ncm tudatosodik oly
mértékbcn,hogy az rcndszcresen motiválja tevékenységüket. Ncm hrt kellócr. lz l
szemlélct, hogy ez az,,én" alcgységem, s ezt arról ismerhctik meg, hogy eredményescn
hajtja vógrc feladatait, jól óltözik és jó ellárásbln reszesül. Az alosztirly szolgílawczetók
hiányosen töltik bc a szerepüket, nem tudják még a paraocsnoknlk azt a scgitsógct a<lrri,
amely nélkülözhetetlcn a sokiúnyú bonyolult íel;rdatok megol<iisl §zcmpontjiból.
Végsősoron azt is cl kcll ismcrni, hogy
nem egyszerú", mcrt amíg
"hclyzctük
"fcntcbb"
a követelmónytáma§ztás
a lényeg, alegységparancsnoki szintcn - sokszor hiányos
"csek"
személyi ícltételek mellett - meg kell oldani a feladatokat, nap mint nlp kövcrkezetcs
munkít keIl végezni annak érrlekében, hogy a célkitúzósek megfeleló minóségben realizálódjmak.
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Ezután fclvetódik a kérdés- nit ttgl.ikL? Yq.yük rudomalsul a hclyzctct, tckintsük
úgy hogy mcgváltozhatathn? Gondolom ez scmmiképpen ncm jáíhaló út, Van lchctósi,g is biztositani is kell az ciórelópi,sr. iltivcl íiltd tiszrekról van szó, czórt clsó helyrc
tcnném azt az igényt, hogy javitani kell t fóiskolákon tblyó czirinyú ncvclósr. Ncm cslk
tudniuli, hxncm érteniük i5 kcll izt, hogy lt szcmólyi állomlinyról titrtónó gondoskocIlis
sikeres tevékenységükallrpfclrétclc. I]cléjük kcll plántiiini lzt, htlgy írgy vczessók lz
llctvségckct, lrogy mir az alcaysóg mcgjelcnósc lhpján is mcgállapírhitó, bo,uy tlz llz
alc,,qysÉg X. Y. parancsook alegységc. r\íár a tőiskolin órzékelteini és trnitini kcllcne ezt,
hogy u egvcs fel.dafuikrt nem cgymástól clkűlönűltcn egymás után, szinre laborató-

l

riumi könilmónyek között

A

kell megold.rni, hrnem egyidcjűleg sok irinybóI törtónó

katonai élct nem szelektíl, h.rnem egyidcjűle1; ,,tlilalja" elénk t megol
dandó fcladatok sokaságát. Azt kell megtanulni, hogy a páIyakezdő tisztjeiok, tiszibcriihatás rneilctt.

lyetteseink ilyen körülmónyek

között

i§ talpoo tudjanak maradni.
A csapatokhoz történó beérkezés utín pedg napobb,aprht All farlítatti azol
nód:zertati fclAlszítésértNem a íeladataik íelsorolásáoak ismeretét kell megkövetelni,

banem azok megoldásának tartalmát, módszeréi körúlményeit. Ezt semmiféle továbbképzés,csoportos íoglalkozás nem oldja meg. Ezt csak személyes beszélgetés, kikórdezés, tanácsadís útján tudjuk rendezni. Erre a különbözó pírancsnokoknak, szakembereknek jdót kell szekitrni. Alapvctóen abból keü kiindulni, hogy attól lehet megkövetelni a íeladetok végrehajtísát, aki ismeri a íeladatát, és azt, hogy milyen módon Le azt
megolcilni.
. N]:h98y valakiben rz a benyomás alakuljék ki, hogy probléma csupán az alegységek szilrtjén telálható, ezérc térjünk ít síjjr terüIetünkrc.

a bevezctóben megáülpilottuk, hogy a hadtáptisztek helyüket, sz€repüket
_Már
megíelclóen betöItik, tönsek, alegysógek összekovícsoltsigi szintje öisszhangban van a
mcgrlrkulás ótr cltclt idóvel és r mcgoldott íelrdatokk.rl.
. Az elleoónés íolyamán nagy figyelmet íorditottunk annak a megáIlapitására, hogy
milyen módon vezetnek a PK HTPH-ek és szolgá.latfónökök. Megíllapitottuk aii,
hogy a vezetés szisztémája kialaL:ult, okmányolása, aktusai biztosítják r sikires munkirt.
Erezhetó azonban egy olyan praktika kialakulása, hogy megelégszenek az okmányolás
és_ vezeiési .kfusok elkésziiésével,a rendezvények megtartísával. A PK HTPH-cI feladrtot szabnak, számonkórnek. Kevés frgyelmét íordíianaka nekik közvetlenüI aláren,
delt szolgálati személyek szemléleténekíóimálására, alakitísára, kúlönöscn kedvezótlen
hltlisl vrn ennek, firtd tisztek és új szolgálrti beosztások rendszcresitése esctén. Eríe
:ol:,,k9i9 nrgyon kiícjezó példa: A dd. tórzsekben rendszeresitettúk a száIlító szo|tlihtfónöki beoszrást. A fehdetaiket meg is határoztuk. A mc,ghatírozott felarlatok tarilrlJllt megolclás módszerét azonban sem a htlt. közlckedési szolgálatfőnök, scm a <ld. PK
HTPH-ek nem értelnreztók. Mit hiányolunk tulajdonkóppenl Azr, ami nélkül a minő::q]_T""kl elképzelhetcden. Pl.: a szállitó szolgálatfónök egyik alapvetó íeladata: a
HKS_?
kapcsolatos szállitások, rakodások szervezésc, segítésc.Alrhoz, lrogy ezt
9: "A.í'
mcafclelóen vógre tudje hljtani, értelmezni kell azt, hogy ez a fáadat a dd. éIetébcá mit
jclcnt,_ milyen tart lma v.n. Hol, mikor, mit kcll rnegoldani, segíteni, ellenórizni;
mclyck az alapvetó ismétlódó feladrtok, s azok ismétlódésénck gyakorisága. Ha czt
nem tcsszük meg, ho8y követelünk? Enélkül tulajdonképpcn ninci is jogunk a kövctc,
lésrc, r;ert_ezíltal olyan sziruációt teremtünk, hogy még a
ió színdékri,fc3yelmezett
cmbert is kudarcbr sodorjuk.
7l

I-1.rstlnlil 1lroblí,mirvnl r ,'rlkoztunk a HTPH,ck tcvókcnysiglnck clcmzósc lbly:rmiin fiiis lcrülcrckcn is. Kcvós tigyclmct lbrclitlnlk l mcgoldlnLló tillrclarok érrclmczósórc. lilcgcn,.llinck rlrrtiik xz órtckczIctckcn vllri tllíIkozitst, 1lcdig mi§,cn hlr.sznos
volnr. It:t ]lúldirul vlrlamclyik zl'rszlóllj ólúrc új plrlncsnok kcrül, s bizonyos idij utlirr.r
PK 1-I1'PlI kczdcmónycznc vclc c,.qy tlrl;ilkozist, mcgbcszólést, ;tlrol úrtclmczni.r z.irz,
l<1lrlj illrr.ltillbizttlsitásávll klipcsollrtos lrcll,zctet, l parlncsnoki muokivll szcmbeni clvlirlisoklt. lr lrclyi slrjlittlssii8()kilt,5 azt ll írunkitrcndcl, klll)csollrttilrtist,lmcly ll lclhiltak(),
nyabLllr

n

bizrosí t.rnit

l

mcglcvii problémlik

mc,.qoldl'lsit-

r\ PK HTPH-ck ós szolgallllríóni;ki)k munkájuk folyam,in kcvósbé töródnck lrzzl[.
Irogy lrzoklt l különbözó
szolgirlrti személyckct, akik bcosztásuknál fogva közrcmú,
köt!nck l cslpltok hldtápbiztosirá5iLbxo, ícI.rd.rtlik megold:'rsárl kcllócn llktivizirljl'rk.
l]clc kcll órtcni cbbc Lr hadtáp lillománl,át ús az odl ncm rlrtozókxt is 1ll_ rlktárvczctók,
dosztiLly szolg1l;rnczctó, tclcpügyelerest 5tb. E vonitkozásbio kiemcltcn kcll fogIlrl

PK
kozni lt z. elllitó szpk.-okkd. E tckintclbcn lbból kcll kiindulni, hogy ók e
"z,
HTPH-ck". llycn teladatra kcil óket fclkészíteni, nevclni. Különöscn indokoljr czt az a
tiny, lrogy a zliszlótljak álral mcgoldandó íchdarok nlgyság:1 jcllcge igónyli l mcgfclcló
ónállóságot, Ehbcz pedtg tllan sztkenbutkt ul .t:iik:(1, &il kt'l1,1,1 ü4rI,1ő ijr.ilhjui!,
g, dlt,tti ttttiltlu t!u_yirríri A fcladatok sokirlinyúsigl és bonyolultsága etyrc jobben elórcvctiti azl az itónyt, hogy e g. z,-jekníl bókébcn is rcndszerbe kcll léptetni t PK
HTPH-i bcosztist. Addir; is rzonban goncloskodnunk kcll arróI, hogy az ellátó szpk.,
ok tcljcs mórtékbcn bctölrsók hclyükct, szcrepükct. E szempontból nólkülözhcrctlen
fclerilt rz clló, szllk.,i íunkció tartalmíoltk órtelmczósc, újraértcJnrezése,trrtalmának
ponlos meghiltírozása.

A

hadtlipcr:ysógek, -alcgységck vczctése, munkájuk szcrvezettsógéoek vizsgálatl is
is gondor kcll forditlni lrrl, hogy tisztjcink, tiszthclyettescink megónsók.r jól működó hacltápbiztositirs
al3pvclő lcltételét, e bitltápeorlgli ;1 1|,pl.ttj.qeL lztn,ezrll h!Lal_|.t!g! képezi. Ezért a
kórülmcnyekct, mcgoldlndó fcladetok,rt lrqyclcmbe véve renc]szerescn gondoskodni
kcll munkl'rjuk szcrvczctt§égaról. E tckint€tben fontos szcrcpük vln l h1.1táptörzscknck.
A szcnczó munkánál, a f-cllrdatok idóbcni mcghatirozísáníi, olyen szituációt kcll
tercmtcni, hogy lcgyen lehetósógünk a normílis munkára, a ícladerok végrchajtásirnrk

íclbivjl rr ligyclmct néhány kérriésre.Elsósorban lrre, hogy továbbra

hoc" tevékenységót, olyan
elóscgitósóre, Nepjainkban §cmmi ncm indokolja az
"ad
Irclyzct ki akulísirt, hogy c kapkodást az anylgok mozgatlisára vonltkozó apvetó szlblilyok berlrrl'rsánlk clmullsztlisirt eredmónyczzc.
Nóhány szó az r//rall: í,n,tí/!Ezzel a kelJéssel már soklt íogl koztun( mégis fogllrlkozni kcil c tómávtl és úgy kell értókclni, hogy e terülctcn még ncm alakult ki e kiv:inlr,
tos hclyzet, r\z cllcnórzés íormalitásárl vczcthctók vissz;r az ellirtás terúlctón jelcntkezii
problóml'rk, tovillbir társad:rlmi tulajdorr vódclmévcl ö§szcíü&t]ii gonriok, A szen,czcti
mó<lositirs kapcsirn idószcrű ícledatn.rk tckinrhetjük lz ellcnórzós rcndszcrónck ínckin,
tí:sút.mór,]osit:is:it, vrllminr lt tcrvczús j:rvitis;it,
Az cllenórzósck tcrvczósc a vczctósi okmirnyokbln rcllizirlóclik. Á killlkult tcrvczési rcndszcr alallvctőcn mcgfclcló, ennck cllcnérc teljrlkozruok nólrirny szólsőséglcl pl.:
egósz óvrc, nlprl rögzitvc tcrvczik a különbijzó szolg,'rLrti szcmólyck cllcnórzósi f-cl.rdlteit. Ez nyilvirnv:rló, hogy órtclmctlco munka. Az ellcnórzósck tcrvczósénél tulejdonkóppen ntulk úlj,íhtílkell kiin<]ulni abból, hogy az cllcnőrzós a vczctói tcvékcnysa:lj ahpvetó funkciói.\ mcly he jóI működik bizrositja a [clldltok követkczctes vógrchljtísát, a
jclcntkczó pozitiv ós ncgltiv tcndcnciák ir]őbcn [cll-cdósút72

l

r\z cllcnórzós tcrvczósénck u adon cgysig konkrét he\,zet elemzésére kell ahpoz(ltinil, amelycn t kötciezílcn elóirt ellenórzósi tilac]lrtokon túl lcl kell virzolni lzokrt l
tcrülctcket is, amclyck fclügyclcte llapfclrérelc lz ltlort időszlrk célkirűzósei cre,dmónycs
mc,.qvalósitisának.
Ezekb<ll kiinduIvl

lz cllcnórzi,s tcn,czésót lthllvctócn hlirmls tlrgoz<idirsban célklpcsolórlvl
szerű tcrvczni,
.tz összlcgyvcrncmi tilrzs clIcnrirzósi rcnclszcrélrcz.
Ey!.t:

tjt

ru iJr'itlLlt

frr/l t,nrLti

l)

r\ körclczőcn clóirt cllcnórzósckct (szolgirilti utlsitlisokbln clóirt kócelmck);
b) A helyzet clemzésc :rlrpjín mcgoIdandó liledltokhoz,rz cgyes alcgysigck hcly-

l

zerévc| kirpcsolódó c]lcnórzóscket.

Hthullru hell

ulclti

-

a munklrcndbc bciilesztett ellenórzésekct.
r\ kötclczócn elóirt ellenórzésckkel krpcsolrtos követelméoyek megfelelóen tisztázottek, ezért néIrirny szó az utóbbi kettóról.
r\ helyzct clcmzése ll.rpján, a mcgoldandó íclldatoklroz, az alegységek helyzetével
kapcsolódó cllenórzések alipvetó célji rz, hogy íctmérjük l mc5hltirozott feladatok
tcijcsítésót, biztosítsuk az aion idóizrkrr vonetkozó ellpverci felrd;tok teljesitését,

továbbá azt, hogy a lrelyzetclcmzés alapján megszilirrJitsuk cgycs rlegységek helyzetét,
Al:rpvcrócn ilyen fel.rdltokrr íoglll mlgib.rn: leszcrclis. bevonul,is clókószitóse. zászlóalj, százedgyakorlatok elókészitése, levezetése, népgazd.rsági munk4 x-y alegységek
helyzetének megszilárditása, társadalmi tulajclon védclme, kiképzésstb,
Az ilyen jellegű cllenórzéscket egész évrc, idószakra célszcrű tervezni az egyes szolgállrii szemólyekhiz kötvc, meghxtluozva, hogy ki, mikor hajrja végre ezeker ez ellenőrzéscket.

Ami a munkarenclbe beillesztcrt elleoórzóst illcti, hevonte célszenj tervezni. Dc ezt
is tcn,czni kcll, amcly llepvcrőcn az álrdinos rend finntartásít célozza é§ lehetósóget ad
rz idóközben íelmerült előre ncm lárott problémíktervszerű vizsgáIatára. I\{int alrogy
utaltunk rá, ezt is tcrvezni kcll, minrlen szolgáleti személyre szólóan konkrétan oem
tbgadható cl az, bogv lt munkrareodbc bc vltn állitva elleoórzésre az ido, Konkrétizílni
kell, mert csrk e, birtosíq" mcgíeleló tudatosságot. Áltdában, de ez eselben különö,

scn érvénycsülnikcllenc a "parancsnok hldtáphdyenes koorLlinációs szerepének. Ez
uonban csak akkor történhet meg, ha l plranscnok hldtáphclyette§ alrposen ismeri l
bclyzctet, lz ellenónóst végrchajtó tisztjeit ós tiszthclyettcseit. Az ellenórzésck tervezésót, ví,grcbljtását komoly alkotó, neveló, forrnáló tevékenységnck kcil tekinteni.

r\z érintctt csepltoknirl vizsgálruk azt is, hogy a hadtíp risztjcink mennyiben van,
nak szinkronban azokkal:r íolyamltokkal, rrmclyek r nópgazdasirgban lezajlanak. Az a
mcgílIlpítirsrrnk, lrogy a kczdcti lépéseket c íolyam;rtok harisvizsgallatárl m(gtcttók. Ez
,,r,inb,,n ncn,, cle3c,Űó, kíui,nrtor.ég.r központi scgítsi3 és orientiició annek órtlekébcn, hogy az e t;rülctcn jclcntkczó kcdvczó és kcdvczótlcn tcndenciákat kilr;rszníljuk,
illcwc kiiárjuk. N,tindcnkóppcn J'ontlt Lohu d kiiihbi;:í t,rcaatlprn ,?tít!,! it,tdn?z i tl
t,uta!/}i|l?llllltlis, úrptllitika, útti!*lz,ií, ftrín.,|(zt! ,J l!ll1,1lékok nlbili:,iLíw - JirdlnaL
Végezetül a hclyszínen szerzett tapisztxlxtok rrrr hivják ícl r figyclmet, hogy mind
mind a végrehajtó tagozatban ú;tthti ltll a nil,itgí nlufu ir,ili iglttlt, l veze,

a vezetó,

tósnck biztosit:rnil kell az alkotó akriv tevékenység kibontakoztasáq az olyan gondolkodás és gyakorlt mcgteremtó§él, amclyben prioritást nyer az ésszcrúség,az cgészségcs
türclmctlcnség a rneglcvó hiírnyosságokkal szcmben; a ícgyelmct, Icndct tcfcmtó tisztck és tisztlrclyettcsck mcgbccsiilése, s nem tűlik el l belcnyugvíst és középszerűségct.
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A hadtápvezetés módosult követelményei,
tartalma és módszerei

a csapathadtáp szervezeti változása nyomán
az,,ÁHKsz" időszakában
Sznel Jóutf

ntlu 6

Illith furtlr ín,ttl

A Magylr Néphadsercg elvonuló sz.árazföldi csepateinak szcrvezeti korszcrűsítése
szükségszerúen m4ga után vonta azok részekénta hadtápszervezetcik integlilás útján
mcgvalósult módosulásár is. N{int ismeretcs, a hadtápszervczetek korszerúsitósc - szorosan igazodva az összfegyvernemi szervezctek íelépítósóhez - vógrehajtást nyert. A
katooai szervezetek korszerúsítésévclpárhuzamosan korszenjsödtck l vezetés tcchnikai
eszközei és módszerei is.

A csLrpatoknál folyó munka, mely a kiképzés,a napi ólethez szüksóges fcltételck ós
eIóírt körülmények elsósorban a harckészültség íenntartásít szolgáljlrk, l parlrncsnokok
és helyetieseik a csapatok irényitásáblo meghatirozó szcrepct tóltcnck bc, dc tiladltaikat csak a törzseik összehangolt, alkoró szellcmű munkájával tudják crcdményescn teljcsíteni.
Ugyanakkor arról scm szabecl meglelcdkezni, hogy a badtiptitztth a _íze]lliiku n
ntqáltoztltt Ai;riihnt|ry& ki;zitt c:lh aLkor ntlj,ik futi;ltuti, /:a túkutl:luik utljit, ntitljit lz

új könilményekhez igazírják.

A kirJakiton új szervezeti struktúrában és a béke hadtápvezctés jclenlegi gyakorlltában - a leszabályozottság ellcnére - több nehézség és problóme jclcntkczik, Eddigi
tapasztalataink szerint a csapatélct nlpi lradtápbiztosítísának irínyitíst,állendó tigyclemmel kisérésq az csetck többséjóben nrrgyobb lchd:rtot jelcnt a PK HTPH-ek szl'r,
rnlrre, mint a különbözó
gyakorlatok - Ieszablilyozott kcíctek kózijtti - metrcrvczósc,
mcgszervezése és vógrehajtisa. Joggal állíthntó, hogy a békc haclrlrpvczctósbcn néhány
lcóIeten elmrradunk attól a rug.rlm:rssligtól ó5 opcíativitlistól, lmcly lr lráborus vezetúsre jellemzó. Az eddigi tapasztahtok azt mutltjík, hory c tcrülcrcn jclentós, kilknirzadan belsó trrtrlékokkd rendelkczünk, amclyek fcltirrásivll nlrgymúrtékben jlvítlrltó ir
hadtest (dandár) szintű hldtápvezetés hatékonysága, minóségc ós ercdményessége,E
tekintetben fontos feladatként kerül elótérbc a badtápvczetósscl szemben iimasztolt
módosult kóvetelmények fokozott órvényesítése - mindcn szinten a békc vczetés gyakorlatában.

I.

A

LII\DT|\P|ZERVEZET1.KBI:N VD(;BF,N?.NT V t\LTo7,t\S()K
F088 K1/l,\T,i.r^1 .\ Ht\DTt\PV LlETF_SliF

A HDS csapltai szervezctének itrcndczósc és korszcrúsirósc soritn l stnrkrúrltvl-titoztltlis íóbb célkitűzé§ci közé tirtozort - l tcchnikn és lútszirn lrossz:tbll tivú viszrlny,
lqos illandósitisának i.gényc mellcn - a ha<lscrcg 5zcrvczcti kcrctcinck. nlgysígirnlrk
rn-c8hrtárorott h.rrárok köótt mrt,islr. E célkitűzósck lcljcsitósc kllxsin a szervczcrck
bckijvctkczctt korszerűsitése mennyisógi és minósógi jlvírísíbln,a hlrrlművctcr (lrirrc)
kóvetelményeihcz és a napi élet allátási szükségketcihez jobban iguodó hldtipszcrvczc,
tck kialakitásában; az élet] működó- és tcljesítőképesség íokozásitbm, a vezetós korszcrúsitésében,a béke és hlüorus haduipszervezetck kózeiitésében ósszcgczhctók,
Az átszervezés kedvezőcn hatott l hcdtápszepezetckre, azok strukturájukban kor-

szerűek, megíelelnek az ellátandó - biztosítandá csapatok rendeltetésének, feladataiknlk

és bcnnük iestet óltenek az elmúlt évek során lelhalmozon jogos elvárások, a velük
szembcni igények is. Ezen túlmenóen szükséges kilrangsúiyozni, hogy az új szervczctck
létrehozásá-níl'alapkövetelményként lett érvényesítver harci techoikli eszközök rdott
szervezetnél törté;ó egysé8e§itése, ami kedvezóen hat az ellátásra és kiszolgálásra egy-

arínt,

A hadtápszervezetekben végbement kedvezó szervezeti víltozások kezdeti eredménnycl, poiitivan éreztetik hatásukat a hadtápvezetésben. Eredményeink mellen a
hadteit hadtáptörzsek szintjén néhány esetben é§ terúleteo mé8 érezhetó az alárendcltekre való folyamatos ráhatás, az egyértelmúfehdatszrbás, alégrchajtís megköveteléséNem egyfornrán kialaLult, kimunkált még a hadtest hadtáptörzseken belüli
nek hiánya.
-munkamegbsztás
és felelósségvá]lolás. A hadtest hadtápíónók helyettesek
célszerű
helye, szerepe sem ielieskörűen kiíorroit. A PK HTPH-ck egyszeméLyi. felelősségenck

erósödése Áelett még kiíorratlan az új ö§szetételű hadtest szolgálatfőnökségek szakmai
ráhatása alárendeltjeúre, a szakterület tervszerú elemzése, a tendenciák értékclése,
következtetések levonása, javaslatok kimunkálása, az eióljrirói követelmények "kikövetelésen mechanizmusa kialakulatlao.
L!,l átkhi
ö:szegezbetíh

:

iiik a vliltlaírlk főbb kikt,ísait a hatlkípteuésr, aLhar

Luh az aljbbLtAbal

A hadtáptözsekben szervezett új beosztlisok, valamint a békc ícltöltóttség és a
hadtáp káderillom,íny minósé3ének bizonyos fokú javulilsl hatására csökkent a lcterheltség, megosztottabb l"n hadtáp u"r"tó ílllomány tcherviselóse. Kezdetét vette iz úi
"
szerveleti sirukturának mcgíclelően a különbözó jogkórök egy részéncka HDS,tól i
hadtesthez, a hadtestektól i dandároklroz tórtónó lcadísl, Folylmllos:ln növckcclik a
lredtápvezetés operativitásx, önáIlóságl általírnos ós szakmd döntésck reálisen, l hcLyi
kOrülményekhez igazíwa keólnek melivalósitás.i. A szakmli vczctés közclcbb kcrült lt
végrehajtó trtgozathoz, mindez jól órzéke|hctó jlvulást ercclményczctt az alsóbb vczctési
szútekón. A funkcionílis feladatok nóvekedésévcl párhuzamosan a hrdúp szolglihti
személyek fclelóssége és kötelességci is módosultak. A korábbiakhoz viszonyiwa több
hadtápegységct, alegysi3et kell vezetni és ezzel párhuzamosln néhány fcladat nagyobb
hangzulyi krpott, viiamint újabb feladatokért vdó fclelóssóg is lerült a hadtápszolgáIat
76

hlrtisköróbe. A két, vagy róbb hclyórsigbco diszlokilri caysógck hlcltlillvczctisc i,sszc,
rctrcbbó vilr. Nőtt l sicn,czct, czzcl párhuzlrnosln lr szllkm;li vczctii-cllcrrtirzó klpltcitl'ts is mcgoövckcrlctt,
Il.
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-A csapatok szcn,ezcióbcn, életében tórtént változ:isok, a ni.íaytómc8ű

I

E1

hnditcchni

kjval való íelszcrclós, a korszcrű lradművelctek és ltlrcok megvivirsának clvci, azok
bonyolultságl álhndóln fokozó<]ó és az eddigicknúl maglsrrbb szintú kövctelményckct
támasztanaÉ a személyi illom:innyal szemben. Az clmúlt évck során egyirtclműen bebi
zonyosodott, hogy a Lövetelmények teljesitésót, a mindennapi élctben felmerülíj sokoldalú és bonyoLuli feladarok végrehajtását, a fejlódést és rz crcdményck további íokozását csak a hadtripvezctés minden szinten történó további és íillndó korszcrúsitésóvel
lcher eIérni,

Á követelmények a kitúzótt célokban fcjezódnck ki. r\ hadtápvezetésscl szemben
tirmaszron kóvetclmóny éppen az, hogy r mcghrtjrozort cólok.rt e vczctts, illttru a nze,
/lrrr rendelt szervezet minél nagyobb hatáslokkal vrlósits.r mc8. A nóvckvó kijvelelményeket és a fcladatokat a csaparlra<ltáp vezcrü szcrvci csek úgy rudják tcljesitcni, ha a
vezető tevékeoységükbcn fokozottan érvén},esirik a korszeru vczetési elveket.
1.

A filjlehlő kiiulrbnhrych ű d

,tz ÁHKSZ itlísu*,iku:

uiltozatt

!lt!ll&

0 s. brh. haltiipuezllse gyaLarlat,íbal

4 tttcguilttlzatt t'tltinhh tt Aauátzíkbu i-í,í.!§zbú,íh:nőll
az irányirandók számq i tcnilcti diszlokáció szélcsedett, l laktanya- és helyórséeszím
virltozóan alakult, a csapatok szervczeti struktúríjamódosult ful. e.-ból dd, len); ma

A halklt&

L,an4r*0.!í.uib!z

i káderállomány minósógében jeleotós eltórésck vanntk, a hada feltöltöttsógben,
ha,Jráptagozat új minósógként jelentkezik. A megvíltozott íeltétclek növekvó
követelménycket támasztanak a g. hdt, hadtápvezctés gyakorlxtában is,

mig

r".i

és a krtonai vezetéstudomány elveinek a mcgváltozott íc]tétclcknek
,!,,:p":::tése gyakorlatáben ,tz 4l,íbbi killtintór-tLwk .rziiligL.t
1cgfac]9cn " 8;1,9.,:J,
h l l).Éll trLl l.)Ll ll:
ll'!lIi{llllll ,l:

Az általános

^nK)L
A lrldrápvczetés
ttLtpliiute!ntltt.yt az

tltbtrlijzpolttti.t,íg, Az r tapxsztxl.tunk, hogy lr
hllcltest hacltip vezctó szcrveinek tcvékenységébenegyre fokozottabban érvénycsül az
cmbcrckrólvlIó goncloskodís mcgvelósításárr, iz állomilny szüksi,.qletcinck jtvuló szin-

vonalon törtónó

kiclégirósére irírnyuló törckvós.

A hidtápbiztosílí5ra hozott dönrések

sorin figyclcmbc vcszik, lrogy szükséglctcik kicli3itósi színvonlh

l

szociirlis, kommu-

niLlis igényck mc3cll<lísának Irclyzctc közvctlen hatírst gyirkorol a szcmélyi állomány
politikai hanguhta llakull'rsárlr. ivíindcz mcllctt kicmclt jclcntósógű ós mcghnt:'lrozó szc,
icpe van e hidtápvczctósben a jó munkahelyi légkör kialektás.jtnak ós folylmntos ícnn-

tilriásánilk is.

A lsdtldípt:e*!l álhnlő kí,gelllte: mint követelmény indokolja r hadtest lradtípve,
zctés és a hadtápegységek (-alegységck) olyan szintú készcnlétót, amcly lchctóvó teszi

bármcly helyzetben a harckészüItségbc hclyczés hadtápíeltérclcinck és a fcladatok végrchljtásának bizrositásál. A hadtápvczcté§ állandó készcnlétónck kóvetelményc e hldrcst
PK HTPH-ck és törzscik tcvékcnysógónck szcn,cs rószóvó, mindcnnapi íchd.rtivi vlilt,
r\íindezt igazoljirk n lcvczctctt különbózó szintú elórc tcrvczctt, illervc vírrlthn tbrmíban clrcndclt czirirnyú bcgylkorlirsok ercdményci is, E tckioterbcn toviibbri is nrcghilti,
roz<i szcrcllc vln a hclyes egysógcs szcmlólct kirlakításirnlk, l lrarckószültség clrcndclr
szintcn tirrti§ir ha<ltápiiltételei biztosit'lsának ós íolyrmaros tovíbbfcjicsztésónck.
A h t,iprLzrt!,t u tlntijt.t,0.1 qtúuazl .kiKlzaÉ a lradrcst hídtiiptórzs szintjón kicmelt jelcntósóge van, A gyakorlati élct bonyolu|tsága a tudományos igényű és mcglrllpozottsi'€ú vezetés megkövetcli a killakult elvck, rendszabályok ru8alm§, c{ayórtclmű
dkrlmazásít, amciy csak az érintettek - tudományos szemlélctű - politikii tudltosstigú
és elkötelezett munkájával órhetö el. A hadtlipvezetés fudományos elmélcti mcgahpozás:r szempontjából a hadtest hadtáptónsekben döntó jelentósége van l íendszcrcs
tanulásnak, önképzésnek és az ezirá,nyí folyamatos kuratómunkának. Az r trpasztalxt,
hogy a hadtíp vezetószervek e területeo elsósorban a hadtest és alárendcltjei, valamint
hadtápjai szervczetének harci alkalmazisának, sajátos§á8ainak megismerósére, ,z új sz.LbáIyzrtok, szolgílati utlsitisok tételeinek elsajátitására inínyitják a íó figyelmet. A tuclományos szemlélet a hadtest hadtáptörzsek tevékenységében abban is kifejezésre jut,
hogy állandóan keresik és k-utatjá,k az újat, az új elvek gyakorlatban törtónó megvalósitásiinak legcélravezetóbb módszereit.
A hddrápuzü{r íOlJanakírá7t azt jeleoti, hogy az alárendelt tagozatok és személyck
vezetésének, a vczetési tevékeny§égnek megszakitás nélkül érvényesülnie kell. A vczc,
tettség szünet nélküli fenntartása, az dárendeltcke való folyamatos ráhltÁ fő feltétcle
anoak, hogy a vezetés áltrl meghatározott folyamirt minden körülmény kózött végbcmenjen, a célok megvalósuljanak. A vezetés folyamatossfuából termé§zet€sen ncm
következik az, hogy intézkedéseknek megszakitás nélkül szükséges áramolniuk az aIírendeltek felé, de az információk beszerzésének, a pamncsok és intézkedések továbbitlisának rendszeresnek kell lenni, a fcladltokhoz, tervezés és elszámoltatás rendszeréhcz
igazított sorrend, bizonyos ,,algoritmus" alapján szükséges működniük. A hadtest hldtípvezetésénekugyanakkor mindenkor készen kell lenni a váradanul íelmerüló feladetok vógrehajtása követelte operativ beavatkozásrr is.

Aht

lápttze.ílöbbnálösszttcuínulhttaAllrszilánlha,a,V,ldlkttottkoocepcióhoz,

elhatározáshoz alapjaiban tartja maglit. Erre azért van szükség, mert az átgondolt munke
nélkülözhetetlen feltétele, hogy a hadtest hadtápállomlinya megértse és önm€ában
tisz,
tizzl az elöIjárő döntéseit, sőt sttját dóntéseiket elöljíróik elhatározásíhoz, kóverc!
ményeihez igazitsák. Az általános koncepción belüI rz elöljáró módositó intézkcdósci,
rz rl.|rrcndcltek jelzései és r helyzetben belillt vlí,ltozlisok hatására gyrkrlrrr kell ponrmi-

rlni, móLiosítaoi a munklíolyr'matot, Azonban r tapx§ztihtok ,áin,
", -gil."r"n,
opeíatívan mcgvalósitható.
A tr:tt6 rnulnturlgtl kifejczósrc jut abban, hogy a íelelós személy gyorsan, iitgondolt:rn kópcs mcgállrpít.rni u esctlcges vjltcrzások szüksó5cssógit ós irinyát. (,s:iz ú|
lrelyzetról gyorsan tudja tájékozt.rtni beosztott:lit.
hadt;ipvezetés rugrlmltssirgát a szilárdsággal együn lehet vizsgilni, mivel l kettó szoros
^ dirlcltikus cgysigben vln, amcly
azt jelenti, hogy - a korjrbban hozott rlöntés következetes végrchljtásl mellett - l ha<ltípvezetés képes l kialrkuIr helyzcthez, mcgváltozott körülményhcz igazodni, indokolt
es€tbcn új döntést hozni. Ugyanekkor a rugalmasság nem jelentheti a kapkodást és a

feladatok végrehajtisiiník túlzott lcegyszeósitését.
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A

lrzlr!í o\!rorj|i/!.í.kt cslk a helyzet íIlandó ismercte, a céIok, íehclatok vil.irgos

meghatározása és értclnrczéscdlrpján lehct crcdménycs. Az operativ vczcté§ feltótlen
jellemzóje a hclyzet gyors áttckintése, az clemzósi és dönrési készségmagss szintű kiíci'
lc§zlóse, a hatírozonság és
intézkcdósck gyors kiedlisl. Bcbizonyosotlott, ho.qy t

u

lrirdtcst hadtírptörzseknck az opcratív vezelés fcltóteleit mlir l tervezós időszrrkl'rban
szükséges |étrchozni ir céklk és ícl;rd.rtok kiirültckinró mcghaclirozlisával, rrzok teljcsitési
lelrótclei megter€mtósével, a mc5,valósitás lcgcélszcnibb módszereinek ós rcndszcreinek
kiallrkitásírval, Az a taplrszt lt, lro61y lrl az évcs felrdttterveket ltz átgondolt§irg, x kövcrkczetesség és kelló előrclátás jcllcmzi, akkor a lravi feladatok végrehljtirsa sor.in ncm
indokolt sorozatosln pótintézkedésck kiadásl

A

megváltozott fe|tételek tükrében

a

hldtápvezctésscl szcmbcn rámasztott

növekvő kóvetelmények és ezirányú kezdeti tapasztalatok kifejtésénélncm törckedtúnk
l tcljességre, csak r meghatározóbbakrt emlitenük. Azonban nem hagyhrtó figyelmen
klvül a hadtest hadtáptönsek vezetési tevékenységébena minóségi követelmények
tekintetében a magas fokú szervezett§ég, az alkotó kezdeményezóst segitó lé8kór, a
komplex vezetói szemlélet, a célok, feladatok egysé8es értelmezése és végül, de nem
utolsó_ sorban a vezcté§ politikai elkótelezettsége sem.
)szeslgűen ntgátkpíthatl, hogy a jól szervezett, maga§ §zintű hadtápvezetés fó feltétele, hogy a hadtest hadráptörz§ képes legyen az eseményeken úrrá lenni, a célkitűzések és a fó feladatok megvalósításárir összpontosítani. Ne az események irányítsák a
vezetói tevékenységet, hanem a hadtest hadtáptöns befolyisolja az események menetét,
az alárendeltek tevékenységét.

2.

A g.

hdt. badtápleutí:e fojanatáttaA elenei és azok tartalna:
A hadtápvezetés rendkívül bonyolult, ös§zetett folyamat. Egyetlen vez€tó sem
engedheti meg magának, hogy tevékenysége során sablonos megoldásokat alkalmazzon. A vezetés egyes funkciói azok a tevékenységek, amelyek a szervezetben a vezetés
során pontosan meghatározott és elhatárolt feladatok végrehajtására irányulnak, Az
egyes funkcióknak szervesen bele kell illeszkedniük az adott szervezet múködésébe.

A hrdtest hrdtápvezetése szcmpontjából az infornliciómh

és a tájlAoztanfu reulszcréalábhi kaunlnűltku kell kielégiteni: megbizhatóság, idószerűség, szintnek megfelelő mélység, visszacsatolhatóság. A hadtest haduiptörz seinek megfelelő információval kell renclelkeznie az alárendelt hadtápegységek (alegységek) helyzetéról, a megszabott feladatokról, a vezetó összfegyvelnemi tórzs kóvetelményeiról, az elöljáró hadtáptórzs célkitűzéseiról. Az információ forr.ísok köre rendkivül széles. Az információrendszer által biztositott adrthalmu összesítés, elemzés nélkül azonban nem sokat ér, A
jelenleg mcglevó
mechanizmus kielakult, crcdményesen funkcionál. A

nk az

'BOA-rcndszer"

továbbfeilesztés€ nrpjaink kérdése, mely az lBNí kompatibilis mikroszámítógópek telepirésével megoldást nyer. Ezzel mcgtcremtódnek a feltételei a HDS, hdt. hadtliptönsek

gép,gép kapcsolatának, az információk t€ozatonkónti szelektivitásának áramlási ideje
csökkentésének. A szolgílati ágak által vé3rehajtott rend§zcres elemzósek lchctóséget
biztosirantk a tendenciirk felismerésérc, az okok feltárására és a további clórelépés érde-

kébcn a íeladatok meglratározásáru.

A

terruzti a hldtápvezetési tevókenység alapji. Ezórt el§őrendű

követelmóny,

hogy

a tervek reálisan, megalapozottin, a formalitást keűlve kerüIjenek kidolgozísrt Az
alapvetó terveket, vezetési okmiinyokat és azok tartalmi követelményeit a CSHSZ l.

rósz voniltkozó fcjczctc ós pontjai rartxlmizzák. F6y-ety célkitúzésbármcnnyirc mcglllr,
pozott ús rcilis. cslk,rkkor vllósul mcg, he tórbcn és idítbcn kclló konkrótsátgll hlrt:irozzuk mc.q l cól clórésór biztosítt'l részfillr]atoklLt ós lzok vigrchljrásinlrk tilclóscit. Á
lcrvck kidol.qozísirnlil tijrckcLjni kcll l tirmijr, cgyónclmű, vilá.qos nyclvczcrrc, l'rttckint
hctílsi,.qrc, ko<lrcIinlilrsli.qr.r, czórt clórérbc kcll hclyczni :r grlgfikus rncgol,J,isoklt.
Kiivctkczctcsct] ós hlrékonylrbbln kcll .rlkllmlrzni lt bókc opcrltiv lrrJ;rttilri rcndszcr ós a
szlimitílgópck iltll nyújtotr lehcriisi,gckct is,

t\ *ru:tll fiEllhl,ilt: t fclldatok lolt,lrmatos rcndszcrét, lt tcvékcnysi,g szcnlilyck ós
llircncicltck kijzötri szétosztlisit, l lciirdltkórók meglrarlirozislit, az cszközök, lrrvlgi

kószlctck cso1loltositísát, l mechlnizmus bclsó szlbilyozáslit órtjük. A szcrvczés ahrt
egyrészt l nlpontir jclcntkczó fclarJltok cgysi,.rlqs rcndszcrbc íoglalás;ir, szebáIyozott
mcgoltJlst, mlisrészt a tervckbcn íoglalt fclaclatok végrchajrisinak mcgszcrvezésót értjiik, Ennck sorín l vógrehrjtás megszc.vezé§e is slj;'rtos módszereket igényló módon
történik.
A lracltáp vczetői munka egyik leglénycgesebb tény.ezője d ltillr. elsórcndű vczctói
tcvékcny§ég. Tanalmirnlk lényege annak meghalirozása, hogy mit, mikor, ho8yao,
mivcl és milycn sorrendben kell elvégezni. A megvllósításhoz itz adott kérdóshcz szüksi3cs rónyismerct és megíeleió döntósiharískör nélkülözhetctlcn. r\ h:rtáskörök átruhlr
zisl - llzaz a dönlési körök alárcndeltcknek törtónó irtldirse - e döntéshez szúkségcs
elegendó ismeíetanyag nélkúlaz együnműködés hiányához, szervezctlcnsé8hez, Zűrzilvlrhoz vezet. Níindcbból az is nyilvánvlló, hogy az ósszes vezctósi lunkció terén lcgki,
emc]kedóbb szercpc a döntósnek vin és valamcnn},i cgyéb [unkció tulajdonképpen czt
szolgáljl, s ezcket figyelcmbe kell venni, Ezek közü1 a 1egfontoslbbak: az elöljáró kóvctclményc, l végrehajtás lehetóségc, il vagrchajlók szcméIycstuhjdooság srb. A döntós
lrariskilrét alapvctóen a Szolgálati Szabílyzat és Szcrvczcti i\íúkö.Jési Sz;lbílyzat tartalmazzík. Nlinél mlglsebb a vezetói szinr, annál több a kczdemónyczó jellcgú döntós. A
Szcrvczcti Níűködósi Szebályzatokbenm kcll törckcdni, hogy döntési haúskórük min<lig azokn,rk l szerveknck lcgyen, amelyeknek birtokábm van l döntéshez nélkülözhctctlen inloro]liciónrennyisé{.

A ftladdtr:llúlt az alárcndeltek részére a lredtest PK HTPH és törzse kikópzési
évrc htdrápintózkedésbcn fogalmazza mcg a lehdttrew sz§veges része alapján. A gyikorlrt lzt igazolja, hogy szükséges a felaJ,titerv ús i hjJ tipi?r rezkedé5 ety§éges órtclmczósc és végrchljtísa érdekébcna g. hdr. PK HTPH-nck evénkónt egy ;]krlommal hadrápvczctói értekezlctet levezctni a pxrancsnok áltll rrrtott vezctőiértckezletet kövctóco,
azzel összchlngolt idópontban. r\ csapltok minricnnlpi tcvékcnységévcl,a hadtápgizdálkodlis irlinyitásával összcíüggő, lz clóljárótól órkczó intézkc<]ések vigrchajtásánlk
biztositlisárl célszerű idősztkonként összcvont lrlclr{lintézkedésr kildni. Az opcrltív
íciildittokrx, vl lmint u lláreodclr bldtipok rrcm tcljcs körér órinró kórdésekrc rövid
úton, szóban, góptirviraton, vlgy lz iityvitcl rendszcri,n kcrcsztiil cólszerű intézkcdni. r\
hlvi munkl, ós cllcnórzósi tcrvckbcn rögzítclt fclaclttok vi,qrchajtírsl érclckébcll
h.rvonr.r cgy llk;rlommal l bidtcst hildlalptörzsbcn szolgálatűnóki értckczlctct szüksúgcs lcvczcrni. .t\i ltct ftl*latl:dk kLnt } lltllr .íh:rtli ülííluli. mindczzcl biztosíwa u ni;ircntJclrck önllLl>silgirnlk növckcdósét, r\ jogok lclcllislr.r dan<l:ir hadrliptiirzsck szintjirc
azt is jclcnthcti, hogy óvközi részlcladrt ncm kerül szlrblilyoz;isr;r (1>l. cR),gy.t\orli. htllltlipbiztositásínlk megszcrvezése), de szóbxn, tclefonon, géptliviraton jelcnrésrc kötclczzük a kószcnlét elóróséról, a íeltdlt vigrchajtása clókészírósónck hclyzctéról.
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l

l\: lo,ii/ínű*iiL:,t ],rezctói tcvókcnysagcn bclül l tcrvczói és l koor<lináló funkcióblrr fijczódik ki clsósorbln. Együ|tmúköili,st kcll mcavlrlósítlrni elsósorban lrarcban, dc
,l vczetés nélkülözhctctlen íclrótclc békc idószakblrr is. A hldtest tórzs szíérirjiban sok
új szerv szülctctt, minclcz l koribbilkt<il mir_s egyiinmó<ióst igéot,cl cél- és tltrtltlom
vonatkozásilbirn. l\z cavüttműki>clóst ctliponkónt, murrklf:'rzisonkónt célszcrű mcgtcrvczni, mcgszcrvezni. l\ lratltcst lrlr-ltirpvczctés gyakor1.1lilbxn ,,tz ú1l)ttLtt:Llt kcittltt:lt,tt:ii
l1z olyan tcvókcnysi,q, lmcll,rrck során :r fclrcl:rtot
LK) iilln1lliil/.tl kcll mc,qvalósitlni,
tnc,qlrarlirozó vczcrií l íchdlt crcclmónycs tcljcsítésc órclekébcn kcz<lcnrényezi az c,gyüttmúködóst minduon nrás feleiijs szcmóll,ck íclé,lkik ncki nincscnck direndclve, dc a
cóI clérósc szcmpontjlibtil kózrcműködósük nélkülözhctctlcn.

l

Az elltl,ítzí.r úrjltn kcll mellgyiizódni e megszlbott íeladarok vógrchajtásirról, l sajít
irányító tcvékenysóg h.rtékonyságitról, l vógrclujtás kövctelmények szcrinti megvalósitásiról, lrz esetlegcs cltérésokdról. Az cllenórzós rcndszerét, követclménycit, a hatékony levezetés módszereit szirmos rendelkezés szabályozzl. Ezért csak néhány lényeges
kórdésrc szeretnénk ráirányítlni e lLgyelmct e tcrül€tcn. ElórebocsalNa azt téoyt, b0!,|
i d blllk.ít harlhi\rörznh linl!:rlt, tzztl pátbttLtma,uttt dz clltlúníkaPtcittis ^i.r ntgttiiaehr
Jlt. Az el],coőrzés mcgíllapító és énékcló tcvékenység, A vizsgált területen a van állaporot kell hasonlitani a kóvetclményekhez, majd a különbségck kimutetásl után l tényekból lehet a reális következtetéscket levonni. Áz ellenőrzést mindcn esetben követni kell
a tap35ztalitok írásba foglalisínúés a szüksóges intézkeclések meglételének, a felxdatok
megszabásának is. Az a tapuztalatuok, hogy a kapacitásnövekedés ellenére szúk
kcresztmctszetként jclentkczik az clóírt kötelezó ellenórzések végreheitása a badtest
lradtáptörzsekben, Az érvénybenlcvó szrbályozás szerint kétévcóte íeiügyeleti ellenőrzést kcl! végrehajtlni az alárcndclóteknél. Mindez azt jclenti, hogy minden hónapbrn
egy alakulatot ellenórizni keil átfogóan, A jclenlcgi feltöltónség mellett ez jelentós túlmunkával, idó- és cnergiaráforditírss valósítható mcg a követelmények szintjén.

A hadtápvezctósbcn a l.lplszlildlOA fbl\nndtaí á ehiítíí,clenzlse, ls hasatrl,íli,w íoa,
tos szeíepct töh bc, A tapasztalatok közreaclásának számos módja, ieh_etósége van, csak
bátran élni kell velc,

A

módszert]ni bemutatók is ezt a célt szolgálják, de csak akkor

eredmónyesek, ha a vezetó tórzsek következctcsen megkövetelik a bemutatott módszerck alkalmazását. Siinos c tekintetben sok a kívínnivaló, a módszertanik még teljes
órtékúen nem töltik be hclyüker, szelepüket, a belektetett ráíordítás nem minden esetbcn térül meg r jobbitís, elóremutatis és hasznositás igényével, E területen fokozottabb

úrcmbcn elóre kell lépni a jövóben.

A vezetési íolyamlt egyik lótlwcs rlme a niníittl.

M|a<]ez a,bcosztottaknak, az alászcrveknck és vezetóiknck folyamatos, rcndszeres értékclésébenjut kifcjczésre,
órvcndctcs rény, Irogy clórclépés törtónt a minősitósck rcalitáslrban, a tutirlmi színvonal
nóvclésében, a SZÜ rCSF von.tkozó intézkedésébenmegszabott kövctelményck érvércn<]elt

nycsitósúbcn.

3. t\,ql. (hA.) lauűrrll. fal,rtnruli ,l,tttl,írtlk (q:lgrk) hatlt,íllttzu!,v
Llurci is azah brlalml:

A hadtipvezetés íolyamatinak elemei

fblldultkuk

e cslpatlradtirp alsó tagozatában is teljesköA teljesség
igéoye nélkűl azon tcíületckrc szcrctnénk úirlinyítani a figyelmet, amelyek a szervezeti

nien megjelennek, a tartalom azonban, a szintnek mel;felelőcn változik.
viltozás kapcsiin a korábbiaktól eltérócn jclentkeznek,

i\ tlln<llirh:rdr;ip szinrjín.,t u,tlli r r:rtllrlr: sziiksi,qcs opcrlrív infbrmirci<ik ;r lcaló,
nvc,,gcscbbck. lizck nlprlrkószsí,r;c, lritclcs:;í,ge bizrosítjl lrz opcr:lriv intazkc(lósck rcilis
kilrtllisár.
mccblnizmrrsl, okminyrcndszclc ncn] villtoz()tt, dc lr llclsíl tlrrtllmitnltk
l nlrgyobll clilrclit1-lsr, - czliltrl lt zirszlt'llrlj tlt.qozltt is cIílrcllitt';bbá v:'rlik - iz l]ll)vctai t'illylmlltrlkrl vlrló jobb konccntrill'lsr, mc,gclózvc czzcl x rcí,
vcn iclűli fclil(htokit. i\ ti:rnd:ir szintjón úvcs lcrvczós vllósLrl mcg ús lrltt ltónl1lonkónr
pontositjik l fchdrtoklrt. N[indcz r]inrmikus tenczói munkirt, folylrmltos n;tprakószcn
tllrtilst ós €]órcilitásr ig|oycl. ,t\.t:Lttrzi,Jxll lz új bcosztlisok rcndszcrcsitósónck hltisitrlt l
r1 /r,r,tr:rlt

tijkólcrcsitósóvcl cl kcll órni

munklmc.tlosztis egycnlctcscbbó virlt, és l szálIitirsi lcllrderok szlkirirnyitisl is mcjvll,'l,
sLrlt, A rlandár PK HTPH vezetői levókcnysi,gébcn iL napont,r mcghozandó alkelnllzó
jcllcgű lihli.ttl e meghatározók,
l\ Jilallrztki,t tckintetében mcsszemcnócn órvónyt kcll szcrczni e szóbcli p;rrlrocsoknak, intézkedéseknek ir nxpi éler íolyrrmin, ..]e nem _sz.rbld me.gíclcdkezni hlttár,
idóre történó végrchajtás következetcs számonkéréséról.Irirsos íormíban lr rehdatszxbás rendszcre kialakult az ítdolgozott l00-as perancsokban, l napi parancsokbrn. Az
éves hadtápíeledatok egységes értclmezése és végrehljtásl érdckébenhldtápriszri, tiszr
hclyettcsi írllominygyúléstkell levezetni_ Az elórclépés érdekében cólszerúnck látszik a
béke vezetési okmányok rendszerót - e csökkentós igényévcl- az alakuletok sajátossir
gainek megfelclóeo (önílló gazdílkodó, uta]t, LHTP-ban múködik, kihclyczen cllátó
részleg, laktanyaszintú ellátást végzó minimílis utalt létszímmal) felülvizssgálni.
Az tniittrl/'iAlilljt az SZSZ t04, pontja is követelménykónt állitje, miszerint
dd.
"A
(czred) parancsnok hadtáphclyettcsc íelelós .... a csapatg]zdálkodís meghatározott
dandá,r (ezred) szintú íeladatainek összcbangolirsirért.' , .. . Ez a követelmény konkrót
együttmúködést ós a sxjátos koordinirló tevékenységet igényel elsósorban a küIönbözó
alárendeltségú szervek egységes íclkészírése,
a h.rdtápgazdálkodás komplex követelméjavitása, u
nvek szerinti irányitáse, a személyi állomány élet- és munkakörülmónycinck
üdüItetés megszervczése, az anyagmozgltás, -szállitís és ,tárolís, a gépi adatfeldolgozás
reréo.

A hadtáp btlső lhnítzútlgyakoriságának nóvelésc ós hatókonyságínak jevítása
egyértelmű követelmény e szervezeti változás kapcsl'tn, Kiemelt jelentóségű l munkatblyamatbl épitctt hadtápellenncórzés, valamint az állapotért való f'elelósség elvénck órvénycsitóse a dandárok szinrjén.
Á hadtápfeladatok végrehitjtísitról x dindár lradtáp szolgíiati személycknck óvcnte
cgy alk.rlommal kózvetlcn szolgíhti clöljárójuknirl szóban bt:z,ínohl jthní.ttkell tcani. A
beszámoló jclentés tartalmát a Cslparhadtáp Szllbályzat 282, pontjil tarillm3zzl_ tríillLlczen túl a Dapi munka folyamat;iban ll dxndír lradtirptörzsc szintc mindcn nap bcszli,
moltat, cllenórzi a mcgszlbott fclad.rtok kóvcrclmónyck szerinti vógrchejtásirt.
A: űnlittti.t ls ntiúílíh:lhclyc, szcrepc l dlnditr badtlptltozatban közvctlcncbbül
jclcntkczik és róvidebb idó llart indokolt, hogy mcgvalósuljon l hadtíp vezctósi rcvékcnysóg színvonallinlk jlvitiisl, mllgxs szinlen tartilsa órdekébcn.
lII.

A C|APATHADT:\P VEZETESI l\lÓDszEREI Er §TILUJ^
A cslpathadtáp vezctés módszcrén azoklt lz eljárások;rt, órtjük, mclyck

a

hadtip-

vczctós elé állítot hasonló kóvetclmónyek mcgismétclhetók. A ludtlipvczctós módszcrci
82

tehilt il hi(Itipvczctós eszközcinck mcghiltározort $yújicmanyót jclcnrik. mclyckbiil lrz

.rclclrt bclyzcrbcn elk.rlm.rzhllró cljlirisok Llz i.qónynck megfilclócn..kicmclhcrók"

.rlkllmazlrlrttik.
l. t\ PK I,I'tPLI htllL..t:trtll ,t

1,1,t,lttr!

r,:Lt|nlr

.

i

ós

l!lll,jilL:r i.l h,ll,il{i;].iI n:lí:o.1i,llJi:-

A g. hdt. PK H'I'l)H lrciyót, szcrcllór, fclcl<iss(,qót ós ki)tclcssi,qcit

lr Szolg;illrti

Szl-

blilyzlt szclIcnlébcn készitctt Szenczcti ós j\lúikó<lisi Szll.l.'l11,zltok rijgzitik. i\ g, lrdt,
PK HTPH l hdr. PK-n.rk közvctlcnülllírenriclvc Lliztclsitjlr lz cgyszcnrilyi 1llrrlrncsnoki
rcndszcr érví,nyesülésúr,l bldtápszolgiht rcvékcnysixúbcn;rnnltk kiizvcrLcn cgl,szcmúlyi vezctlijc. A hdt. PK h.-ck kjvétclóvcJ szolgil.rri clöljlirilj.r ir hltlmúvclcti-hlrciszati
rnlgrrsabbegysóg cgész szcmóll,i lillomirnyirnlk. r\lirrendeItjci irlinyibll llz cgyszcmólyi
peraocsnok hltáskörét gylrkoroljl. Ez a mlgls katonlti jogirllirs:r be<>sztlisnak mcgtilclő

poiitikri katonai és szakmei lelkészültségct, a ícl.rdarok vigrchajtásibln nlgy önállósá-

gol, vezetói jcllemvonitsokat kövctcl mcg. A szervezeti korszcrűsités §orán néhány fcl.rdat nagyobb hlngsúlyt klrpott és újabb fcladarokért való fclclósség is kcrült i hxt:lskörébc, mint: a tírolótór-gazdálkodás, enylgmozgatás irányirásq az anyallqaz<lálkodás

szitnrvitclónck, a tópi ldatfclclolgozás rendszerénck mcgszcrvczósc szabirlyozlis.t, .t cs.rpapihenók tcvékcnységónek irinyitása; az üdiiItetés megszcnczése ós x kerclek closz,
rlisa; l hdt. törzs és az alircndelt egységek szociális ós kornmunális ügyeinck képviselete;

A g. hdt. PK HTPH irinyító tevékeoysóee részben közvctlcnül

a hadtáphclycttefunkcionirlis vonLrlon, az elöljáró parancsnoki irányon kcresztúl az adott
plrancsnok felé a tórzsklr szerepéból kiindulvl lineririsln valósul meg,
r\z eddigickból is következik, hogy l hadlest hadtalpvezetés iól kidlkult mcchaoizmusiinak ló f-eltétele a íclclóssi3 és hatáskörók célszerű closztise, ponros megharirrozása, és elhatároláse. Ez ut jelcnri, hogy l hacltesr hldt{lti}rzsön bclül az lrlt iinosan

sck

f-elé ígazari,

metállapitort kötcimck mcllctt a helyi körülméoyck figyclcmbcvétclóvel a Szervczeti
Níúködési Szlblilyzarbrrn cgyértelműcn rögzítve vannak az lli, és fólórcndcltségi viszo,
nyok, a íelelóssig területci, lz illctó szolgiltti szcmélyck rendszetcscn adódó konkrét
ícladatai, a ic|Ldatok vigrehljtásához szükséges hatískör illctókcssóg és íeltérelck meg,
határozíslt. Kicmclten lbotos l jcIentósóge - az új beosztísokrl figyclcmmcl is - a ivíunkaköri Lcirlísok kóvctciményeklrez, szabirlyzatoklroz igezított, gondos elkészitésónek.

. A hadtcst szolgállltíónökök hxtáskörével kalrcsolatben az cddigi gyakorleti tapaszralatok alapjlin mcgállitpítható, hogy az alárcndclt magasabbegysétck t'cló rendelkczési
jo_ttal cslk kivételcs csctckben lehctrrck íclrulrázva, ha vll,rmely íontos íclrdat ezt szűksigcssé teszi. Ugyanakkor a Szolqáhti Szablilyzarban biztosított szlkmai jogok mcllett
tclülbirliló jogköniknck kcll lcnni, a g hdt. PK HTPH ícIó - l fennlilló rónilclkezósek,
intózkeclósek konkrút alkrlmlzásávll - clutasító, vagy cgyctértó jlvlrslatt;rl szüksógcs
élniük, Emellett az alárcndc]tck lzonos szolgáhti ágai íclébcszímoltlt:isi jogkörük v;n,
l pontos aLlatszolgáltatírs ós tirjókoztatirs érrlekébenaz liltlláoos hadtillvczetési rcndcn
bclűl. Tcrmószctcsen rcljcs szlkmai ellcnórzési jogkórrcl rcndclkcznck u adort szolgilati ri8on bcliil, és órvónycsírcni kcll rz,,cllcnórrc ruházott" különlcgcs jogoket is. lríindezek mcgvliósit.:lsával szaknrd von;rlon tchcrmentcsithcrik a hdt. PK HTPH-i vczctést,

A iadtipvczctós szcryezcti ó5 módszcrbeli rcndjén belül szükséges szólni a helyet,
tcsités kórdéséról. A tapisztilatok azt bizonyítiák, hogy a h;rdtápfőnOk-hclyett€seÉ (l

hclr. hadtáp tcrvezési doszrályvezctók) felad:rt értclmczósc nem mincii.g cgl,önretű. Az
bizonyos, Ira l hclycttes munkakörc, íclclóssóge, t h;rdráp modclljóbcn v ó clhclyczisc
nincs szigoruen clhatárolva, s lra ncm tcszi tcljcscn mlgírévl'rl lradtirplrclyctrct vczctisi
clr;ondollisirt, illcwc ha ncm rcndelkczik szüksóges önírllósi1.1llrl, mindcz szl'rmtlrlln

l

súrlötI:'rs okozt,jlr lcIlct.

A bdlt,í|Jihikbú,últ.fvonatkozirsitbiln llllpkiivetelmi,nykúnt modcllczhetó lclclőss(g, jog- és hltáskör vonatkozís;lb.rn a Szolg,il.rri Szabirlyzlrtbln l PK H.-rc és TUFrc
vonatkozó pontok órvöZctc tcrmészctcscn l mi szlkrcrülctúnkrc vonltkozó sirjlito§sar
gokkll. !\!ltti,nrtihtt az alábbilkban összegczhető: .r hlrdtóptórzs munkájinlrk mcgszcrvezése, a harckészültséggcl, mozgósitíssal, a vezetés rendjóvcL, l hldtipkiképzésscl, u
ellenórzéssel kapcsolatos tervek és okmányok kidolgozirsinak ir:'rnyítísa, a hldtápgazdálkodirs komplex feladatainak koordináliisa, a hadművcleti és fcgyverncmi tórzsckkc|
való együttműködés végrehajtá,sa, a PK HTPH dóntóseilrez szüksógcs ldrtok előkószi
tése, naprakész állapotban tartása, a hadtápbiztositás terén íolyó gépi adatfeldolgozás, a
tudományos kutatómunka irányítása, a hadtáptórzs ügyvitelénck e]Ienőrzése_ A vázolt
munkaterület alapján a felelósséget és kótelességcket a Szcrvezési és Níűködési Leírás,
bao szükséges részletesen rögzítea|. A *nezí ala:ztáfi kladata is igen széle§ körúvó váll.
Áz alosztályvezetót célszerű, ha közvetlenül a hadtápíónökhelyettes iríoyitja" ezált.rl is

egyenletesebbé válhat a munkamegoszús és leterheltség.
Az eredményes hadtápvezetés alapja hogy a vezetó beosziiisáoak elfogld;isa után
tökólesen megismerje a rábízott szervezet feléPítését,ös§zetótelét. Ebbe értendó az
e8yes szervezéti elemek rendeltetése fó feladatai, a feledatok végrclrejtásának Íeltétclei,
saiátos körülményei. Ennek elmulasztása bizonyos idó után kurjarcokhoz vezet, me8,
kérdójelezi az adott szecvezet rendeltetésszerű íeladatainak eredménycs tel'e§íté§ót.
A hadtest-hadtáptórzsek r szervezeti változísbóI fakxdó sajátos vezetcsi és ellenóízési feladataikat alapvetóen helyesen értelmczik. Tórekvés tapasztl ható az alárcndclt
egységek hadrápjai differenciá]t elszátnoltatására, tevókcnységük operativ irinyitás:irr.
Kevésbé érzékelhetó elórelépés az ésszerúmunkamcgosztás, a szcrvezeti változás szakmai hatásainak íeltírásár;-, az úlszerű módszerek íltalánosítása tcrén. Vezetói tevékcny,
ségükben még nem kiíorrott a több helyórségben levó egységek szlkirányításirnak
módszerei. A megosztott helyórségben diszlokáló ellátó ezredck tekiotetében §em alakult ki teljes értékúena vezetés rendszere, mechanizmusa.
2.

táíll

A

A PK HTPH htja, wftpe a Lllzulb

l,(z!tír!bu

a

Jill|íttill íl llat,i,tlii|iiL

dlíll,i ilsz,

dandárparancsnok hadtáphelyenes helyét, szerepét, jogáIlirsát a SzolgáIati Szlmértékbcn, szintc minden tcrületére kihat l csrp,rrólctnek.
Á követclmények megvalósitásl ncm a vezctó részérebizto_sitott jogoktóI, hlncm
slját cmberi tulajdonságaitól, vezetói alkalmasságítóI [ügg, lmit a gyakotlati élct tlpltsztalatai is bebizonyítottak.
A beosztásban új PK HTPH-nek szcrény, cle httlrrozoit magltutlissel fil kell
nóoie a beosztíshoz, támaszkodva a parlncsnokhelyettes scjitsé3órc is. Az irányító
tevékenysége kelló minóségű megvalósitásábln döntó és mc,ghatározó a PK HTPH
cgyütműködési készségc. A parancsnokkal való elvi viszony alapvctó íeltételekövctel"Ho
riényei végrehajtísa.
a pa.an.rnok és az elöIiáró PK HTPH íolyarnatos,rn azt
tapasztalja, hogy a hadtápszolgálat felé tímasztott kövctclméoyei vógrchajtást nycrnck,

bályzlt egyértelműen szabályozzl. Tevékenységebár különbózó

B4

lrkkor lövir-l itló .llllrr.r lr:LJr,r1.[,ini',k |lz ór mclqillctij hclt,ct lilgllrljlr cl lt rllndl'rr vczctósób.n. Ánckinrvc lr.lJ, PK H'rPH icll.hrkiirúllc tlrrt<lz<i tiiLlb tcrülcrckct mc,glilLlrpitlrlr(l.
hogy nrcgblrirrozó i h,Lrckésziittsi,qi, mozgósirirsi icllrtlet<,k hldrli1lllizrosítlislt. l hlttiti1l
szcmélt,i lillonrirny crkiilcsi-politiklri ncveli,st..r lrlcltli1l szcmólyi lilIominy crkillcsipoliriklri ncvclóse. a h;rdt;ip hiLborús íclkészítúsc.lr lrllrItíllkikópzós vczcrlsc, lr hlrdtillg.rzclirl,
kodás irányitlisa, ltz lirr1,1r:clll'lt:'tssltl klpcsollros szillitils<lk me.{szcn,czósc és ncm ulols(')
stlrbltn a csnllatgrzcl;ilkoclis cllntlirszintű tcl.rcllrtlri i!sszchlngol,is.r, .l lr1.1tillrcchnik.ri
cszközijk tcchnikli íLIrpotánlk ós h.rclrlloghlrritsligirnlrk iliztosirl'rslr, r\ dlrrlclir hlr.ltáptijrzs szinrjén is szüksig van Szcn,czcti és líűködisi Szlbirlyz.rr ós \[unktköri Lcirisok
kidolgozísárr, a l-clclóssig és hatáskörök célszeni closztísa érdckóbcn. Ntindczr indokolja az új beosztlisok (hadtáp haclműveleti tódszt (HTPF h.), cid. SZSZF, diszpécscr
|5.,
z. PK HTPH rendszcrcsitésc és az lkuhtok helyi sajátossliglii is, r\ dlndir
"i\["-re
hldtápszoltillrtok vczetésébcn érzókclhetó lcgkcvésbé az új szervezcli srruktúrl batísdnlk íeldolgozísa, néhliny lrclyen l regi ezrecl lradtápvezetés szcrinr dolgoznlk. Fokozor
ubb üremben szüksi,qcs elórc lépni a hadtáp szolgáhti ágrk munkamódszcrbeli változt.tásáb.n, az
biztosított z. PK HTPH-ek íelkészítósében,l zliszlódj cllító szl"Ní"-rc
k:rszparancsnoki vonll erósitésében,

A

hadtáp vczetó rillománya lehetóvé teszi ezen a szintcn is.lz
az ellenórzési íclrdatok gyakoriságíLnak növclósét, l
szíIlító szolgálathoz tartozó szakmai fcledatok eredménycs v{pését. r\kkor célszerű a
munkamcgosztás, ba.r dd. HTPH jelenlétc ós tívolléte időszekáblln rr HTPF h. tcljes
jogú helyettese közvctlcnül részt vesz a hldtápgezdálkodís iriinyítisíban, a szolgálati
ágak és számviteli részleg vezetésébco a személyére meghrtározott fcladetok mcllett. r\
kérdéshez tartozik rz is, hogy a szolgálati ág fónókök a megszabott szakmii hatáskörön
és kötelességcn túl képesek egymis bizonyos fokú helyettcsitésérc,iltdános és clórc
qem te.!,ezhetó a napi élct sorin íelmerüló operaiiv h.dtápíelltdlrok megoldásárl.
megnövekedctt

egyenletesebb munklmegosztást,

A ícladltok sikcrcs végrchajtísamindenckelótt a katonltömcgcktól ítigg. A miní>
séget az ó rcvékenysógük beíolyásolja. Ezérr ljánhtos, hl az új beoszrirst elfoglaló lrld,
típhelyenes, szolgáJatfónök, vagy degysógplrancsnok - izon kivül, hogy l szcrvczetcr,
annak ren<leltetését megismcri - nagy figyclmet kell lordítson teljcs szcmélyi állomín1,,
de különösen azokolk a mcgismerésérc,akiknek e tevékenységét kótelcs közvetlcn|]L

irányítlni, A dd. PK HTPH-e vonatkozilslibln elcngcdlretctlcn, hogy ismerjc meg .r
szolgálati ág fónökökct, az elló. sztl,, dd, SH parrncsnokokat, vdlnint lrz együttmúkódő parancsnokokar. Ázért is lbntos cz, hcryy tudjl mirc képesek, tcvékcnysi3ük iri,
nyit./rse

milycn vezelési stilust igónycl.

3. t\z il,íutzlűlkul,í.r. nlnkdlul, a

frl

t.t:ab,it

íl l)!,l:,inlllnril

l!Di.l:!l,t

l

l.v!!ll,

A lrldt;'rpvezctrik idcjénck kilrasznáIísir ós a kih.rsznirlirs,íIllrnd<i jobbírlrsl rcndszcrescn nlllircnrlen levó, ir.lószerű tóma, mindcrrnlpos fil.rclat l vczcrési 91,1korllrtLlln, r\
rcndelkezósrc álló munklidóahppll v ó hclycs gezcl:ilkodís lz crcdmónycs vczctói
tevékenységfontos lcltétclc. Az idó h.rtékony kilul:nil,i.uhuL l.í4ri l körülrckinllj,
clórel;iró tcrvczós, a fcladet végrehajtásirra íordíthltó idó cóiszerű closztásl'tn;tk mcgter,
vezése. A ren<lelkczésre álló idót úgy kell kiiroználni, hogy biztosírsa az adott időszakrx
kitúzött célok crcdménycs mcgvllósitirsát, tegyc lehctóvé a nalli teendók clvégzésót
rlppúgy, mint e távlari íeladatok vógrchajtírsi lelrétcleinek létrehozisít. I}irr a hadtirpve-

zctók mindcnnipi tevókcnysaljónck rlapjll .r tcrv, iz credmón},cs munkl több tón}.czii
tíll is fúgq (a vczcti; lelkészültsi3étiíl,cgyónisigltíll; l kijzvctlcn munkatirrslktill; ltz
lrltltr irlószaktól; a killakitr>tt munklrrcndtól). r\ jtil kial.rkitotl tllLpi, lrcti, Irlvi, óvi mun,
k:lrctrd szintc,.lutomittikusin" crcdmónyessé lcszi iL h:tdtl'tllvczctíik ús szcnczetek
múkij(lósót. Cólszcrú errlr rörcl:cdni, lrogy l munklrcnd nii/ tiilú űl/llJ,i ,lrul rlrt:t|mltzzon, lriszcn cnnck - l vczctíli szinttól íú§gócn - mílg nlgyobb idíisz.tklr von.rtkrlzt;rrvlr is jclcntósígc van,.r\ HDS PK-i
ltlrpjin l murrkurcnll vonlttkozisliLl.tn
"l\jánllis"
tijbb lll'rrenclclrnól iltilltllk a hctcnkónti íchrllrszlbisrl ós clszl'tmoltltitsrl, r\ hclr.i slrjli-

rosságoklroz itltziwe céIszcrű, ha a rld. hadtirptörzsck rendclkcznck lreti munklrcrrr]dcl.
Az idővcl v ó gazdálkodás xzt i5 megkivánj.l, hogy a PK HTPH nc cngedjc, hogy lr
tcvókenysógc csak x naPi élel illtil lclvetett gondok megoldásirra ilinyuljon. ,A ruditlos
és mcghltározort cél clérésónck rcndjc dí kcll renrlclni a nlpi alet itllal f'clvctcrt probló,
mirr. Hl a vezetó e munklidó bcosztáslinál figyelcmbe veszi az aiircoticlrck lclrctósógcit,
érdckeit, s tevékcnysi3ét ncm aprózzl el, kirugadjl a sok fclidat közül a lónycgcsct cs
azt kövctkezetesen bc is fcjczi, akkor e ícladatok megoldásl nem szcnvcd csorbirt.Jól
múködó hadtáptörzsbeo a hadtáphclycttcsnck viszonylrg kevcsct kcll lbgldkozni opc.ariv vczctő tcvékenysé5gel Az ideirLis helyzet az, amikor a szabirlyozott munklrcndról,
a mcghetározott ícltr]atoktól nincs eltérésés a p.rancsnok lradráphelyettesnek úgyszólvaln e8yáltalán ncm kell a munkr mcnctébc beleíolynia, mcrt ezt iz iníormált HTPF h.
elvégzi, A hadrest (dandír) hadtíprörzsckbcn kiehkított álhndó munkarend csrk ekkor
jó, ha megfelelő hézegok ós tutalék idő is bcle van kalkulálvl. r\ körüIrckintóen elkószitctt lsat i nukttLrtl kónnyít a vezetók túlrerheItségénés a fcledatoklrr ci lehct úgy rcndczni, Irogy mindenre jusson idó, Az úvcs (idószakos) tcrvckbcn lutókonyebb szcrcpc
van u clcmzésnck, az alírendcltek munklijának, sőt hadtest hadtáp vonltkozásábln a
tervczés lónycgóbcn lz elárendclrek áltl megalkotott vógrehrjtási tervek és az clöljirró
által ki.dotl vezelési te.vck összhengba hozásábóI áll.

A ftlaldts:lkíl is btr ualtlci.r rcndszerc kellóen szrbályozott mcch.lnizmusl

.r

korábbi évck tapasztalatei rlepján jól kill;rkult a hldtirpvczcrés rcndjóbcn. A hldtápvczctós tblyamatának elemei sor;in mindczt rúszlctcsen clemeztúk, Néhiiny kérdésrcazonben cé|szcrúrlrir;inyitaoi a figyelmct ilz ecységes értelmezés céIjliból. A cslpathildiipbin,
törzsekben hetenkéni megtartott rcndszcres értckczlctck, cli{izítirsok nem tcljcs értékúen l feladarszebás rcndszerébc tertoznlk (miutirn erre clsósorban a lrali tcrvczósscl
pirlruzlmosan, hlvonta kerül sor), lrlrncm minc]cnckciótt a fcladltvi3rchajtás aktullizirlása, értclmezésc és összchlngol:isa rörténik. A cslpathldtáp vczetésébcn r ícledltszlbis
értckezlct, cliglrzitirs rcndszerének nóhirny hclycn jclentós értclmczési, szcrvczósi lbgyl"
tókossigli is tlplsztllhatók. Ezck az lll'rbbilkbao ósszegczhcrók: nem illcszkcdnck bclc
logikusan a tcladltszlblrs rcndszcróbe; ncm a döntósclókószítóst szolgirlja; ninc5 t(rvczctt napircndjc, a fclm'erüló kórdéscket az elöljárrltól hlllottlrk lI.lpján mcclrlnikus:rn
munkaíüzctból olvasva vctik ícI; a résztvevók összctétclc ncm rliífcrenciáIr; lriinyzik az
értckczlet fcgyelmc; iclőponrje nincs lrclycscn mcgváIasznl, ncm iglzodik l munk.trcnr]lrcz. E tckintctbcn l vézctói idóglzdílkodás cayik fbnros clcmc l tcrvczctt értckczlctck gondos, körü]tckintó clókészitóse is,
Níind a feladatszabás, mind a bcszámoltrtís során lchctólct hagyományos módszc,
rcket alkalmuva kcrülni kcll a, tilz(,lt i.iíl),ílr,irr.Arrl kell rörekctlni, hogy rz i,Ió szónlk
mindcn vezetési ügozatban lcgyen hitclc. tekintólye. Írásbrn cslk a lcgíontosabb intózkcdóseket szükséges rögzíteni, szrbílyozni. A túlzott iúsbelisi3 az ónigezolást, e felelós116

si,q clhlirirírslit szoluiljl, Tiirckcdjürlk lrrl Irogy t hlclrirpvczcrósbcn nc urlrlktltljon cl ;t
bizlrlmlrrllrnslig, ncm e§yszcr cl<iibrdul, hogy cyyesck nagyobb cncrgiát fbrclirlrnlrk lrz
intózkcdósck mc,qtólclónck kihangsúlyozisárl, minr ltzok tltrtllmirlt. Vezcrílknck. vczctcltcknck ct},lrl'lnl cl kell utlsirlni .tz ilycrr m(ldszcrckct, cljlirl'rsrlkar, s e vonilkozlisblrl

is nóIktiliizhcrctlcn lrz

nllk c tcrülctcn.

l

f-clviligosiró, mcggyózó crii, lrmclyct

;r

pirtszcrvczctck nyújrl-

lV.
Ö S SZEG DZ

ETT
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Az lny;rgbao a tcljesség iqónyc nólkül alapverócn - a cs.tplthídtiipban bcállt szcrvezcti ví]tozals har:r§ra kilhkult hc\,zctbcn - ir hlrdtápvczctés módosult kóvctclménycit, tertelmát és cólszcrú módszcrcit órinteitük ll jobbitirs szirndókívlL a kezdeti ezir/rnyú tapasztelatok birtokl'rbao.

Az új szervezeti és vezetési struktúníban bekövetkezett váItozások - annak ellc-

nóre, hogy a vczetést €lmélcri rlapjaiban nenr víltoztatták meg - jclentős kihatást gyakoroltak a hadtest (<iandír) hadtápvezecésre. Azonban lrelytelenül járunk el akkor, ha

ezt

r

változást lekicsinycljük, v4gy esctleg elmisztifikáljuk,

A korszeni

hadtápvezetés új tertalmát lényegébcniz adja, hogy az adott vezetési
szinten konkrét hclyzetismcrct és belyzetmegitélés vln, lmclyból reílis inrézkedések
születnek az alíreodclrek munkájának irányitásárr, szabirlyozísára.

A csapathadtáp vezetósének újszerúkérdéseit, módszcrcit közös

efóvel tovább kcll

kutatnunk, mcgtalílva azon ósszefúggéseket, helyi sajátossícokat, metoldásokat,

melyek további lehetóséget biztosiranrrk il hadtápvczetés hatékonyságának fokozásíra,

minósi3ének javítísára.

A dardtir l:alt,ipszlluiht lttnharulljt (uiltazllt)

r.

nkllikhl

4

l!(i

íOb,úir!.ll

fuLílhdkj.
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A

számítógépe!< alkalmazásáról

l lt ihlt,ilt

az MN HTP-ban

)ú. ü]l.!Ll

He a szl'rmitísrechnikli eszközök rolramos fcjlódósérc ós eltcrjcdésérc gondolunk,
minden, a világ űgyci iráot érdcklódó cmberbcn íc]nlcrül a kérdósl? Vajon lrogy nózbct
ki lr helyzet lz NtN-bcn, de különösco a hirdsereg olyan területén (terúIetcin), ahol a
gazdasáu-gazdálkodiu, az ellátás ügyei bonyolódnak7

A ma gazdasági bc)yzetc fendkivül nchczen és bonyolult körülményckct teremr irz
hadtáp szolgíllrta sziole mindcn munkrijához, tevókcnységóhcz, elsósorban az ólctés lérkörülmények elért 5zínvondín.k mcgtnrtási! terülctén. Lchet-e tagadni az iot-láló,

MN

dás gyors ütemét, a költségvetési összegek reálértókénck rohamos csókkcnését, Níit
lehct tenni? Csökkentsük talán az élet, és létkörülmények szinvonnlát? Vryy várjunk
jóindulatot az újabb pénz- és anyagi cszközök biztositásárlr7

Dc szlbad,c, lchet,e csak crre alapozni? Vqgy a mei kor vezctójc megcogcdhcti,c
felclósségi területén a szolgiltltlrsi kórébe utaltek
sikerül", v.rgy a minimí"óppcn-hogy
lis szintcn tórtónó ellitásának biztosításál.
Felmcrül a kérdés,lelret-e, kell-c tenni vallmit e hclyzcttcl való lépéstartás érdckébcn? Ho.qy bírjuk-c a verscnylutást? Helyezkcclhetűnk olyan irll.jrs1lontrl is, hogy a korm:lny vlillalja íel az r\íN fcnntirtástil Ir hlrzl védelmc, a ko.rlíciós körclczcttségck megtlrtísa érdekóben a riiháruló terheket még az annyirl nchéz könjlményck cilcnére isl
De (rudje-c víllalni) a miodennapi gondok könnyítóséc, a sztbldáres élclmczési
(és cgyób) cikkck áringadozásainrk tolyamatos ellensúlyozását, a hadscrelfbnnrlrtás
költségeinek cbból és.r hlditcchnike drágulrisából í;rkldó rolrlmos növckcdésót?

A

jclcn és l jövó idószakábln kór út áll clónünk!

Járjuk l megszokott utel, irmely mind mólyebbrc visz mincl:rnnyiunklt l niivckvő
gondok, problónirk egyrc cslk dlgliJó szövcvónyébcn, vagy újlt, má§t lcszünk és i §zckerünkön Ievő kcnycret nólra kllírccsel is mcgtoldjuk.
Ntcg kcll hogy mondjlm, ahogy most élünk-dolg<lzunk, íz ügycket rcndczzük,
csak lz elsőnek vln rcalit;'tsa,
Hl a mísodik vlriircitit lkrrjuk váhszraoi, lkkor mlis kcll l munklibln, gonclolkodásbrn, vezctési mótlszcrben, stílusb.rn. r\íásképlrcn vczctai, Lurl:,:niblll rtzútti tsdk
llmabb szaLi,vnotttft ll trl/)!I.\zhhfuL bülok,if , Lihl)zdla.l !.í,ízítl(nuilrrtk, i.r lol tt|tllti.vrlun a relliLtzí,vt ,ill,í ru:lűtttlnikdi ,jzli;ziiÉ Liluill alka!nlzí.r,iut! ltlltt,
A személyi számitógépek nemcsík azórt tcrjcdtck cl, mert olcsók, kezclésük Idkrrsok számára is könnycn clsljlrúrható, ós progrlmozásuk cgyszcrű, lrrncm izé.t mcrt rcalizíljrik az igónyt, hogy l számítógép a szakcmberek rcvékcnysógénck szcrvcs részévó
8l]

l

váljon, lrogy alkalmazásukkal megvdósuljon a tezuíi, főkéat a mindennapi szcmtző-.
munhlZ minősi2j,uu kczaláltá sa'.
Mire hasznáják a,ajfiitóqépct a vezetói-szervezói gyakorlatban?
a) Elsósorban létszámot megtakarító információgyűjtó, rendezó, összehasonlitó
feladatokra, tendenciákat jelzó informatív múveletekre.
b) A szolgáltatásbary az ellátlsi íolyamatokban a szükségletek tervczése mellett
küIönösen a hiánygazdálkodásban, kicmelt szerepe vin a számítógépeknek a rendelkezésre áIló források, költs€ek
tór és idó szerinti kövctésóben, igénybevételük cólszcűsége kialakításában, a fornískibasználás (F. üdülók, eü. intózmények stb.) folyamatos
mérésében,az átcsoportositások (beszerzések, felhasznállrs) optimális, központosított
szcrvczósónek támogatásában. Egyszerúbben, ma már olyan nagy szervezetű ellátási,
szolgáltatási komplexumot, mint az MN hadráp, számítógép néIkül, pénztelen világunkban, credményesen menedz§elni leheteden.
c) Vógül a szímítogépeketegyre kiterjedtebben alkalmazzák munkahelyi feladatok
támogatására. (llyenck lehetnek: tervezés, pl. gyakorlatok tervezése, munkaterv készi
té§, statisztikak, bizonyító adatösszesítések, folyamatszervezés, elemzó készleümutatások, elszámolások stb, készítése.)
A vállati gyakorlatbal a személyí szlmító!ép ma nfu 4z akptltí \sztáb\A azLöűaé

úll.

Feltehetóen ezek motiváIták azok gondolkodását, akik az elmúlt 10-1) évben
elkezdték az MN hadtápjának számitógéppel törtéoő támogatását. S lrogy jó volt az elórelátás, azt a szirrútólrép-berendezést gátló, jelenlegi, 10-15 év elóttinél jóval súlyosabb
gondok bizonyítják. Abban az idóben pedig csekély volt a számitástechnika iránti igény,
a befogadókópesség, Ázt lehet mondani, hogy néhány megszállott mániátusoak tónő
csak
is" akarása indította és vitte elóre az ügyet. Szereocsére a számítástechoika
"azért
rohamosan terjedt. Az alka]mazásáról mind többet lehetett hallani. Ez oagyban megköonyitette és segítette a munkák előtt levó sűrú ködöt eloszlatni, (De a nap csak nem
akar kisütni, sőt az utóbbi idóbcn megint mintha kódösódne.)Jogosan,
v4gy törvényszerűen kerül a háttérbe ez a fontos terület? Egyáltalán mi tápláIja ezt? Az illetékesek
szcrint a Pénztelensé8! Nincs pénz (gépre, felszerelésrc, fenntartásra stb.). Ma ez a megszokott refrén. Atfogóan, korszerúen, gazdaságosan gondolkodik-e az, aki ezt ínbndf?
V4gy annyira alacsony szinvonalú volt eddig ez a munka, amit e teóleten végeztiink?
18M, hogy voltak hiáoyosságok! Ma már látszik, hogy a reodszerfejlesztési konicpciónk
nem volt mindíg kifogástalan! Világos elótnink, hogy inkább más módszerekkel kell a
számitásteclrnika iránti figyclemfelkeltést elérni, mint alacsony hatásfokri, korszerútlen
eszkózökre építettrendszerekkel rontani az ügy - a szímít{stechnika hitelét.
Sajnos az MN hadtápia az clmúlt években kiépített és működtetett rendszerek is
magukon viselték és viselik e hclytelcn koncepció jegycit, amelyet a pénztelenség,az
rJacsonyhatisíokú és korszenitlcn számításteclrnikai eszközökre kénysierúségbótkiépített programok negativ hatása kiváltott.
_ Níindczek mellett azonbín a l(€fontosabb az ágazati gazdálkodási folyamatokat
(ATB) az
"M" rendszcrt olyan számítástechnikai cszkózökre (R-40) sikerült kiépíteni,
amely ,illjd a wrsn.y ís Lipu naga: .rzhtnalol tántlg,atni az Aí,N ihcnatt.ytg h núázari tlldráí fuluzí.lil, d:ünoláút. Jó nélrány a munkát, az informálódást" tcrveiést segító program kcrült kiépítésrekorszerri lBM kompatibilis számítógéprc. Mégis, mindczek elÉnére a szakembcrek javaslatai mcrev visszautasításra találtak. A merev elszámolás túl

iizon, holly korszcrűtlcn, konzcrvirljl a mlrtr.li vezcrési stilust, íontil az eclcligi munkl
hirclór, sót i,rtókét is mc,gkórdijjclczi, is cmcllctt clson,;tsztj,t l kczdcményczósr. tmi
móg cnnúl is vcszóh,cscbh. elhom:ilyositjlr lr szlkcnlbcrck jilvírkópót,
NíinLlczck azórt hlrlllrk rcnilkivül cl]cntmrlndisoslrn. mcrr mcI]crtc m,'tst scm h,tl,
r gondoIkoclís mc,qújullisinlk sziiksi,.qcssigit. nlinr l blciscrcaen beliiIi

llrni, mint

kibontlkozis, legszüksigcsebb vclcjlirrijit,

l

lchcrósilqck minLl 1obb kihlrsznliláslir;r.
Dc fcltcttc,e mírr vllhki l kórdóst: ho31ylni' }[onr.lort-c, tcn-c vll:rki a sztv,rknil
többeti r\z cdtligi törckvósck is ct:yrc inkibb tijróst szcnvcdnck. Ncm is kcll cayóbkónr
trcmct mtlncIani. CsJk Incg kcll vonni ir tiinrolalitilst, l)énz nÉlki]l scmmisem mcg1,.

llyerrkor mindig cszcmbc jut jó pir óvvcl czclóttrlil, l hunoristl mcgjcgyzésc, amikor még l gondok, problémák oklit csLrk a külsó tónyczóben kcrcstók az illctékesck.

Azt monclta, ,,biszcn ha czck mcgszűnnck, (már rudni illik l külsó tényezók|),
ekkor lcsz csrk baj!",.iVícrt ncm lesz mire hivatkozni," irílr 1989-bcn mlrr másképpen lir,
juk a hibák okait. De hl 10-15 évvcl ezelótt is mlrskóppen itélrük volna mcg, ralín ml
már az úron elóbbrc járnánk,

Vaióban kevés a pónz! dc biztos, hogy jól vln closzrvl, t'clhasznáIva? Ki van-c
minden terület lchctósége aknázva (használvt)? Fclvcródik l kérdés:az új gazdasírgi
mecbanizmus bevezetése (tlSS) ata a lehetósógek számottevóen romlottlk, és tór
tént-c szimottevő, gyökeres víltoztatás az ellátiis rcndszerében? Példlul olyrrn, amely e
kevesebb pénz kjhasználisít centralizálrabben valósitaoí meg? Bevált-e a vczetési 6Jyakod.rr, hogy mindcnt ríbizni e ícLlrrsználóra? arra a szirtlrc, amely nem érzi;r felső szint
gondjit. Evek óta gonJ a személyi áIlomány ruházati eilátá51, a fürdetés, tiszt.rruha biztosílis, mégis a végrehajtók kezében:r döntés lehetósi3e az erról a keretról törtónó
ittcsoportosításra. A hajtóanyag ellátís, l diszpécser jellecű szállitís (a gazdasárros szírlli
ta§) és más tcrületeken. Ki vrn-c mindcn lchetőség hlsznílvl?
Evek óta figyelem a kisegító gazdaságok bclyzctét (a negyedóves elszámolasok szir
míiógépen nálunk kerülnek íeldolgozirsra), így ismcrem az ercdményeket, cle a lchetó,
sigcket is, nagyon sok tartalék ven ebben az ígazatban. Bűnnck tartom cslk l csaprtra
bizni ezen irányú dönlé§t (ak]rom,nem akarom) a magylr mczógezdlság jclcnLegi hcly,
zctc, a kózeli jövójc mindennapos gondokat és vírhetóan mlgasabb áraklt §ejtet, és
ezért a kisegitó gazdaságok kérdéseimcgoldása központi döntést kövctclnéoek.

Tallin még jelentósebb terlllet a

LlszlLtg

ultilLal,í:! Lehet,c azt mondrni, hogy

lt

- HKSZ,készletck (anyagok,
"ilí"
és fellraszniilásánlk módja, minóségc rcndben vlnl

hadászati készletek (tartalékkópzés) mcnnyiségc, az

cszközök)

meooyisége

A mcgitélésnól lcgyünk tekintettel a politikri, ketonlpolitik;ri hclyzetrc, a kelló biz"
tosnság clvén alapuló vódclmi doktrinára, (,s cmcllctt ll:rzánk gltzclasági állaporl'rra! Ncm
irrdokolre más megoldl'rs illkalmazirsa? (akkor móg cslk lt hadtáplnyagokrl eszközökrc
gondolok|) Nem volna célszcrúclővcnni u c témábao írt szakvélcmónyekct? Pl. Szencs
zoltán e témirban írt órtckezósót?
Sok minden van még, amcly mindcgyikc megórné az újrlrértókclést. Csak fclsoro,
lirsszcrúen: A rakt;iri gaz<láIkodás lrelyzctc, r l&tanyikban visszamlradó anylgok íclhaszná,lásának, további igónybevétclének lchctóségc, az üdúlók kihasznállrsának és a
szociálpolitikai elvek érvénycsitésénckösszh.ngjx, a klirok-hiányok csökkentósének
lehetósi3e stb.
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Ennck klrpcsrin merüL fil a Ér'liltir, ll,,gl ,t tz,iltítit,'p llklhn,t:,í,r,ih,n mll tttiill,[tl
t,itlldnnL k|::dli1illtti aazllt,i,ti u,r,lnth]tktl, LIgylncsltk tilscrrolirsszcrűcn:

- ,\ vótlelmi dokrrinil tatclcirc lh1)ozvx úir.r kcll órrókclni ós szlimitlrnilr lrlclirszlti,
llldműr,clcti szüks(,glctck ll.rkullisir, ós clrhcz j.rvírlni r kószlctck filh:rlmozl'rslit, szcrkczcti iisszctóiclar, tcrülcti clrlszrírsát ós cLőkészitcrrs(,gór, jlrvitlrni szüksigcs lr készlctck
nóptlrzrlltsiri bl-rzisokrlr törrónti clhclyczi,sónck lrinylir.
-

Biz<lnyír;t kcdvczí> .r;lrz,,lálkodirsi crcdmónyckct lroznll il csllpllrsrzdálkodiLs kiizsZínrín')tóPPcl
tánlo{;ltort mcncdzsclósc, Óként l tcrvczós, lt nrktirroz;'rs Ós raktirrPonti,
{.lzdlilkodils, a szá]litlrsok, vrlrminr lrcil,i fbrrásokr.r ópüLó cs;lpitópitó5ck, lclújirisok
tcriilcrón.

- Szintc fclmórhctetlen vesztesógíorrások vlnnek a rcn,.lelkezésrc irlló kap.rcitirsok
kedvczőrlen kihlsznílrságirban ennak következtében, hogy l döntésrc jogosult vezctók
clótt nlprakészcn ncm ismertek az üdülók, az.eü. intézmónyek, fóként l szanltóriumok
kihasznirltsígi részadatei, a kihasználiis mcnnyirc iglrzodik x nofnlilLiv silrbályozíslroz,
vagy lrol sérti azt, mennyire követkczetes a szocálpolitikai elvek, l politika áltd meglratározotc kö!ctelményck órvénye§itó§c. Hasonló nehózsigck jclentkeznck a raktár - a
lakás a létesitménygazdálkodís terón abból íakldóan, hogy hiinyoznlk az információk,
nemcsak az operetiv döntésekhez, bervlrkozíshoz, de hosszabb távú rlöntések elókészitéséhezis. (Ezért léteznck kbirhatítlxnul zsúlolt létesítményekmcliett üres tátongó
épületek.)

-

Hasonló a helyzet e htp. kádcrgazdálkodísban is, és az eú, megelózó munke sem

nélkülözheti a számiiógépet.

Nyilv;invaló felvetódik a kérdés,hogyan lclret ennck a mcgnövekedett kóvcrclménynck clcgct tenni, vlgy hogyan lelret a jeleokor íltal ez NíN-ben is felvetett kércIé,
sekrc vólaszt adoi. Abogy jelenleg vezctünk, sehogy. Igu, lchet cI]cnérvekct fellrozni:
pl. :rz új hclyzct mind nagyobb lehetóséget biztosít r v:illa]írtok, mind nag1obb a kiscbb
egységck mozgástere! Dc ók termelók! Gazdílkodók! Amit termelnck abból ó,lnck!

Hogy jogos-e az általam felvetett problémák más módon történó megoldásl?
Döntse el más, rkit illct. Dc egyet biztosan tudok, mískóppcn kcll gondolkodni, vczctnidolgozni. Ha harisoset, löbbet, szinvonalisílt akarunk, ha a létkörülmónyckct meg
aklrjuk órizni vagy ezck tcrüIeteit jevítani is szeretnénk, (például l gyógyítást, a lalplíF
kozást). Új módon kell sondolkodnunk! .r\ korminy megújlroJísi progrrmja az iVíNbcn is új mozg;isformákat kcll, horry clinditson, En ncm lk.rrok.rz r\íN cgészévcl fogllrlkozni. De a hldtápszolgliltt, hldtápvczetós kércjéscit a témj mi.tt is bonckés alí kell
vcnnl.

A pénzszűkénvaló enl,hitésnck oly:rn móclszcrci

is vlnnak mint;r tárolís íolyamirn
cszközök szimirnak csökkcntése vlgy nópgazclasligi lrmznosi
rilsil, a szlimitilstechnikl, v.lgy lr szl'rmítístcchnikli szakcmbcrck szlrkmli tud:isirnlk,
munkiIjínak polgirri vlill.rlatok irányábe vaIó lrirsznositásl, Illtgy cslk grlndolatkcltó póldirl ur;rljrk. Elkópzelhctónck tartom a korszení IBNí szírmitógópcknól a helyórségbcn
Ievó villahtok gépjírmű menctlcvclcinek ícldol5;ozásirt vagv ml'lsr, hogy munkájr

az áIllisbln rönkrcmcrró

l szakembercknek, és pénz gópvásírlásre. Szükségcsnek ós lclrctségcsnek l;itom:r
sz:lkcmbcrck vcrsenyeztetósét e polgári szakembcrekkel, egyes kiirt folyamatok megol
dása tcrén.
legyen
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Máskópp kell, mint eddigl Dc lrogyani' Egy bizttls, jcIenlcgi (l régi) vezctési
rend, munkastílus, sok helyütt a szcmélyek scm aIkllorlrs.rk a bltékony iíinyli.lsrr, vczclésre, a másképp gondolkodáslr.
A cikkbcn végig:rzt próbáItlrm bizonyít.rni, hogv hlr kcvés l pénz (cszkóz) lkkor
jobban odl kcll figyclni, ós rzoknlk, akik tilclósek l tcrülctórt, nlgyobb ríüutírst(riilir,
tirsr) kell lrogy krrpjlnrk. Természctcsen minclcn kénlósr külijn kcil vizsgirlni. Vlrnn.rk
dol.gok amelyeket csak lcnt lehct cldöntcni, ós röbb kirrt tcnnénk ltzzlrl h,r bcavltkoznirnk. lVr.g hll Ullihi ,t lltllu ,tttitl_y,,L,t, rlc virltozltlanul vallom, szorosllbllnn kell r
gycplót íogni. Es részt kell válldni az irányitiisbNn.
De hogyen, ha ncm tudjuk mi van e'szekéren"? liz nem lchct olyln, mint l lakodalmas.szekór" hogy dobáljuk róh a kalácsot, és h.r elfogy, kész!
Vegyük l már említett kisegító gazdasáeok kérdését.E témínílut irtlm nem lehet
szeretem-nem szereternre bízni a jclenlegi helyzetben. Rizonyitja ezt v 5. Hadtápbizto,
sitásban megjelent Évin vezérórnagy által közzétett íelhívás is. De ón tovíbb mcgyek.
Több kell a íelhívásnál! Feladatot keü szabni a csrpat elé, dc hogyan? állítom, mioden
intézkedés irott malaszt marad, ha nem tudunk konkrét követelményr szabni.
De van-e megoldás?
Van! SzakemberekbóI álló kutatócsoport felméri helyórségenként a lehetóségeket
(a táj jelleget, mezógazdasági kulruríját, az alakulat lehetóségeit stb.) és javaslatot tesz
ennekalapjáo, hogy milyen kisegitó gazdasígot kell, és milyen hozammal lehet működtetni. Igy igenl Meg lebet határozni seregtcstenként a mioimum elvárható hozamot.
(Követelményt kell támaJztanij)
Természetes, hogy óriási munkát jelenteoe mindez.
Sajnos azt a súlyemelót, 200 kg íelemelésérebiztatni, amikor még a l50 kg,ot sem
emelte fel, lehetetlen! lvíégisfel kell emelni, szakitani kell a múlt és jelcn gyakorlatával
minden szinten, természetesen megtartva az aiapreodcltctósből adódó katonai sajátossírgok formáit. Nem kereskedelmról van szó, hanem eredményes gazdáikodásról, ellátásról, és ezt kiegészitó termelésról, vagy szolgáltaúsrói!
E tevékenység megvalósításfioz információs - az iníormíció feldolgozása, az rdatok illetékesekhez való eljuttatási szükséges, Számítógép nélkül mindez elképzclhctetlen. Renclelkezésre állnak,e a lehetőségek? IgenI Van tcnniakaró, jól képzett állomíny.
De akarat - kóvetelmény, elvárás?Jelenleg úgy oéz ki a helyzct mint az alqgút fúrás, ha
két oldalról kezdjük megvalósitani! Elmegyünk egymiis mellett, mert miodketten mís
irányban fúrtunk.
Azt szeretném világosan láttatni, hogy nem a szirmítógépról, vrgy a szakembergárdáról van szó, hancm l jobbításról, l nehéz gazd,rsági hclyzet jlvitásirróI, a lehetósógck
kirknázásáról, amely viszont lehetetlen ma miir korszcrű vczeté§, szímitógép, é5 mcgfc,
lcló szakemberek nélkül.

TUDOMANYOS TAJEKOZTATO

A hadtudományi kutatások hatékonyságának fokozása
V. V. Korablsil rczltzredts, a badtutontítry kaulilánsd
a ,,VoynttQa Mkz!' c fojóirttt 1988/). :ztitnibó!)

(For,/íti.t:

A krtona-elmélcti gondolkodás fejlesztésében elórt eredmények, a hadtudományi
kutatások ercdméoyessége és ir tudományos ismeretek ezzel kapcsolatos prioritáse

nagyban mcghatározza a fegyveres crók gyakorlati tevékenységének sikerét. A hadrudo,
mányi kuratásoknak a hadügy gyakorlati oldalíra gyakorolt hatása különóscn az clmúlt
évtized alatt növekedett, ami mindenekelótt a hadtudományi haladás ütemének és
méreteinek növekedésével vm összefi)ggésben. Napjainkban a hadtudományi kutatások szélességbenés méIysógben fejlódnek, egyre komplexebbé, rendszeresebbé és
sokoldalúbbá válnak mind a figyelembe veendó hadmúveletihadászati és harcászati
tényczók ös§zessé8ét, mind a kutatások metodológiájít, az alkalmazott tudomínyos
módszerek és automatizálási technikai eszközök arzenálját illetóen.
.r\ hadtudományi kidolgozások igen jó minóségének és credményességének elengedhctetlen feltétele a kutatisok sokoldelúsliga. A megismerés ezeo fulajdonságínak, a
hadügy fcjlódésének jelenlegi szakasziiban törtéoó vizsgílatához neg kell jcgyezni, hogy
annak elemzésekor a txnulmányozás objektumává nagymértékbeo mage a hadrudomjnyi kurrtások íolyamate fog vállni.

X

A fegyveres eróknél folyó hadtudományi munkl sokéves tapasztalata azt bizonyítja, bogy a hadtudományi kutatások sokold:rlúságínak, mólységónek és jó eredményeioek eléréseelképzelhetetlen a vizsgált problémák komplex hedmúveietihadászati,
hlrdtórtéoeti és metodológiai elemzése, valamint azok minden oldalú tudományos-tech,
nikli ós szervczcti biztosítása nélkül. Ha czck kózül egy is hiányozna, akkor jelentósen
csökkerrne a végzett kutatások hatékonysága és ami a legfontosabb, azok végeredményc.
A b! hxkrún.yi k atászh nkollalnsága (nintlen ftrzklft Mki kikriel!.tc) ninluelelút
a latonai prabhnaika talanan\i kéntéénthEéh Adr!í úagá|.\táNal lrbető el. A fegyvetes
erők íejlódése problémájának mélyreható vizsgálata összességébcn akkor lesz eredményes, ha a rudományos kutatók tímaszkodnak azon új technológiákra, amelyek befolyásolhatják az új, perspcktivikus fegyver megjelenését. A rudományos munka hatékonysága növelésének céljából napjainkban különö§en
íontos ftgyelembe venni egy sor kato-

napolitikai tényezót és tendenciirt, a szovjct katonei doktrínl kóvcrclmónyeit és annlrk
védelmi jcllegót, valirmint a vezető kapirlrlistr irliamok katon doktrináin:rk tartdmát i,s
tendenciáját.

Eíir:;r /i l mai atom-kozmikus korbln ncm szlblrd a rógi politikai és ketonli kaccgóriákb.rn gondolkodni. Újszcrűcn kcll megközcliteni :r ncmzctközi ellenrmondísok
megolciirsánlk, lz itltllános atom ós hlgyomirnyos háboru mcgrklrdirlyoásánek ós l
Vlrsói Szcrződés tagállemei biztonságe biztositásának problcmntikiját. .i\z SZKP íltal a
nemzctközi küzdótércn íolytatott politikirban cz a megközclítés testesül meg. Az SZKP
XXVII. Koogresszusín hlrározatokal íog;rdtak eI a ncmzctközi biztonság minrienrc
kiterjedó rendszere lótrehozáslinak, az atomí'cgyver teljes felszirmolásának, az egyéb
íegyveríajták csökkentéséoek szükségességéról, l987 decemberébeo eláirruk az USA-val
a kózép- és kislratótávolságú rakéták íelszámolására vonirtkozó szerződést.
A Szovjetunió honvédclmi minisztere D. T, Jazov hadseregtábornok kijclentette,
hogy a Szovjetunió alapvetóen a védelmi elv alrpján végzi íegyveres eróinek épitését.A
haditsztti nukleáris erőknek napjainkban annak megakadályozása a fcladata, hogy országunk ellen büntetleoül atomtím.dást indítsrnak bármely, még a legkedvezódenebb
helyzetben is. Mindez mellett a h4gyomínyos fegyverekból o|yan nininlilit szikséges
meonyiséggel kell rendelkezni, ami megbízhatóan biztosítja az ország vedelmét.I
Ezen körülmények figyelembcvéteIével a hadsereg és flotta továbbíejlesztése kérdéseivel kapcsolatos bármely katonl-elméleti kutatásban alapvetó.
Ugyanakkor oapjaiokban megengedhetetlen, hogy nc vizsgáljuk az imperializmusnak, a katona-hadászati íölóoy, a Szovjetunióra és annak szövetségeseire megtoflatlan,
váradan csapásmérés lehetóségét, l nukleáris megíéIemlítésíenotartírsának eléréséreirá-

nyuló tö(ekvését. Ezért e katona-elmél€ti kutalások sokoldelúságának elófeltételót az
imperillizmus szándéka meghiúsiráslira, a katona-hadászati cgyensúly lehetó legalacsonyabb szinten való stlbilizálására és a háboru veszélyeinek csökkentésére vonatkozó
rendszlbályok további kutatása kell, hogy képezze. .
Napjliokban a szovjet katonai doktrínában az agresszió visszaverésére való felkószúlésfeladata mellett jelcntkezik cgy minóségileg új, a háboru megelózésével kapcsolatos irányzat. Ezért a potenciális ellenségek és l saját fegyveres erók fegyvere és technikája áll;rpotát és fejlódésének perspcktíváját álllndóan analizálni kell, hog;l egyrészról
visszairrtsuk az agressziót, másrészról szükségtelenúl ne eróltessük l íegyverkezési versenyt,

Az agresszio üsszatlrtásának és a háboru megelózésének szempon§íból döntó

jelentósége van a Szu. és USA az EFE és NATO közötti ketonai-hldászlti paritásnak. A
katonai-hadászati prritirs íenntirrtása nem jclenti az abszolút eróegyenlóségct, dc szűkségessé teszi az elkcrüllretetlen válmzcsapás mérésénckgarantált lchetóségét.
Az ltttuszar általi bábori Lirtlbbalálhuk tstth a fLp,uutl trtíiwl: az h:zafőftl lta.
/log ui.twtt,er/ d kitttttúi,ü, nrKbiiilkl a büljl,ll, bizlosílstl tttttlt,.vh az agre_rlzor ut,l1stnni.lífu-

slt, balutt wjűt anz,igílnh !ht|,1ut nlrul,í.t it i.t,
Ezzel kapcsolatosan a szovjct vódelmi kltonai doktrina íeladntli új, íokozon követelményekct tímasztanak

a védelem szilárdságínak és aktivitásának problémájíval szcmben. A védelem lénycgere és jellegérc
kihatással vann.rk ir fegyvercs harc új eszkö"óriási
zei, a csapatok szervezeti felépitésében és az cllenség támadása módjaiban bekövetke-

'
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A vítlclem szilárdság;r ós lrktivitlis.l clórlrcti!: az cllensóg
sokrllcl.rlír tlnulmiroyoziLsirvll; il vódelem mcstcri t-clópltésévcl, lz crőkkcl és cszkijzök,
kcl r.lltl hozzirórró mltnijvcrrcl .rz cllenség cslrpáslinak irinyaiban. ntgvcrcjű cllcncs;rpi,
s,;k ós ellcnrirmrclisok mérósévcl, l csl1lltok korszcrú 1)u|iztík')cszközók clleni vórIclnrónck biztositislivlrl, l szcmi,lyi lillomlrny crkiilcsi-1lolitikli ós psziclrológilri kikópzósónck

Zclt minóséci viiltozisok".]

cr

ijsitósóvcl.

i.Ylrpjlrinkbln vlrllrmclycst nllis mcgvillígítisblrn kcll vizsl,:lilni lr vóc!cIcm és l tlrm.l,
,"iszonyirt
tl,is
a karonlri icl.rr].rtok háború kcztlete alltt ós íolylmiln v.rlil nrcgoirJislkl;r.
,\z clsó vórlclmi hldmúvelctck lt ltlrccsclcknróny mcgvivásirnlrk [ó tormlijívli vl'rInlrk.rz
llqícsszor tiiinadats.'lnlk kezrictévcl, az ellentámlrdísok pcdig tánudiLs 1Ó lbrmíj.ivi a

l

irl'lború kezcicti idószakáb.rn.
Fontos problémirt képez a védelemből hlrdászati és ltadművcieri mércrű elicnrl'tmr,
clilsblr való ítmenet mócljr rovábbi kutatásának szúkségcssége,Ebben l vonirtkozásbln
nlgy jelentóséttel birnlrk a herctevékenység lefolyása gyors megváItoztltásiln.rk, a légi
iólény kih.rrcolásirnak, l hadliszlti kezdeményezés megr.rgaclfu/rnak kérdései.
Mátrlrlt:ar: r hrdtudomáoyi kutatások során lgyelembe kcll venni a bdügy fejlódésénekrcn<lkivűl matrs dinamikusságát, e íegyveres harceszkózók gyors cscréjét,a
csirpltok és flottaerók szcrvezeti felépitésénekmegv:iltoztxlását, a hrdmúvészet elmélc,
ténck és gyakorhtának, e hadliszati, hadműveleti és harcíszati móreni hlrrctevékenysétek megvívisa módjainak íejlódését,a fegyveres erók harckószültségével szembeni
íokozott kóvcrclménycket,
Napjeirrkbao e fcgyveres harc és a háboru problémáinak sokoldalú vizsgálata csak a
híboruoak és a hadsereggel kapcsolato§ tudományos ismeretek teljes rendszerének
bcvoniuírval lehctséges, beleértve a háboóról és a hadseregról szóló marxi,lenini tanírlist, a Íegyveres hlrc problémájit, l társadalom- és technikai rudomány kltonai problemlrikirját tlnulmányozó hadtrrdomány; a közgezdasági, ideológiai, diplomáciai tenile,

rckkel foglalkozó kutató tudományágakat,
A feqyveres harc szociilpolitikai és katonaihadászlti jcllcgénck bonyolulttá válirsa
sok értékkel gyarapítje a hadtudomány struktúrij.it és tlrt.rlmjt, Velemenyűnk szcrint
n.rpjrinkbln .r lradtuJominynrk mclyrehrtobb.rn kcll íoglalkoznil r vilig (cgyes orszjgok ós régiók) katonapolitikai és strttégiai helyzete tudományos értókeléséoekkérdései
vcl, az abb;rn bekövetkezhetó váltások valószinú váItozateinak prognosztizálásávaI, a
iráború jellegének és slíataBiai (htdászati) kontúrjeinak kumrásával, a bldsereg ós e
llotta szervezeti felépitésénekkorszcrűsítésével, a vezetési rcndszcrnek, t harlászari, hldműveleti és harcászati lelrd:rrok, kűlönösen a hiboru kczdeti idószrk/rban, ez elsó hadrníívcletck és hucok iciőszakirban való mcgokiásl módj;rinak, l ícgyveres erők kikép,
zésc formíinak és módjeinú tcjlesztésével, l szovjct kltoniri doktrinl vódclmi jellegó,
nek figyclcmbcvútclóvcl,
Nll,jeinkbao az crótgyensírly megbomllisl, u ellcnség elókészitó akcióival szcmbcni eLlcnintózkcclésck késcdclmes meghozetlla megcngcdhctcden. Ezzcl kapcsolltosan
vúlcminvünk szcrint kiilönös jelentősi3c vln a veszélycztctert időszak lénycgc fcltlu'rsrr
kórdéscinck, l katonapolitikai hclyzet legnagyobb feszültsígér és az ellcnsigcskcdó feLck
kózótti ellcntmondás kiélczódésór jellemzó idószaknak. Az agresszor íltll a hiborúre
vlrló felkészüléskor, különöscn a támadás clóe§téjén foganatosithlrtó rendszabályok
sokoldelú elemzésc lchetóvé teszi a ve§zélyeztett időszak lényegónck és tartelmának
:
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jollb mc,qórtósit, lz cllcnsit tcvúkcnysó.qc lchctsigcs módjainlk és a közvcdco llíborrrs
vcszó\,c szimllr<';rnliinak pontos mcgharározislit, x tirmildii§ visszivcrósóhcz itlóbcn is
lc,gtcljcscbb rnórrúkbcn rónónó f'clkószi]lósr, i\ hliboruk tltpltsztlhllri izt bizonyitj;'lk,
lttlqv llz lgrcssztlr mindcn csctbco ir:yckszik l vcszúlyczrcrctt ic]őszlk m;rximlilis csi)kkcntósórc olykópllcn, hogy n;rtyszllbisú rylkorllltok lcplc lrl.rtt rcjnc hlrjtj.r ví,rlrc l hldművc]ctihtdirszllti ós mo?_ga,§ít:isi rcnclszlbi\,oklrt. iLliibcn bont.rkoztlrtjil szét iz clsó
hrdliszlrti lópcsó crriir.
Itr kcil mctjctyezni, hoqy mcghltt:irozott viszonyok kiizi;tl, kiilijnijscn lkkor, hil
u cllensóg ell-rlrt:'rrozze ez lrtomic,gyvcr, vlgy x n.lgl ponrossigú l-cgtvcrck ti)mc,i:cs
eikrlmirzl'rsát, vcszélyeztctcrt idijszLik lkár ncm is lchet. Vélcményünk szerint ill.cn
viszonr ok közijtt a hxrctevókcllvség cilcnsóg álrlli kirobblntlis;inlk valószínű módjei lz
dábbilk lehetnck: lz ellcnsi,q fcgyvercs crói mé]r békébenlórrclrozott csoportr.lsit.rsilinak vár.rtlan tínedirsa; tl'rmacllrs az clórcvctctl csxPiltcsoPortositások részle8es moztösitilsiLt és sietterctl megerósítósét kövctócn, támadás a csapltok és erók mozgósitjsi is

hlclnúvclcti szétbontakoztlrtásit köveríien.

Lhntl,tt/.t:tlr: sokolc]a,]úln szimitásba kcll vcnni l lradművószet elméletének tétclcir,
mint l szovjet lradtudominy rószét, emcIy mcgisnlcrteti e hlrctcvékenysóg fblytrtilsánlk rórvényszcniségeit, jcllcgót, clveit és módjait lr.rdászati, hadmúve]cti ós hlícászlti
méretckben.

t\.tzotjlt llllrttlrlntit_l mint í! kűlönbözó szituációk kózótti hadirszati tevékenység
alapvetó íajtáját vizsgálja a védelmet és rz elIen t.tm.rJás t, Így többck közörr elóirányoz]
zik l vódelem mcgszen,ezésónek és me,qvívásának lehetósÉgcit lzzal, iroty meghiúsíts:'rk

vlgy visszavcrjék az ellensag támadását, mcgtartsenlk mcgi]atározott tcrületet, idót

nycrjenck e szüksééics erők összpontositísjr.r, tlkerÉkoskoLljlnlk rzoklrl cgycs irir,
nyokban és fölónyt hozzenak létre az ellcnsi,ggcl szcmbcn má§ iránvokban.
Hlditechnik.ri kut,,rtások során figyclembe keli venni,hogy .l s:tltjl ltraa:gill lk*onapolirikei hclyzer változislnak, r vilát eróviszonyaillek ós closztl'ts:'tnlrk, vlllmint e
Szovjctrrnió és l szocialista közösség orszigli glrzdlsági és elkölcsi,politikri lehetósógeinck megíciclócn lejlódik. Korszerű viszonyok közörr a szovjct krtonritloktrina kimondottln vódelnrijcllcgénck mcglelclócn rakéra-atom vilíghiború mcgclózésében hirteleo
mcsn,; J s11,1l(:jiJ 5zercPL,
t\ batlnthirl rlu!htlbn 6 ga&otlttában ,.,llpvető klrtc,g!ri,inlk l lrrdművelet szírmít, Ahhoz, bogy u összfetyverncmi hadműveletck clókószítósc és mcrrvivása tudomlinyos kLltatáslibin az egyold. úságot clkcrűllrcssük, különöscrr íontos, hogy mélyrehlrtóln dolgozzuk ícI azok katona,hld:iszlrtihelyzct kü]öobözó viszonyai kózötti megvivít§.lvJI kill)csol.Iü,\ kerdések tqúsz komplcxumát, mind atom-, mind hegyományos hábonrh rn

van

,A ltadművészct legdin;rrnikuslbll tciJlctc :t l:,trLtí.l:ttl, r\rre clsósorbrn kihatíssll

lz

;ttomf'cgyver cgyik gcner:'rciójin.rk lccscrúlósc, ;rmi sziiksí,gcssé rcszi lLz új lrlrcelj;'r
lzok [cLkószítóse mtidjeinlrk ponrtl,
sitisát, vlg1, l'rrlrlrkításlit, Ez komoIy kilrlltlissltl vln l korszcrú hlrJművclctek (lrarctevékcnysiirck) mc,qvívásánlk mócljairl ós vi3sli soron l hldcrljncmck harcisz.rti alkllmlrásr, a mlglrslbllcgl,ségek, <,.qyst.qek íclúpítésónckós

zrr:in.rk i<,llrr:crc is.

Níeg kell jegyezni, hogy a hadművószcr mindcn alkotó rószórc (hadíszatra, hadműveleti művészcrrc ós herclrszlrtrl) jcllcrnző a hldicscl, mint . pariiócsnokok inteligenci/r
jának és művészetónek mcanyilvánul|tslr ltz clh:rtirozás nrcghozltalakor, a harctevékeny96

I

sétck (hldművelerck) tcnczósckor ós e csl1lltok (crők) irínvítirs.rkor.
hogy lt
"r\lrhoz,
hlclicscll rncstcricn trrrljuk alklrImlzni rli jókozottlbl)nik és okoslbbntk kcll Lcnni lz
cllensitnól",' r\ hlrtiicscl várltrhn tcvókcnvsigct, l nyiIvánvnIó logikínlk rrylktrn ellenr,
nlontló cscményckct. oiyln sziruációk lótrclrozását íiitételezi,lmelyek nchczitik lz
cllcnsót clhlrirozlis:il ós diintósót. gylkrln mcgtévcsztik rzr, pllrlncsnoks:ir:unk igazi
szlintléklit, cltondolislit, tcrvcir, l csa1l,rtllk helyzerót. lillllpotát. lrmckószülrsógót ós
hlrtIr.tt-otltlrtóslil]it illctrjcn. r\ lrlt]icsel rcalizlilisár, lz cllensi,g mcltéveszté§c v.jrrntlin
mr'ldjainlrk rikl mlzlsár mc.qbízhLrtóirn bizrrlsir:rni kell a l-cIdcriri,s hozzáórtó nc,gszervczésóvel ós végrchljtlisirv;rl, l lrlldmúvelcri :ilcizirs ós dezinlormirció rcnclszlbirlyain,lk

A hlclicscl a lrldműve]etek olylrn alepvctó elvein alapszik, minr a virrarrcjtettsig.
Nt,q,,l,JrLr: a korszerű fegyvcrck puszrító batása megváltoztlttja a háború kezdeti
iLjilszakl tartalmáról és jclletórtii alkotott fbgdmat, aminck sajátosságai lz alábbiak: e
célok szillrrdsága, a hrrctevikenysógck nacy kiterjedé§ének és dinamikuss;iga; e megnövekedctt manóvcrezó képcsség; l n€yhatótávolsl€ú
íegyverrcndszcrek álteii elsó találkozó űtközctek formájlben mércndő tömcgcsrp;isok szerepénck növekedésc; a helyzct
rövid irlóo belúli sarkallatos mcgváitoztlrúsának valószínűsége; a csapatok (erók) és
minrjcn íokozetútörzsek készlcte, minrl hedművcleti-harcászlti jellegú, mind a cslpatok kóvctkczmónyeinek íelszámolásával és a lakossirg megsemmisitésé-vel kapcsolatos
új, váratlanul íelnrcrüló t'cladltok megoldására.
Az US.,\ keronapoiitikri vezetésénckczen kérdósekkel kapcsolatos nézeteit nem
szabad figyelmcn kíviil hegyni. A Pentrgon és r külügyminisztérium hivrtalos okmánylriban l háboruk és a fegyvcres konfliktusok osztilyzjslkor
íltalánbs és korláto"az
zott háboru" katcgóriák mcllctt alkalmazzák a
és közepes intenzitású konfliktu"magas
sok" (lényegükct tekinwe az előbbiek egyenlóek az utóbbixkka]) fogalmlrt, valamint a
..kisháboó", a
bíboru', a
világ konfliktusai' stb. íogalommal azonos,
"helyi
"hrrmadik
..alacsony intenzitású konfliktusok" kiíejezést.Az emlírctt íogalmak mö8ött az utóbbi
40 óv dítt az USA kb. ]oo,szor robbaotolt ki háborút és azok 10 millió ólctel kóveteltek. Az elmúlt évek sor;in az alacsony intenzitású konfiiktusokkal klpcsolatos rendelkezóseket ós javaslatokat aktívan meghooosítják az USA íegyveres erői személyi állományának gyakorlatában, A fócrókifejtóst a ícldcrités korszerűsírésére, a h)lónleges rendeltctósú erók erejének növelésére, a c§atló§ rczsimek katooai segéIyczésénekkilróvitésére
ósszpontosítják.
Ötiilszljr: az elmoad,ottlk alapjín a hadmúvészetnek - napjainkban elsőrendú jelentős/;ggcl bíró - lcgíonrosabb kttcgóriáját i csapatok mígas íokúh,rrckészültsége képezi.
Az USA és a NATO katooapolitikli vezetése különös jelentóséget tulrjdonit a
háboru kczdcti időszaka első hadműveleteiock. A támatló fól mindig arru törekedett,
hoi:y vr'rratlan csapl'rs mérósekor összpootositsa maximálisan erókifejtését a hfictevékenysóg legclején.
Korszcrü háborubrn xzonban a fegyvercs harc mcgscmmisitő jelleggel fog biroi,
azt lz összcs új erővcl ós eszközzcl fogják vívni, annak;r legltat{rozottabb céljai lesznek.
A valószínű ellcnsóg mirr békébcnminden htdszíntércn létrehozta n csapltcsopoítosítirsoktt ós a fóprrancsnokságoket, korszerúsitik a hadszínterek hadműveleti bcrendezósét,
magu íoklr lrarckészültsógben txrtva a pusztiró eszközöker. e hirldó rendszert; szétbon,
txkoztalja í szükségcs anyagi készleteket stb. Pontosan a híboru váratlan kirobbantása
összcssógóvel.
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ós annak kezrlcr-kczcletótól hltirrozott támlrrlti tcvókcnysi3ckkcl vdó ibiynrise ki,pczi
összcsségóben xz USA és N,\TO cloktrin,ilis réziscinek ez al.rpjít.

l\

l

NATO,gyakorl.rtok rlpasztltllrtlr szcriírt x lrldscl(,.qcsoporrok ós cszközeinck

clsó lópcsó állománylrbl lzórt, hogy vlirlrthn clsócslrllásoklt mérjc,
lllrlmúvclcri i-clúpirós tcljcs mólysigérc, mc,.qbi,nitsl'rk r csr1lltok vczctósi,nck rcndszcrót ós mc,gscmmisíts(,k l 16 cslplr (cró) cso1lortosírísoklt. rijviil ic]íi llert kivivjirk.r
80('1,-ílt bcosztjílk az

nck

lr

lógi iölónl,t, elszitetcljók

l tlrtllókok

clórevonirsirr, mc,.qszcrczzók

l

hlrlliszeti kczt]cnró-

nyczést és rircrószakoljik lrz cllcnsógrc sliitt ltklrrtuklt,
lvíindez mlgs ki)vetclményckct tatmilszt .r Szovjctuniil ícgyvcrcs errii hlrrckészülr
sógének ós kikópzésénck minden clernével szcmben, A csl;xtok és a tlotracrók álljlnak
készen az agrcsszió aktiv védelmi tevékenysi,.q íolytltása útján történó visszlvcrésórc,
majd hahdéktalanul mérjcnck megscmmisitó váhszcsapást az ellensógre.

r\

h.rdrudományi kutltások sokolddúságánrk problémájl eivílaszthetatlrnr,:I
összefügg ncmcsak l vizsgílt probléml'rk harlnrűvelctilrar.lászlti lényegénck mélyreható

clemzésével,hanem l Attt,ltás fa|an li tuztli-rlnth lratókonyságával ós minóségével is.
-Ezzel kapcsoletosan mi itt elsósorban a szervczói-irányírói tcvékenység szinvon át
meghltározó tényezók összcsségére, a szinvondl tudományos - tcchnik:ri potenciálje íó
óssietevói gyakorhti íelhasználísánek fokára, e kutatasok mindcnt ádbgó voltárr, folytat,isánrk mélységóre és hatékonyságára gondolunk.
A hadrudományi kutatások ós kidolgozlisok iúnyítása a kérdések széles körét foglelie m4gába, lmelyck kózül véleményünk szerint a íonroslbbak a kutltiuok tematikáiilnak és rcrvciock, pónzügyi és anyagi biztosít/rsának, az eró, és eszkóztartllékokn.rk,
azokkel a tudomárr1,os prognózis ahpjín íolyó hadtudománl,i kutrtás [ó- és tívhti fel,
adrtai mcgoldása céIjából való manóvcrezósénck és az egycs kutltási témák várhltó
ercdmónycinck mcghatírozáse és mcgindokliisrr.
r\z elmúlt évbcn a
i\fiszl" c íolyóirat hpjlin vita kezciódött l tudomí"Voenoaja
nyo§-kut!tó intózctck tevékenysógének, munkl'rjuk hltókonyságának ós minóségének
órtókclésóról. r\ problémakór megoldására küliinbözó (mind .rigoritmus, mind metodoiógi.ri) megoldások jlvaslatok,
VélenrÉnyünk szerint a konstruktiv megoldirsok és módszcrck ahpját a tudominyos kuttró intózctck tevékenysége cgycs, kóztük fóirirnyli szakértói elemzósét felhaszniló poorozásos értókeiés kópezi. r\ tudomitnyos kutitó nlunkák minósigének értéke,
lésc tiibb összctevóból, a munkák értókét, fontossirgát, minóségét, ercdményességétés

más ruhjdonságait felölcló rendszcrból tcvódik óssze.
Vélcményünk szcrint ezcn mecoldalsok illtalános hiányosságát a mcgadott szakértői értékclósck felhasznlilísínek kissé egyold:rlú normitiv jcllcse, á]ttlában cslk a tcrvczctt kutxtások viszonyhgos értókclésére való alkalmazísuknak korlirtozott iehetósige

képezi. Á scaitségükkcl klpott értókclósck l tudományos kutlrtó munkl külsó, íelszíni
(tclülcti) ruhjdonságát jellcmzi az eredményck tartdmlssir.gánltk mélyrcható clemzósc
és ez orszitg védclmi képcsségéhczvlló lktiv bozzlijírrulílsok nélkül. Vólcminyünk szcrint cz ténylcgcscn cltávoiodást jclcnt a fó íclirdlr mcgolcllrsától, a haritudományi kutlrtások ercdmónyei íltel r íegyvcres crók harci crcjérc és hlrckészültségérc. rz cgész

ország védelmi képcsségóre gyakorolt reális h.rtás értékclésétól.
A mísik metodológiei me3kózclités a rudomáoyos kutrtó intézct, a három difíerenciáltldás - koncepciooiilis, instrumr:ntáiis ós teclrniológili szintcn létrchozott tudo98

mányos potencililjJ, v.llrmint ezcn potenciál - bcszl'rmolók, javmlatok, tudomilnyos
clcmzésck sdl. - rcalizílísa végénókclósónck clvén lrhpszik,

A trrrlományos potcnciílLt a tudomlinyos kunróint(,zcr blrzisismcrctci összcssógének kcll tckintcni, lnrclynek értékclósc lr miniiségi,mcnnyisigi mcgközclités lllpjin cólszen!, },íinőségi órtókclóskor ,,legbonyolulrlrbbn.rk lr rudomiroyos tevókcnysér:cc az clsó
három diítcrcnciálrit]is szintcn jcllemző biizis lingvisztikai viltozók fó lingvisztikai ismcrctck szcrrrlnrikitjiLttilk l meglrltrl'troz:isll bizonyul". Iizen megközclítésnck vólcmúnl,ünk
szerint az e fó hiirnyossága, hogy az gy.rkorl.rtil.g ncm alkllmlzharó :r hldttrdornínl,i
kutatir.sok, a fegyvcrcs crők hrrckészültsége és az ország védclmi képessigc niivclésével
kapcsohtos [cladatok mcgoklisilroz való hozzájírulásának értékclósére,
A vizsgrilt mcgközelítéseknek a párt, a tudomíny és a technika íejlesztésévclkrpcsolatos srraté3iai irányvonalirt kell, mindenekelótt rudományosrn kiegészitcni.
Níindcn bizonnyal helyes leone lótrchozni a HN{ központi és ágazati tudományos
kutatóintézeteinek kópviselóiból szenói kollcktívát a katonai tanintézetck és az érdekclt
szeruezctek részvételévelés megbízni ezt a kolektivát a hadtudományi kutttások hatékonysága órtókclósc gyakorlati metodikájínak kidolgozásával a fegyveres eróknéI tblyó
tudományos munka megszervezésekor.

A Hlví rudományos kutatóiozézetciben folyó hadtudomáoyi kutatások sokoldalú-

lriínya nem teszi lehetóvé annak
megíllapitását, hogy azok mennyiben járulnak hozzá a szovjet lradtudomány aktuális
íeladatainak megoldásához, a kutatísok gyeoge láncszemeinek idóben való feltárásához,
a megfeleló rcndszabályok íoganatosítását azok eró§ítósének (fokozásínak) érdekében,
e lel oem használt terelését a hadtudományi kutatísokra ósszpontosíwa az elsórendű
sága, mélysége és minósége értékelésemetodikájáoak

erófeszítésckct.

KB és a Szu, Níinisztertanácsi 1987. szep.
tudományos szervezetek teljcs átíütása az önelszímolásra és az öofinan"A
szirozásrl' c. határozatának kell szolgálnia. Azt a HN{ tudományos kutatóintézeteiben
folyó hadtudományi kutatások olyan fófeladatokból eredó értékeléseíó kritériumának
kell tekinteni, mint a fegyveres erók, azok harc erejének és harckészültségének gyorsütemű továbbíejle§ztise, a h.rdományos múszaki haladás élenjáró módszereinck biztosítása a hadügyben, a ha<itudományi potenciál telies r4ozgósítása, alkotó légkór megteremté§e a HNí tudományos kutatóintézeteiben, a hadtudomány és a gyakorlat közötti
kapcsolat erósítése, a kutatások üremének és szinvonalának növelése, a nrdósok lelkiismeretes munkájínak biztosítáLsa, a tudomány állandó készenléténekbiztosításl, valamint a hldsereg és flotta fejlesztésévelkapcsolatos ú| igényeknek teljesitése,
Véleményünk szerint alapul az SZKP

tember jO-i

A tudományos intézetek és az egyes rudósok munkájának eredményessége íó kritériumírnak r hadtudomámyi kutatásokkal kapcsolatos - a kiíejlesztctt gyártmányok
lrarci hatékooyságl fóbb mutatóinak növekedósére ítszámitott - kiadások gyors megténilésétés az ország védelmi kópességének növekedósét, vagy a szovjet védelmi kltonai
doktrinx kóvctelményeinek megfeleló védelem szinvonala elérésévelkapcsolatos köItségek mcgtakarítását kell tekinteni.
A üdOn.i,qOJ hulatárlL nhollaltí.uigánaA fontos frltltrlér kipui azlk ruitzaki -tttdonábiztosílálrl,
min' 4IldO,ntiDJOr húatóinr{zet lrldlnrí,ryornídrertani, tudonáltlvrinfor
ryol
n,iciós és tecbniiai Pottttciáljafuak /.z

isJzesíége.

VóIcrnónyünk

szcíinr ir tudomi'Lnyos-mt'l,-lszcrtlni l)otcncil'llt it kut.itlisokblt bcvo
ós mintisi,qe, metodolóiliai fclvórrczctrsó.qc hlltirrozzlt mcg, r\
mi{lrin kvilil'ikálr tudomlioyos munklttlirsltk (kln.lid,irusok és :r rr,rr.1llnl;iny tloktorli)
nlt.qy rószc aspiranrúrin és vcrsenvpilyirzlr útjlin szcrzi mc3 ltrdonl;inl,cls Ítlkozltrlil
Ezórt ftrnros fillrdlrt l il.rtal rchctsi,.rlcs, ugy:rnlrkkor cli,wó tlrplrsztllt. lrz ilnilló trrLlom:i-

nlndó k:iLlcrck összctí,tclc

rryos munkiLhoz vonzridó tisztck kivl'rIoglrt:islr ós icIkószírisc rrlinósigónck

munkirl lllkltlmlu tutlományos kiLlcrck

kivirIo_qllrlisir sc,qithcti

l

növclóse,

lztlk vylkorllrti

r\

tcr,ó-

kcnységük crcclményci il.ipjin tiirtanó minósitó§ük, A rurlomirnyos dol.qozók munkir kutltlisok terjcdelmit és minósigét, i mc.qtcrt fu(lomiin},os ós gyltkorlrti értikíi
j.vislatokltt vélcményünk szcriot a h;rtókonyság konkrót kritóriumli ós muterói hlrlirrlzzák meg. HtrJmúveleti kéniésckkcl kapcsolltos iiledetaik vi,urchejtirsáboz l kurltt]tisztnck e lráboruk tipllsztilatai tlnulmlinyozísl'rban, l lcvóltirri munkliblrn. e gylkorhtr.lk
eredményeire vonatkozó statisztikli ;rdatok gyűjtósében, tillrlllmozirsl'rlllrn, általánositis,
ban ós clemzésében, a szlkórtói kikórdczésekbcn, a korszcnj módszcrttni kutltócszkö,
jl'rt,

zök es azok automitizílási cszközci llkrlmlzásában stb. othonosltn kcll

nrozogni.r,

Vilunótliiuh :zrittt a ktttttkí,vlk nttlont.inl-nt-lt,ilrtrr,tni pntLltLi.i!j.t l,ni4,t Jaloz"i,l.iluÉ
hgfonurclbll }iLt,la,fu,l knllihd tttllii,ulrcL h Llot:tisliaft aptinuli:,iLi_tl k|ptzi,l: {rtrkL:'!.ti
kxtntár1k baltx'la úry fíir,:ínytibn lüfi!,tlí hOünrrfujlűM .rziifulp.righuk JipLltnbuitLlirLl.
Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy annak gyekorlari mcgvllósitár.iboz a pcrspckrivi,
kus tudományos problémák íelvetósét és azok mccoidisár l hadügy ki;zelebbi és rirvcr
labbi perspektivákban való tovíbbfejlesztése prognosztizílásának figl,clembevételével

kell végrehajrani.

A hadtudományi kuterások hatékonyság:r és sokoldalús;igr növeléséoek hozzá kell
járulnia azok lelolytatirsa mctodológiájirn.rk továbblejleszti,sébez, a megismerés módjxinak korszerűsítéséhez. A hadtudomlinyi kutltlisok mó<ljlinak helyes mcghlrírozásirltoz
és kiválasztásához szúkség van a dillektikus gondolkodás lo.qikájárl, és tudni kcll llk.rlmazni a rendszerszcó elemzó§t, továbbá ilaposln kcll ismcrni a kuratási objektumnlk l
csapatok béketevékenysége minden fajtíjin.rk ez elmúlt háborúknlk, x különbözó hxrcitechnikai és fegl,verfejták lótéri killróbálásának, x ki]lönbözó mércrú,ko.sZcíű lechnika a.ikalmazásával lcfolytatandó kísórleti, parlrrcsnoki ós törzsvezetósi gyakorlatoknlk
sajátossfuait.

A ketonai elmélct fejlcszrésébcn cgyre nagyobb jclentósógrc tesznek szert s csapatok (erók) gyakorlatai, mivel napjninkban az elmúlt háborúnak taprszr.rletdt csak mc,g,
íeleló korlátozásokkal lehet íelhasználni. Azonkívül, a fegyvcres hILrc új eszközeinck
megjelenése szüksógessé te§zi, hogy nlgyon óvllosxn közclítsünk a moclcrn hclyi hiboruk trpasztalrtaihoz, azon sajátos viszonyok kijvctkezrébcn, imclyck között azoklt vív,
jik. Ezzel egyútt azonban hrlngsúlyozni kcll, horry a gy,rkorhtok nem rcprodukl'rljírk rcljes mértékben a korszcrű harctcvékcnységckct, különöscn
lz olyln i-cgyverek kalmezás.ivrl, rmclyek mig ncm is léreznck,

Legnagyobb eredményt adhttnlk l re:ilis cró és eszközviszony lórrchozísl mcllctti
kótoldali jirtékok, az c|lensi,g leheríisigeinek mlximirlis l'icyclcmbcvétclévcl, tinylcrcs

lrelyzet háttérrel, bármifólc egyszerűsités nólküI. A rudomlroyos-kutlrtó jitókok hlrtékonyság.inak fcltótcle. progno§ztizilás mitcmlrikai módszercinck és lz ESZG-nck széles körű alkalmazása, Külónös szercpet klp az intuíció, a sz.tkértó-kulitók vélcmónl,cinek összehangoláse, vallmint a mcgfigyclésck crcdménycinck lorrikri inódszcrck stbalapján történó feltiolgozása. Az ilycn játókok lblyamán prognosztizl'rlni kcll a lcgyver ós
100

tcndcnciiit és l lcgyvcrcs hlrc mixlilit, lc kcll jár,
hllrc
különbi;Zii.
köztük
lripotctikus cszkijzijkkcl v:tIti mcgvír,ásinlk
Qyvcrcs
vllrozltrlrir, érrókcini kcll lr küIönbijzíi hlrci módok hitikrlnysli{lir és cnnck llrpjlln kcll
kitlolqozni l rudórrratnvoslrn mcgltlltllclzotr jlrvlsllrrokrr új fcayvcrtiljrik létrcliozislirl,
különbirz(j normltivllk kidolgozisárl, l csl1llttok hltrctcvúkcnl,si,.qrc vll(l tclkószitúsúrc
,r

hlrcilcclrnikl

l-e1l<idósének t:ivl.rti

szlrni a

sdl.

Ezcn 1lroblómlr {]yxkorhri m.,!aoklis;'rr.r szükstg vlttt r moclcrn jlitók,moclcllczós
clmélcri kidol{,:ozáslirlL ús lzok dltlljitrr lr nroc|cllczisi llltllrlkrlr vllt'l hclyczósóre, kiililnbijzó szintú nroclclickct kidoltozil c,gysi3csitctt llgoritmus nyclvck nlgy rcljcsírmónyű
protrlrm kónl vtírrak t'clhasznílísivallnnlk mindcn íijtlr ESZG-cn történó rellizillisára.
Fellépósc és tlrtllml dllljirn l lrarlrudomirnyi kulatlisok Íolyimxtxi ir probiómák
vizsgált tulxidon§á_$ivitl kipcsolitos infbímíciós <]öntósek kidolgozitslir:r ilinyulil iníormiciós osztílyhoz tartozik. Felépitósót illerócn az soklópcsós és magiba íoghlja l orun-

kák clókészitését, tervezését,megszervezését, biztosítását és vógrclrajtásár, azok ercdméntcinek l ícgyveres erók tcvékenysigóbeo vlló meghonosiri_sát, vlllminl hrtékonysá,
gának értékclósét. Ezcn íolyamat többlépcsóssége jellcmzó többek közótt a lredművé§zcitcl, a hidsereg és flotta ópítéssel és t fegyveres harc módjaival kapcsohtos krtonae!
méIeti problémák kutatás:ira is.

A kutaliisvezetók és végrchejtók minden szekaszon áltrlában informirciós, szervczési ós vczcrési elhatározásokrt hozoak, lmelyeknek összetcvói: a kutarási fel.rdatok
mcgszabíse, a munkák tcrvezése és szervezése, l kutlrások irirnyitása, bclcórtve r
műszeki tudományos potenciil ós az rnyagi.technikai b.tzis, rz eImcIcti és alkdmazotr
kuterits metodológiai és mó<lszcrtani apparátusánrk llkdmazását is.
Azonkívűl a múszrkirudom;inyos íorr:rdalom viszonyii között

czt e fbllxmJtot

egy sor olyen sajátossalr. fogj1 jellemezni, mint a fudomiLnyos kutrtlisok idejének jobb
khasználísa; rzok auromltizálfui loklinlk növekedései i fudományos elcm erósrldése a
kutatir-s<lk útjíoakkivrilasztásliblLn; a kutetások ercdmónyci mcgbizharósígival szcmbcni követclrnényck növclése; ;rz eredntények a hrtclügy gylrkorhiib,ro való megvllós!

tása idcjónek csókkentése.

Ezen sljiross.tgok blrmelyrkcnck figyclmen kivül h.lgyísl egyolc!aIúsrighoz vczct e
tudom,inyo5 kutrrrsb,tn és m.rgíbr rejti a hiblik megjelenósi.nck veszólvót. Ebból következik e kutatások tudományos infbrmációs biztositíslinlk a fontossigl.
Áz
.
_crcdmények mcgbizhltilságívrl szembeni követelmónyck íokozisa migir utáo
vonja n kutlrások soritn figyelenrbe veeodó ióbb tényczók számlin:rk növckcclóiét, r\z
uróbbi lc,gclsú sorb.tn.l ruJom.rnyos kidolgozások idcjc joblr kih;rsznlilisitvll szcmlleoi
krivetclmcrryckkcl kcrüI ellcntmonJ:isbl, lminck mcgolLl;isa ncm mis, miot az lrrromatiziilrsi tcchoikai cszkijzök szÉles könj rlkelmazása, e mctodológili kut.trl'rsok korszcrű,
sítésc és cnnck ahllján ir munkltlirsak
tcljcsirókópcssi,gó",nck jelcntiis ni)vc"szcllcmi
lósc, l rutin munkirktól vlló nrcntcsitésc, kollcktiv ós cr:yóni alkoit'l lkriíitiisril, v|l]:tm;nt
l kutltl-tsok credmónycivel hoz.rndó döntósck iníormációs mobilicísl'rrlr való ószti';nzés.

Az utóbbi évckbcn az auromarizálás etyrc mólycbbcn bch.ttol a hldrudtlmjnt.i
'ku
kutetlisok íblyamltábl, meghltározvl a rudómányos
retóintézctck technikai potcÁciálját, íclólclve a tudomány és tcchoika különbözó rokon ágazatait (íiiozófi;it, pizicholíltiár, mltcmatikit, számíilstcchnikát, hir.rdó eszközökct, műszlki pszicho-fiiiolilgiát
stb,) az emberi é.telem és a számítástcchnikr leherósigci szerves össickapcsolás.irvli és
to1

m.rximális íelhasználáslrn.rk céljából. Ezt l problómlit az úi tcchnik.ri cszközök kifcjlcsz,
rósének és l kutatók azok alk.rlmlzitsírl való minclcn oldalir íclkószitósónck dialcktikus
egységóbcn kcll mcgoldani.
Az lutomatizirliisi cszkiizöknck m;lqirról órtctóclóen mcgíclclóeknck, hltókonynlk
és üzembiztosnak kcll lcnniük. A kuixtisok kiúnó minósígc bizrositlis;inlk órdckúbcn
cló kclI irl'tnyozni ir tu(l()mllnyos kollcktívirk (c,gycs végrehlrlrók) szükségcs kózikóny,
vekkel v.rló cllirirsát.
A lradtudomínyi kur.tisok íolylmil.r mlgíbl lbglrloly.rn, lz alkorl'rssalösszc ncm
íüggó, dc sok cró ós iclóniíordítístigénylő munkíkxt, mint pl. il mcgiodulási, közbensó
ós kimcocti aclatok feldolgozáse és reodeikezésre bocslitásl a kutatísok különbözó szlkrrsz.riban, különbözó
számvetések clkószírósc a készletek elosztásával kapcsolatosrn; a
hlrctcvékcnysóg hatékonysigiinak értékelésestb. Az rutomatizálási tcclrnikai eszközök
alkalmazása nélkül ezen munkák terjcdelme álllndóan nó, ami a szükséges rendszer,
szerű kutatások megbontásához vezer.
Az ESZG, mint a htdtudomáoyi kutatások automatizálí5i eszközcioek fó összctevóje gyorsan korszcrűsódik, olyan újakrt fejlesztenek ki és rendszeresitcnek, amelyeket
katonai-elméleti vonatkozásban jobban, miot gyakorlatban képzett kutatók széles körc
alkalmazhat.

A hadtudományi kutatások technikai oldalának automatizálása - az aoyagitechnikai és iníormációs biztositás első része. Sokka] perspektivikusabb ós bonyolultabb
annlk második része, a kutatók alkotó munkájának automatizálása,
Áz eIméIet fejlesztése, a tudományos kutatások autometizálási eszközök alkalmazásával való íolytatásával kapcsolatos tapasztalatok fclha]mozása mérvének megíelelóeo
oó a kutatási folyamat szinvona.la a koríbban alkorónak tartott feladatok komponterizálása útján.

A tudományos kutlrtások folytitásához új, nagyteljesitményű számítástechnika lér
rclrozásável korszerűsiteni kell maguknek t kutatóknak a szakmai kiképzését,mely lchetóvé teszi a tudományos eredmények rövidebb idó alatt történó megalkotását,
A hadtudomány hetékonysága és mioósége növelésc fontos tényezóje és hrtalékát
képezi a kutatók kollektiv gondolkodásának alkalmazása nagyteljesítményű megoldó
rendszerek bázisán. Az ös§zcsített tapasztalatnak, a közös tevékenységnek a különbözó
szakemberek különfélc ismereteinek, intcllektuális (szellemi) integrációjínak mcg kell
tercmtcnie a hadtudom;íoyi problémík mcgoldása hatékonyságe ós minósége növelésének új perspektiváit.
A hadtudományi kutrtásokban az egyoldelúság mcg ncm engedésénckcéljábóI
tchát a fó tudományos erókct az összes újonnan lclmcrüló fundlmcnrlrlis és alkalmazott
problémák mélyreható komplex feldolgozására és elemzésére kell irirnyítani .r sz,ljct
katonai doktrinl ós a doktrina védclmi tendcnciája követelményeinek ficyelembevétclévcl. A kutatásokat alá kcll rendcloi a valószínű ellcnség katonai kószülódósévcl szcmbeni hrrtásos cllcntcvókcnysigóock, az cllensi3 új konccpció|l kcresésúnck, ós azt l korszerú tudomitnyos módszerek teljcs anenáljának Íelhasznirlásírval kell folytatni.

Tájékoztató

a Felsőoktatási lntézmények

lX. Országos Munkavédelmi Ankétjáról
A pkti Jlnt: Pamrhtiu Trulonáryesgetene 1988. arg$irfi 26-27-h rendudl, nug a
Fdstíoktat,í:i llttlzniryeh IX. Ortlígot hIlnhatétlelni Al*ltjit, amelyen kihirdették az
lnkóttal kapcsolxlos pílyázatok eredményeit is,

hatott az elmúlt idószak munkevéclelemfeldolgozísára. A meghirtanulmányozásírre,
mel kapcsolatos oktatá§i tapaszr arainak
intózményeitól majdnem százrn vettek ré§zt, s
<ieten pályázaton az orszlS különbözó
ebból nyólcan a néphadseieg állományából páiyáztek, többségében a katonei fóiskolák

Az ankét páIylizati rendszere ösztönzóen

tlnárai.

Áz ankét négy szekcióban (műszaki, pedagógid, orvosi, mezőgazdasági) trnácskozott, amcly lelretósóget biztosított a munkavédelemmel fogl.rlkozó szlkemberek, tanárok széles kórű eszmccseréjére.
A dijnycrtes pírlyázók ismertették ranulmányuk céljit. trrtrlmár, mrj.l í! résztvevők
kércléseikkel,hozzászólísaikkal gutlrgitottík azoklt. igy lehctöség nyílt a külónbózó
módszerck, ismerctek, tapasztdatok bemutatására, megvilágitásárl, össze6ezésére,
íogalmazott mcg és
amelynek eredménycként az ankót szcrvező bizonságe
"ajánlísokat"
rctt közzé 3 munkavédelmi okt.rtás tovíbbfejLcsztésérea felsófokú tlnintézetckbcn. A
kövctkczókben rövidcn ismertetjük a néphadscrcgból benyújtott díjnyertes pályimúvek
lónycgi összcfbgldóit.

Dl.

Vn.l.!íl,i Fcrnc nL, dltzretlu

(HM

Pénzü.gyi Szolgilatfőnókség)

,,Javastatok a katonai íelsőoktatás differenciált
munkavédelmi tematikájához"
A nunka biztonságának,

a balesetmentes tevékenységnckalapvetó fcltétele, bogy

akik a veszélyes felxdrtokat, munka[olyamatoket, technológiikar tervezik, szervezik és
i.ányitják, kelló szinvonalú, átfogó munkavédclmi szemlélettel, szakismerettel rcndelkczzenek, Ez a megállapitás érvénycsa hadscregrc is, a ketonai felsóoktatásra is, Sót,

l0J

küliini)sco clórórbc kcriiI e ki';vcrclmliny. Irlr lrm gontlolunk, ho{y korrrnkr,l jcllcmzócn
lr hednrdominv, lr hlrr]ircchnika ícjlódósórc is kihlr.r vi,grclllljtisi icltj csökkcnóse, ;r
munkllintcnzitlis ós ll rcljcsirmóny nijvckcLlósc. lt szcllcmi munkllltl'lrlylrr.l lbkoziltl.'rsit, ltz
cuvrc. lx;nyrtlultlrbb ós nehczcbb ví,qrchlrjtírsi kilrülmúoyck térhilditisr. l vcszóIlck,
vcszél1lorrirsok számlinlrk cmclkccló5c. N..cm túlziis lzt 1]litlrni. Ittrgy lt nltlli munk.t
vi,rlclmónck, a szcmóltck biztonságitnlrk lcrvczúsc, szcnczósc, irirovitirslr és cilcnónósc
lilkoz<lrrabb íellrd;rtri vlilr, hlt netn lrkllrunk szcmbcnúzni l blrIcscrci sz.inrinltk rrijvt,krclésóvcl. lz cgészsógkirrosiró hlitlisok kövcrkczménl,civel.

r\ felsí>okrlrits mindcrr tcri]lctón cgyrc [csziróLlb körülmény, lroi:y mind ti)bb és
több ismeretanyu, tlrnrlirgy, szakterülct oktatásl virlik szüksi,gesrc, ;rmeil,nck kóvctkczmónl,ckéot egyc§ tcrülctck hlttúrbc szorulnak, kcvcscbb óraszímtlr, lchetóségct krr1lnak, lgy a munkavé<lclcm kirtonli fclsőokterirsa tcrén is kcvescl>b í;raszámmll éi lclrctiisóggel kell elérni l kitűzön cólokat, a sakkiképzésrlnrárgyaintk biztonsigrcchniklri
tárgyköreinck megahpozásír, az árlogó, rudltos munkavéde]mi szcmlólct kialakitását.
Ezórt csak céürlinyos, egysótcs szemlóletcn alapuló, ugyanekkor a gyakodati ólct (ós
beovt,isok) igényei szcrint dilfereociált tcmatiki oktatáii tanany,rgl;iújthit ntcgícl;ló
ha rirs fo ko t.

Az J) olddes tlnrrlmányban l íejczetek, tananyagok céljnin tuImenócn az oktatási
anyag rendszerezésérc is sor került, Részlctes kiíejrósrc csak uok l fejezetek kerülrck,

amclyek kiegeszító anyrgokkónt,
hasznos eszközci lelrctnek.

-

§cgészitó ismeretek alapjín a szcmléletformá]ás

Cint Vilnos ahzrdu aijallttu (Killiáo György RepüIó Níúsz.rki Fóiskola) Szolnok
hit4tir Eralbtt hpa., aljutlttu (Killián György Repüló NíúszakiFóiskoh) Szolnok
,,Tárgykör-javaslat

a zajártalom megelózéSén€k oktatásához''
, Á zaj jellcgzetcs környczcti ártrlom, éleónk alrttomos ellensi,ge, A zrj szcrvezetrc
kiíejtetr kárositó hatásl'rnak megismcrtetósével, egészsógűgyi és biztonsfui szrbirJyok
oketásrival, több irioyú munkavédelmi propagandivrl 3 vcszólytudilt o\.an értcimű
kifcjlesztése a cél, hogy a károsodás mcgclózés mlgarlrtási leltétdái min<leohdlgetóban
a jövó parancsookaiban kialakuljenak.
Figyclmcztctni kell a

h

lgatót: nincs olyan fül, amcly hozzászokne r zajhoz. Az
mindcnki hozzliszoklrat. Egy bizonyos bxtjiró.téket túllépó
zajok súlyos egészsógügyi ártalmrk okoziljivá válhltnek, amclyck e hallgltók egészségót
és munklképessó_qét veszélycztcrik. A zajirtlllom ilycn oldllrót vlrló mcgviligíiísanyilvánvalóvá tcszi, hogy ez igcn n€y vcsztcsóget okoz a Nílrryar Néphadsercgbco és l
nópgzdasági szinten is. Ugyllnis a fizikai és szcllemi munklrkípcsségénck csókkcnésc,
p okt.ltásból v.rló (idciglcncs vrgy véglcgcs) kiesésc, a szolg;llati beieusógck anylgilkbln is kifcjezhetó vcsztcségck, Ezért is kcll sokkal intcnzivibbcn íogi.rlkózni .r ilrjlrrrlregyéni zajvédő eszközhöz

lom csökkentósónek,

ilIetvc megszűntctósónck lchctóségévcl,

i\ főiskolin törtúnó oktatii§ során, hallgatóiok zajártalomnlrk clsósorban a lóvószcteken, :r robbantísi foglalkozirsokon és ncm utolsó sorbln szakmai gyakorlati órirkon
vannak kitéve_ i\ h;rjtóművezés során a zrj szintjc mcghaladjl a flijJalomküszöböt
és
eIérhcti l140 db
10,{

(A)

hangnyomás értékct.

!

.A

K.tonxi

iclclócn

;\ll3láot>5 L}lrlcserelhirrítt! ós ligószs{qvódó

Szrbl'rlyzlt clóiríslrinak meg-

szcmilyi atll()miny rcsri épsi,r:ónck mtr:óvl'lse órdckébcn minLlcn szolgílati és
muokltlrclyen - l korszcrű tcchnikx. tcchnoli{]il i,s l tudomltnyos crcdmónyck t'clhlsz,
nl'rlis;ivll. szcr,"czéssc]. okr;rtó-ncvclii nunklivll, villimint x személyi irllomliny lktiv
rószvótclúvcl - {on(loskodoi kcll :r tcvókcnysí,ggci klrpcsolrtos vcszélvck és kárositil
hlrtlisok kcletkczósúnck mt,qclózósóről. illctvc azok csökkentéséról, mcgszüntctéséról.
:l

}íinLlczck szclicmébcn ri)rtólr(i mcqvlll-lsítlis céljár.l készült l tínulm,in),

t\ /,uttllt,itt]

l,

Bcvczctó

5.

A

.lií /ii,::Ltti:

2, r\ znj fizikli jcllemzói
3. A zlj mérésc
4. A heilás ós beszóclmcgértós

l

zaj k;iros hltísri

ó. Fchd.rtok e hallliskárosodás,mcgelózósóben
7. Egyéni zljvó<Jő eszközök
8, Összcíogl.rló
7-1it4ir En:ibct hpd. dtljnhtlt (Kiüiín Gyórgy Repüló Műszaki Fóiskola) Szolnok
ILtintltic.r Jinls llh. tirg, d,ljmLtu (Killián Gyórgy Repüló ivíűszaki Fóiskola) Szolnok

,,A hajtóműindítás és próba fő baleset-elhárítási,
biztonságtechnikai és tűzvédelmi rendszabályai"

(úlúlih,

.A film az Orsz:igos
Pályázat"-ra készült, de azzal a céllal, hogy a
"r\{unkavédclmi
rovábbi.rkban rz NíN KiLlián György Rcpüló N{űszaki Fóiskoliro a gyekorlati kópzésben
mint .JklrtútjIm ícllr,r:znil,isrr kerüljórr.
r\ fiIm témáje lz egyik legbelesetvcszólycsebb tcvékenység: a hajtómúbeindíúsés
prób.r.

r\ fcladlt vógreh:rjrásira a Sárkány-hljtómó ágazaton az utolsó kiképzési évben
kcrúl sor, miutin a hallgarók már elsljr'rdrották e szúkségesműszaki ismereteket és

mcgismcrték l rcpülórccIrnikirval krpcsolatos biztonsági rerrdszabályokat és abból vizs81it lctack.
r\ hljrómúvezés fokozort hatóképcssógú veszélyforrísoaktckintendó, czért gondoskoc]ni kcll l mrges szinvonalú műszlki megelózósról, hatásos szervezési intézkedésckról, e megtclcló vódelmet nyújló egyéni védóeszközökról ós rcndszercs vezctói ellcnórz, sr,',l,

r\ hljtómiiindítris és prólra a zejtcrhclés szcmpontjába)l is a lcgveszélycscbb mun,
klheiy ós l íclarl.rt clvógzósc nqy íigycLmet és koncentriilíst kövctel, sokszor szélsóségcs idójirisi ki)íülmilnyck közólt;\ film :r v;rl(;s hlrjrí;műinrlitís ós próbt tcJjcs cselckménysorozetának bcmutltára
!nelIctt e3},, x tóiskolirn kiícjlesztett szimullitor rendszeít is ismertct. A §zimulítor renclszcr számítógóppcl vczérelr is valós repiilógép múiszercivcl lchcróvó teszi

-

a szélsósó-

gcs idójlir stól, zajtóI, fokozon vcszélyfbrrísoktól mcntcs - hrjtómúindítis és próba
bcgy;rkorlását, l valós hajrriművezóshcz r szükséges készségek killrkulását,

A filrnbcn bcmutrtolt tcchnikli megolcilisrlkklrl kívinjuk clóscgitcni, hogy l hlrilg.ltókbxn kiitlilkuljon lrz clővigyázlrrlsslis, l rc'rlis vcszóly,rudrr. ltz egymis irjnti íelelóssigórzct, irtlty nc kijvcrkezzcn bc l>llesct ós cgószsúgkirr<lso,ll'rs a rcpiiló-műsz:rki illo,
mányrrlil .r rcpül(ltcclrnikl üzcmclrctésénól,
Ilqlli ,\íikli,i lpd. ,t,ljtnItl.t (Kossurh Lajos Katon.ri Fóiskol.r, Szcnrcndrc)

,,A hallgatók munkavédelmi szemléletének
fejlesztési lehetöségei a Kossuth Lajos F.atonai Fóiskolán"
r\ blrlcsctck, e,_gészsigkírosodísok mcgcliizósi,rc irinyuló szcrvczctrcbb i,s credmónycsebb nlunkavódclmi tcvókcnysóg megvrIósitirslr érdckóbcn vijzcndő fó íeladltok
kózött szercpel a ketonai tlnintózctekbcn foly<i munklvódclmi oktatii|s hatékonylbbar
tótcle, l lccnLló dccysógl>arlncsnokok szemlólctének célratörőbb íormilásr_ A gyakorlat
nlp mint nlp bizonyitjlr, hogy a munkavédclembcn a goodot nem a rcndelkezések, biztonsági ós cgószs{ryóLlclmi elóirl'uok hiányl okozza, hancm e végrchrjtásukban tapasztalható hil'rnyosságok, a szabályok hiányos ismcrctc, a veszélyek ós l fclclóssóg lcbccsülóse, a fcgyclmezcden mltatirrtás és a nem kiclégitó követelmény-támaszrás.

A biztonsligi rendszabirlyok önm4gukban nem elcgendóek a beiesetck és egészségkárosodirsok megclózésóre, azoknak párosulniuk keLl rz ériotettck cselckvó rószvételévcl az alkrlm;rziisukban, a biztonsiigra vdó tórckvés viszont nagymértóklren szemlólet,
kötelességtuciat és fclclósségér:,lt által motivá]t.

A hclycs munkavédelmi szemlélet kielrkulásíhoz szüksi3cs ismeretek elsajitításánxk fontos eszköze a hallgrtók mcgíelcló szintű és temltikájú, elmélctileg alapos, az
általános és szakirányú tanulmánylikkal szcrves egységet képcző munkaváJelmi okta-

A tisztképzésbcn - figyelembe véve az alcgységplrancsnokkal szembeo támrszrott
követelmónycket - az elapismeretek és munkavódelmi reodclkczésck meIlcn általinosithltó formirbln is helyet kell krpnia a munkavódclmi ismcretcknck, azaz szükség van
olyln áltliitnos clvckct ós móclszcrcket tartalmazó biztonságtcchnikai tanany€ oktatísitrr, amcly az cgycs szrktárgyakban ismertetett tananyagból nem biztos, hogy kialakul.
tirsa.

Az irltalános munkevódelmi oktatás jelenlegi óreszlima (10 óra), annlrk eloszrásl (t.

és J., ilictvc 6. félév), valamint e vizsge hiánye nem teszi lchetaivé 1 kóvetelnényeknek

és LL íonrossliginak mcgfelcló mr-rnklvódelmi oktetást, i\ bltékonyság fokozása (kor
szcrű mrjclszerek alk mazisq muokavédclmi klbinet killlkitása stb.) mcllett nagymértókben nóvelné az crc<lményessí,gct lz oktatá§ folylmatossál]ilnak biztositlisa (az órlszímok összcvonísl l sork,rton:ri allrpkikólrzóst követó I. félóvrc), valamint vizsgakövctclménykónt Icgalább bcszl'tmoló eliíirirsa, lrkl'lr mlrs tantitrgr:ylrl közösco, A hclyes szemló,
let kialltkirisálroz ki kcll blrsználni ir rcrmószcttudomilnyi ús sz,iktcchniklri allpozó tantirgy:rkblllr rcjió lchetóségckct is it tllnan),;t{h()z kapcsoIh.rtó munk.rvóilclmivonltkozá,

sok

isrucrtctósévcl.

A szlkirilnyír munklvédclmi

oktatirst olylrr irl'rnybln sziikségcs továbbfcjlesztcni,

biztonsá.gi rcnciszablilyok hclyctt komI)lcí ismcrcrck oktltitsítval l hallglrtók jobblln m.-gúrtséklz clóirások bctltrtitslintk sziiksógcssi,gír. i]mcllett;rz üzemmórnöki képzéscn bclül nltgolclhlrti lcnnc az iLlt:rLános biztonsá.grcchnik:r cgycs tcrülctcinck oktltásl

hoty

:r

is (gépck, Llcrcndezósck, szcrsz;imok, 4nyitr.mozgittás, inyi€tiiroliis

kájr),
l0ó

biztonságtcchni-

r\ lrclycs mLrnklvóclclmi szcmlólct jeLicmvonás kórdósc is. czórt rz oktrtók sz:'rnlírr
t-chdltként jelentkezik l lrelytclen mxgltirtástbímák oklrinlk icltirísa és kiki]szóbijlisr
ls.

unititsi órl ncvcl. lrlncm lz cgósz kiirnyczcl. lmcl},beo hilllgx,
fóiskolai ki,pzós cgószónck, ulz tiltútelrendszcrónck, rcncljónck, iegvclménck kcll munk.rvédclmi szcmpontból olyanlrlrk lcrrni, lmi cltiscgiri l blrlcscrck is cgószségkáíoso(lalsok mcgclózósóhcz 1űzr]r.ló tirslr.llInri és ctyéni órdek lclis,
nlcrósót, Csak az er.c íli1l)ozott szcmlélet lelicr,r biztosirikl lz tllyln alcl;ységp.rrrrtcsnokok képzésénck,.rkik nlindcnn;rpi tevókcnysógük szcrvcs részének lbgjirk tekintcniaz
llirrendeltckról vdó minden olddú gondosko,1ást, igy tcsti épségük ós cgészsigük
megóvásár. A íóiskola munkevédelmi tcvékenységétcnnek figyclembevétclévcl szüksógcs vógczni és ícjleszteni, íelhasználva ir munkrvódclmi agiticiti és propagande különbözó formáit és cszközeit (munkavódclmi kabinct, munkavédelmi napok, konfercnciák,
vetólkedők stb.), valamint e hellgatókkal való egyéni íoglalkozás alkrlmeit is r hclycs

§íivcl ncm csuplilt

rr]link élnck ós tlrnulnltk,

lt

l

munkavódelmi szemlélcr kill.rkír:js_irl.

Nap Uíszló ahzredc: (Zalko,

Áa

N,{áté Katonai

Múszaki Fóiskola) Bp.

]nre ahzredu (Zalka Máté Katonai Műsziki Fóiskole) Bp.

,,A képzésés az rijítómozgalom kó|csönhatása
a zalka Máté katonai Műszaki Főiskola munkavédelmére"
A felsófokú intézményekbcn sajítos t munkavédelem szcrvezete, lratásköre, céljq
íelrdetrendszere és munkamódszere. A munkavédelemmel klpcsolatos feladatok egyrészt lrz állami intézkeJésekben, utrsitásokban, másrészt a txntervi i.ányelvekben minl
alapvető kikópzési cél komplex módon jelenik meg.
A népbadseregben a munkavédelmi tevékcnység szab.irlyzatrendszcre összhangban
van a népgazdaságban érvényesüló clóírásoklal és kielégítie klltonai élet sajátossá8ait is.

A

ketonai fóiskollik kiképzéséoekszervezettségéból adódóan

r

muokavédelem

oktatirsának szintje mlgasabb, miot a csaprtoknál, mások a viszonyok és jobbak a szervezési feltételck,

r\ fóiskola munkavédelmi tevékenységemagábrrn íoglalja az áilandó állomány,
valamint a változó állomány, a hallgatók és sorkatonák munkavédelrni képzését.A
főiskkolri kópzés első évében az áltelános munkavédelmi kérdésekkerü!nek oktatásrl.
r\ szlkkiképzésbe beépűlnek az egyes szakterületekre vonxtkozó sajátos munkavódclmi
clíjirirsck. Külónösen fontosak a különbözó szabályzatokbln ós szakutasitásokban clóirt;tk betartítsl Ez képezi a munkavódclmi nevclés íó irány:rit, ugy.rnakkor a gyakorlati
kípzós során kiallrkított íeltételrendszerck scgítségévelíolyLrmaros úhltirs valósul meg.

A szaktantárgyak oktatá§d sorín nemcsak a tcchnikli kiszolgirlís és üzcmeltetés
során szükséges munklvédelmi rendszabáIyokkal ismerkcdnck meg a hallgatók, hanem
nregklpják azt a pszichikai íelkészítéstis, amely a gyakorlati tevékenység sorín szüksé8cs,

Az újítómozga.lom a fóiskolán is a munkavédelem íllandó íejlesztóje és katelizátora, segirségévelminóségi fejlődést érhetüok eI.

Sintll Ctlfu.fr,l..nrll (}tN Lllirorszi.qi ós Polgirri Védclmi Plr.rncsnoksír:)

,,Munkabiztonság az ergonómia tükrében"

A korszerú munkavétlclcmnck ós fcjlesztósónck lhfu,ti tt:ljl:
- itz üzemi bllesctck, íorrl.rlkozilsi mc,qbctcgcdósck mc]]clt]zósc,

szirmuk csijkkcn,
tésc, vallmint lrz lz<lkklrl összclijggó 8llzcllrsligi vcszrcsi,gck mórsúklésc órt]ckóbcn lr
tudomirnyos-tcclrlrikli szinvonllnlk mcgíclcló munklrbizronslig kilrl.rkírisr;
- a munkalrclyckcn jclenlcvó ós.rz clóirisokrrjL ketIvczótlcn irínyben cltóró vcszólyes és lLrtirlmas termelési tényczók íclszitnlolisl, lz clíiiriuoknlk mcgtclcló, v,rgy - ahol
lehctséges - annirl is kedvezóbb munklrbiztonsági illapot ki:rlnkítás.r.

A muoka kialakitása és czzel az crgonómiai ismcrctck íc]hlrsznállrsa l munkavódclem terülctéo növekvó jcleotősógrc tctt szeft, N,tagir x munkavódclem értúkeiéseis megváltozott. Ma mír a munkahclyi balcsetek és a foghlkozisi bctegsigck clháritásán tul,
olyan feladatok is a munkavédclem fogalomkörébe tartoznak, mint pl.: tcchnikri eszközök ergonómiailag hclycs kialakitása, vagy az ember-gép kilpcsolat munkiszcrvczósi
teendői. Eukx az iginleAx lz.inoJ glhliali lt tn/aniryos itnteret tJtttcuztjl lli:

- a korszerú munkavédelmi rendelkczések és u ezek gylkorlari érvényesitésérc
irányuló mind oagyobb erófcszítésck cllcnórc is elófordul móg szolgálati megbetegedés,
v4gy a munkalépességcsökkenése;
- mind a gyakorlati tapa§ztalatok, mind pedig a fudomalnyo§ ismcrctek uta]nak
arra, hogy nem teljes a munkaköri kárositó tényezók ieltirrása és figyeiembevétele, külónösen vonatkozik ez a hosszú ideig lappangó kárositó hatúsokra;
- egy tzlán nem bccsüllretók le a szcllemiidcgi mcgterhclések, amelyek jelentósen megnőttek a korszerű információfeldolgozás elóretörésévci;
- a bagyományos munkavédelmi módszerektól kevésbó várhrtó eredmény, mint
egy egységes megclózó egészsógvó<lclemról, kúlönöscn

a

szcllcmiidcgi megterhelések-

kel kapcsolatban. Még mindig jelentós szemléletváltozást kell ciérni a muokahelyeken.
A munkahelyi rizikóiiktorok csökkenté§e érdekébcnnqly jelcntósóge van a rnunkafeltételek javitásának, amelyet az egész grzdasfuban végbemcnó struktúreváltozással is
össze kell kapcsolni. Ennek érdekébcn szoros együttműködésrc van szüksé3 l gazdasígi
vezetókkel, kórnyezetvédelmi szakemberck}iel.

A megfeleló szemléletű munkavédclmi gyakorlat ncm nólkülözhcti u crgonómiai
ismeretek felhasználisát. Az tij tulnológiih ü furhijzllltli dkalnlz,i.t,ímk ri::fi,lcldtai:
- a terhelések csökkentése a mcgíeleló környezet kiahkitísirvli;
- iz egész§éget veszélyezrctó tényczók elháíitiisa;
- az ütemesség biztositísl;
- a szakmai ismeretck és mpruztiLarok kilknízlisa és továblrícjlcsztésc;
- ir munke tartalmasabbli tételc a felidrtokhoz való hozziriglzitli,lsal, bcleértvc 1

kialakitiui, döntési tcvékcnységet;
- az új feladatokn megfeleló továbbképzéssel való íclkészitós;
. - a munkabelyi kapcsolrtok és me3bcszélések lehetósilénck a meé]tcrcmtóse;
- az új technológiák adta cllenónési lchctóségck embcrszemléletú alkalmuása;
- közép, illewe hosszútávúbiztositott íoglalkoztatására, vdó törekvés.
l08

r\ tcchnikai e-szlióz{ik, gépck er.gonómili szcmpootból mt_iefcleló killakítisálroz új
r\z eszkózök rerveze;lbarr éoénycsüló §zemlúlcüól
vln szó, :rrnelynck u a cólja, hr:gy a bc,ilcló az eszki!,zt ]obh h:rtísf-bkklrl érilegkevcsebbet
lrihlzvl tucl]ir alkdrna?ni. Ezen kivül llz a cél, htlqy lrz cszktizr;k mc.qt'clclóbbck, kezelé-

icrvczqsi sz§ml4etre yiln §}ük!€g.

rük kónyclrncstbb lqycn, s kcvcslré íirlsszíklr kezclójit.
;1 rqn_tlszerszemlélet a tcrvezésben cló*gíti; hogy az Emberi tenyerót cFyeíló

;zintrc lrozuitk a technikai tényczőw:l. Yagyis, hogy az cszköz tcchnilai parrrmóteteinck
t kövctclmenyek srerinti killakltlir.ivrl érvénycsítsék.A ícladltok rendszeiszcmlélen1'
nrcgközelitósc minden esqtbcn elóscgíthcti a biztonságo.sabb munlcrvigze*q az emberi
tcljcsírőképcsség ícnntrnását.
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A) A védelmi harcot megvívó alegységek haCtápbiáosítósa

A
fulegjiutt:

raj védelmet foglal

V. S(SKIN ezredu
a ,Til Voorumnnib szil 1988/3,

AGRESSZIÓ ELHÁRITAi^K7R

A

szOVJ

ET

szánábaD

KATONAI DOKTRINÁ

VÉ,DEL,\IET TEKINTI ALAIVETó H^RCTEVI:KEN rSEG I FÁltTÁNllK

ülLlzN^

KöVETEL\|ÉNYEK TÁ^I^S7TANDó^K KORVERú VISZONYOK KazöTT
BÓ L
r\,\ N K M EG szE RVEZ Es E VEL szEviBEN. A V E D E LE"14 s AJ Ar O ss Ác
^l
^
KII,IíDUI|^
RAJNÁL, SZAKASZNÁL, |ZÁZ^DNAL,, EZREDN EL. HADOSZrtítwÁr: utkr.tL TUDNIA A SZW]ÉLn ÁLLOMÁNrN^K Az ANyAcI ÉS
EGESZSÉGÜGW BIZIOSÍTÁSS AL KIPCSOLATOSAN, ]UILYEN REN DSZ^B Á,
LYOKAT KELL FOG^NATOiÍTANI. ELEKRE li§ 1VÁ., l(ERDli§E KRE JELEN
^
CÍKKEL MEGNYITOTT,A VÉDELIIÍTEVEKENYSEGEK HADTÁPBIZTOSÍTÁSA, C. SOROZATBAN KAP VALASZT AZ )LVASó.
Á védelen a harcrl* az a fajtája, amelynek alka.lmazására rendszerint a tuleróben
levó ellenség támadása visszaverésének, jelentós károkozásáoak, az elfoglrlt állások

megtartisának és a t-ímadásba vnló átmenet feltételei megteremtésének céljából kerül
sor. A védelem végrehajtlrató a tömegpusztító fegyver, a n4gypontosságú fegyver.endszer, a légierö, a túztámogató helikopterek és harckocsik ellenség á]tali széles körú rlkalmazásakor. Ezén a vele szemben t]ímasztaodó követelmények összehasoolithatarlanuI
megnóttek.
A fent nevezett harcfajtára való áttérésvégrehaitható az ellenség túze alatt és vele
való harcérintkezésen kivül; v. elórekészitetteo. N4gy jelentósége van annak a terepszekasznak, amelyen a védelmet megépitik. Ajáolatos, hogy a m4gasht, domb, lejtő mentén húzódjon. Ez nagymértékben növeli annak szilárdságát, biztosítja a műszaki és hadtápbiztosítással kapcsolatos munkák íeltételeit.
Egy gépesített - lövészraj reodszerint szélességben100 m állást véd, amelyoek
vonalvezetése nem üneáris, hanem görbe v. tórt vonalú. A rajállásnak összhossza
120-1]0 m (lásd a vázlatot),
Múszaki vonatkozásban íó és tanalékállásokat kell berendezni a PSZH (BTR)-ek,
géppuskák, gránáwetók és a megerósítesül adott tűzeszközök íészére.Az íüások lrclycit
a végrehajtandó felad.rtok és a terepviszonyok figyelembevételével kell kiválasztani.
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szakasz támpontján belúl a raj védhet egy középen, jobb v. balszárnyon levó
levó tívolság 50 m legyen, a katonák közötti térköz ne ha.ladja meg a

Á közöttijk

l) m-t. A rajparlncsnok renclszerint olyan helyen tartózkodik az álláslran, ahonnln jól
tudja iúnyitani rz alárendclteket, figyclni cudja a tercpei és az elöljáró parllncsnok jelzé,
seit. Ó rendszcrint az állás közepén hclyczkedik cl, mcllcttc pcclig l géppuskísés az
aknevctós helyezkcdik el.

A lcfolytatott gyakorlatok tapmzrdauiból és t lrarci lelretósó,.gckból kiindulvl :r
géltsírctt lövész raj szcméIyi állományl, fclhaszn,ilve a kecivezó tcrcpviszonyokltt és
innak műszaki bcrcndczését,együnmúködósben l szomszi,dokkal, val.tmint mirs fcgyvernemck alegységcivel, képes visszltvcrni egy-kót harckocsivll megcrósirctt két gópcsi

ten tyalograj támadását, vllamint azoknak vesztcs(,.qekct okozni és mcgtartani .rz irrcvonrlban 100 m szóles lillást, ,\ jó tábori kikólrzóscn kivül ez n4gymértékben íúggl
műszaki beren<lezéstól és a hadtápbiztositás mc,qszervczésétól is, Az adott kérdéssel
mindcn bizonnycl külón is keli foglrlkozni. Mindcnekelótt meg kell jegyezni, hogy az
állás műszaki bercndezésc mind a személyi á1lomány, mind a harcitechnika részére szol,
g,íló fcdezékek, az összekötó árkok kiásásából, az óvóárkok födémjeinek elkészitéséból
a.ll.

A helyzenól, a rendelkezósre álló idótól fiiggóen eIószór egyes v. páros lóvészgöd,
röket kcll ásni a golyószórók, a gráoirrvetó és a BTR (gyalogsági harcjármú) részére.
Ezután lrz egyes lövészgódrökct óssze kell kötni egymással és azokat teljesen he kell rendezni. A taitalék üzelóállásokb.n a BTR (gyalogsági harcjármű) Észérelövészgödröket, összekötő árkokat kcll kiásni, íedett óvóárkokat kell berendezni a személyi állo-

míny részére. A továbbiakban a szakasz támpontjának mélységóben összekötóárkot kelI
késziteni. Ugyancsak itt kell berendezni a lövészteknóket azz , hogy szűkség esetén
manóverezni tudjanak az erókkel és a tűzzel. Mcg kell jcgyezni, hogy a rajperancsnoknak eló kell irányoznie kitérók építósétaz íllrisokban, hogy a személyi íllomány mozoghasson, a sebesültekct és betegeket, valamint a lószerlídákat száliithassák elleotétes irá-

nyokbl. mcgtudjuk közcütcni ez illcmhelyekct,
Á védclem szilárdsága nemcsak a harcosok felkészültségétólés a jó műszaki berendezéstől függ. Jelentós kihatással van az életbiztosirá_shoz és a harc megvívásáIroz a

műszaki és e8é5zsa3ú8yi biztosításhoz szüksógcs any4gi eszkózök megléte. A rajparancsnok köteles áJlandóan gondoskodoi alárendelrjeiról, a megszabott íeladat sikcres
végrchajtásához szúkségesany4gi eszközök meglétéról, lsmerjc a lrelyzctet, kisérje figyelemmel az üzemanyag- és lószerfogyasztást, az egészségügyi szabályok betartását, az alárendeltek egészségügyi állapotát, jclcotse a szakaszparlncsnoknak a gyógyszer-, az élel
miszerkészletek, a viz felhasználását és intézkedjen azok utánpótlására, A zárolt készletct
csak az elöljáró parancsnok engcdólyével lehet íelhasznílni.
Mivel a rajnál nincsenck meg a kész]etck tárolisának a feltételei, l beérkezó anyagi
eszközöket közvetlcnül a személyi állomány részére keli kildni. A sérült fegyverzet és
technika helyrcállítása, a múszak karbaotlrtísának, a sebesültek (betcgck) felkut.rtirsá,
nak, gyújtésénckós azok elsósegélybcn vdó részesítésénekvégrehajtása rendszcrint l
szírzad szolgálrwezctóvcl és azon szcmélyi állománnyal együttműködésben történik,

akinck a íegyver (technika) ki van adva.

Rrjnál u anyagi cszközök kiutalísa a prnncsnok szóbeli igénylése rlapján tönénik
a mcgszabott fogyasztási és készlerkópzósi norma figyelembevételével, Tudni kcll azt,
hogy harchelyzetben az any:rgi eszközök utirnpótlását legcélszenibb túzszüoetbcn,
éjszaka, kódbcn, hóviharbln és mlis korlírtozott látási viszonyok között végrehajtani. A
lószcrek, élclmiszerek és más aoyrgi eszközök áwételének, száIlításainak és közvctlenül
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s7cmél)ji íllomány rószóre t(irtónaj kiosztaisínik m.'l'lszcrvezósc l szl'rzarl szolgl'rllrnc,
zctó és;l rijokt(')l kijell;It irncviik lchdlrl. l\z ritldás pill.rnlrl'rig ók tilelnck lz irltlrluk
itvctt ltnrllti cszki!zök mcgóvis;iórt ós mcsijrzósaórr.
r\ío:t pcdig vizstíljuk mcg lr gúpesítetr li)vósz rlj lrnvlrgi eszközi]kkcl vtl<j cllirislinlk rcndjót. Á mjnlrk ltiszcrckkcl vlrló cillitis.L, lhogy llzt .r gylktlrllLtitk r.r1>llsztlLllltlti is
bizonyitj.'ik, l sz:'rzacl lószcrlilvórc]czij hclvróJ (SZDI-FLt.) rörténik, ltmcly lt hlrcrcn,-lckról ocm messzirc bontrkozik szar, rcjrvc, 1lc/rzó cszközilk iilhesznirlisiv;rl. Áz
SZDLFLl-róI l gy.rllusigi lrlrrcjlirművcki{ (l]'rIi) lt liiszcrl l hclyzcttiil 1üplócn ,l r,rjp,L-

rancsnok intózkedésirc kijclóIr Liiszcrvivijk logjlik szlillitrrni, Hl a kórülményck rnc,gcngcdik, o Iószcrt l gyl ogsirli hlrcj.irművckig (BTR) cúlszcrű l zászltiidj szállítócszközcirr
kiszir]]irloi. llven esctben lrra vln sziikség, hoqy a szcrnéIyi jllonrány képcs caycn a szil,
iítileszközök gyors kjüritúsórc és l rlkományok meghltl'irozott hclyckcn tórténU sz(jtt.r
tolt elhclyczósérc. r\ rajlillásb:rn lt líjszcrckcr speciális lítllikbl kcll bcrrkni ós azokat e
lövésztcknók mellett kcil elhclyezni. Különös gontiot kciJ lordíteni a biztoosági és álcá,
zási rcndszebályok bctlrtás:ira.
A gyrlogsigi harcjirrmúlck (BTR) utánröIlésél közvedenül az állásban kel] clvé,
gezni harc közötti szünctekben, rcndszerint éjsz.rka, l\z üzcmanyaggyújtó gópkocsi
rejwe kózclitse mcg a gyalogsági harclármű (BTR) lcdczókót, .r vilrgító műszcrek
bekapcsoliol néLkül. Ha u üzcmlnylgoi nem lchet közvcdenül l tüzclóáilisbl kiszálli
tlni, akkor az üzeminyxgtölr(i gépkocsi tartózkodísi lrclyór a harcrcnd kózelében kcil
kijelölni, Ilyen esctben lr raj szemólyi állománya rejtett levezctóutltt rcndcz be a szálli
tócszkijzök taítózkodási hc\,éig, Az ílcázási és l rúzbiztonsígireodszabáJyokat minden
csctben bc kell tarttni,
A rajnak ólelmiszcrckkci ós dohinyáruvlrl vdó cllátását x szilzxd szolgálitvczctón
kcreszrül ke]l mcjszcnczni. t\ zárolt élclmiszcrkészletct x személfi állominy hitizsirkjli,
bltn v. l lrarcjírmiivek (páncélozort száIlítójirmúívek) speciiüs lidáiban kc]l tirrolni.
Vódelcmllen a raj szcmclyi álloIninyánLrk részóre miodcn esetbcn háromszori ólkczóst
kcll biztosirlni. Á moztr'lkonyhiLk.rt .r mcgsz;rbott idópontokbao cló kcll vonni u lIcgysigprrancsnok áitd a hlrcrend közc!óbcn lcvó kijelölt szlizatl ótcikioszró bclyrc_ Hl r
hclyzet lehetóvé teszi azt, hogy l szlizld ótelkiosztó hcly közeledjcn l vódclem percmvonlrlához és a murrkit olyan fcclczókbcn szcrvezik mcg, emclynck e rejokkd ós szeklszokkal rcjtctt ósszckötóútjei vlnnlk, akkor l melcg étclt evócsészókbcn keli e szemólyi
lilioolánynlrk kiosztlni. r\ t3Pesztrlrl azt bizonyitjJ, hogy az. escrck többsógóben az
aicg,vsígrill kijclölr órclhordók litmcntcscn zatró hótarta) c,-1ényekbcn szállitják e szízrd
étclkiosztti lrclyekriil .rz ételt u lillisban trrkizkodó szcnlúlyi áLlománynak, Ilyen esctben e ledczékbcn árkoklrt kcll ásni az ótclbuLi.rt]ókok rószórc ós az evócsészék mos.:5_Lt.'r.

sárl. Ez

lz

lz illemhclytól. Az cvócsészók
lz órclhordók szíllitjírk e szizxl ótc]-

árok mcglclclő tivolsir:rl hclyczkcdjcn el

mosogllL'lsjihoz szüksigcs melcg vizcr rrgyancsak

kiosztó hc\,ról.

r\ mclcl] ótcllcl cAv időben nlpont] cgyszcr l szirz:rd ótclkiosztó hciyrc kcnycrct,
cukror és tltlltiny;irur kciI szll]lírrni, r\zoklr rz órc]hordó lliririrs cllcnóbcn vcszi ít l szjkicstól cs kiosztjt lr szcmóiyi állom|rnynak. Kcnyérból cgy kcnyeret kcll szillítlni kót

fórc,

r cukrot súly szerint kell

kiosztani mindcnki számáre,

Szcnnyczett rcrcpen vllló ténykcdéskor az élcimiszcrrcl vlló cllátást.r mcgcngedcrt
srrgárszintek figyelcmbcvórclévcl kcil megszcrvczni, Jclcnrúktclctr sugllrszint esetón az
ótcl elío3yasztáse törtónhet nyilr tercpcn és l-cdczékben. Jelcntós sugirsz!ntck csclén a
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meleg étclt a személyi állomirny csak sugármcntcsített zárt helyiségekben v_ múszeki
létesírményekbenfogyasztjl el. A tercpet körülönük lehetólcg ugyancsak mentesíteni
kcll, v. l porkópzódés megakadílyozisának céIjíból mcg kcll ne,lvesíteni. Ha ilyen lchctóségck nincscnck, akkor a szcmílyi állomírny étkcztetéséthideg élelemmel kell mcgoldani. Ilycn esctckben az étel clíogylsztásx törtéohct lr jármúben, csak ncm l radiolktív
felhón1;om kelctkczésekor. r\ terep vcgyi szennyezésekor az étel clfogyasztási tórténhet
min<l

A

l

jírműben, mind a sllcciílisan berendczctt fedezékben.
anyagg való ciiiltásl a parlncsnok igónylése llapján tilrténik, l tény,

raj ruházari

lcgesen elhordott, elvesztett v. szennyezctt ruházit pótlá§ának céIjából. Ttrdni kell azonbin ut, hogy háboruban r lrercoló screg szeméIyi állom;ínya részérekihordási idó nincs
meg;illlpiwi. Az egyes ruházlti cikkek (sátorlap, tartalék kapca, tisztíIkod,' szerek,
cérna tú, és szükség esetén fehérnemű is), lószer és élelmiszerkészletek, evócsésze,
kulacs és evócszköz tárolására védelmi harcban legjobb a hátizsákot igénybe venni. A

l

lövészck és a golyószórósok ebben tárolják a lószerhuzatokat az olajozókkal.
Védelmi harcban nagy jelentósége van az egészségügyi any€- és a vízellátásnak.
Az ön- és kölcsönös segélynyújtáshoz a harctevékenységelóestéjén minden harcosnak adni kell egy,egy elsósegélynyújtó dobozt, egyéni sebkötöző csomagot és
egyéni vegyivédeLmiisom4got. Azonkívül a személyi állományt el kell látni a víz fertót,
Iénítéséreszo§áló tablettákkd. Különleges esetekben a személyi állomány az elóírt
egészségügyi anyagot elosztó kimutarás alapján kapja meg az egészségügyi oktatótól
(szolgálawezetótól).
A raj gazdasági és ivóvíz szükségletéoek kielégítése,vízellátópontokróltórténik.
Más forrásokból ezekre a célokra tilos vizet íelhasználni. Vízre nemcsak mo§ogrtá§hoz,
mosakodáshoz, hanem technikai célokra és ételkészitéshez is szükég van. Ha a századtámponton belúl nem lehet vízellátópontot berendezni, akkor a rajnak vízzel vzló ellátisa arról a pontról tónénik, amelyet a zíszlóali harctcvékenységénekkönetébeo v.
annak közelóben a harcrendek mögött szerveznek. A harc kezdete elótt rzonban minden esetben víztarulékotkell képezni a kulacsok, hótartó edények, marmonkannák és a
rajnál levó egyéb edények, valamint a gyalogsági lrarcjárművön (BTR) levó összes tar
tály megtöltése útján. A viz utánpódását a rajparancsnok álta.l kijelólt vizhordók végzik
a harc közötti szünetekben és a püenők alatt,
Ha erdós - §ivatagi terepen hosszabb ideig kell tartózkodni, akkor az elfogyasztandó viz meonyisége jelentósen megnó és az alegységek vízellátisban problémík
merülnek fel. Védelemben az állásban víztartalókot lehet képezni a vizet ít nem eresztó
terepen kiképzett árkokban (munkagödrókben). Az ilyen víztározók falait és fenekét
célsierű koribban fertótlenitett anyagokkal (ponyvákkal, szintetikus any4gokkal)
bevonni.
Figyelmet érdemel az Aíeanisztánban állomásozó korlátozott szovjeq csapntkontingens személyi áIlományának vízzel való ellátása. In víztárolásra gyakran igénybe vették a
lószcres ládákat, l iáímúbrtályokat, az acélhordókat és más tárgyakat. A hrgyomínyos
módszcrcken Kvül a víz száIlitása gyakran tórtént a légieró segítségével.Tárolásra fclhasználtak mindenfajta helyszínen elóforduló anyagot (ponyvákít, védóeszközöket,
gépkocsitömlókket, kilón húvelyeket).
Harctevékenységidején a sebesültek és betegek segelyben való reszesítésea legközelebbi fedezékekben, a sebesülés helyén történt, öo- és kölcsónös segély formájában.
Ezután r század egészségúgyioktatók és a szakaszoknál kijelölt lövész- qgé§Aégü8yi

llj

klronlik elrejtctrók a scbcsü]tckct az ismórclt scbesülés elól és az elsó lehctsi,qcs alkalomkor hítrtszillitotrlik rzokrr lógi szállitócszkózók scgitsigóvcl, r\ scbesültck kihordásánlk rncrrkönnyítósórc igónybc vcttck mind szcnczctszcrú cszközökct, mind sl'rrorlapokrt, köpcnyckct.

ponyváklrt is, A sebcsúIrck kihordis.r azok szemólyi ícgyvcrévcl és

gizillrrcivjl törrinl.
Az anyryi eszkilzöknck

l szcmólyi iLlloml'royhoz idóbcn törtónó és mlrl<lókrllln
cljLltrl rsq az elsősc,qóly nyújlísll il hxrcmczón lrcmcsirk attól füg!:, hogy,rn tudjik irányír:tni a harcot, lr:ruen lttól is, rendelkezósre iril-e

lz eredmónycs védclemhez minden

szükséges rnyag.

A szakasz iámpontban
V, SZIDOROV

(hícglctent:

a,,Til

altzruclu

Vc,anaarnils Szil 1983/4. tzciná|,1an)

A gópesitett lóvész szakasz ,1ltalában siizad kölelékben foglal védelmet. Azonkivül
zíszlóalj tertalékbao, továbbá kijelölhetó harcíedezó biztositásban vagy lesállás-

az lehet

ban is. A szakasztirmpont arcvonalának szélességeés mélysége az elhelyezkedés terepétól, földrljzi és egyéb más viszonyoktól iüggóen kúlönbözó lehet. A gyalogsági harcjármúvek íltalában 200 m távolságra helyezkednek el egymástól.
A múszaki berendczés közvctlenül a felsorolt terepszakaszok elíogla]ása urin veszi
kezdetét. Végrehajtása az ellens(g támadlisl visszaverésóre való állendó készenlét biztositása úrján történik, Fedett óvóárkok, fedezékek és más objektumok előkészítésekora
megfeleló anyagok hiáoyának következtében, különösen sztyeppés, sivatagi és hegyes
tcrepen elég sok nehézség mcnilhct íel. Itt lelemónyességre, tettrekészségre van §zúkség, A födémet pl, mcg lehct épiteni rugalmas vonlatókótelck, önvontatíshoz szükséges gömbíák és gyalogsági hlrcjármű ponyvatetók íelhasznállisávrl is, ezt utól€ le kell
f'cdni íöldréteggcl és így teljcs biziooságot fog jelenteni a golyókkal és szilánkokkal
szemben.

Ha rz ellenséggcl nincsen harcérintkezés, akkoc a műszaki létesítményeképítéséhez fel lehet haszoálni megerósitő gépesítésieszközókct is. Az áliás épkésétakármclyik
esctbcn az egymással íutóárokkal összekörött egyes lövészgödrök ásásával kell kezdeni.
Ezzel egyidcjűlcg bc kcll rendczni étkezósre, tisztálkodásra, evócsésze mosogatására és
közös

használaira szolgáló hclyeket stbszemélyi áIlomány lnyagi és egészségügyibiztositásíval kapcsolaros kérések
gondos, l1tgon<lolt megoldásl nóikül nehéz sikereket elórni a lrarctcvékenysé.qmegvivásliban. jüiben íll enoek a lénycge? Az anyngi cszkózök és mindenekelótt a lószerszüksóglct folyamatos kielégítésében,a hlrcirechnik:r üzcmanyaggal való íeltöltésében és a
szcmúlyi állomány mosoda és fűrdő elláúsában, a sebcsültek és betegek elsóscgélyben
való részesítésébcnés azok hírtraszállitásirhoz veló clókészítésébcn,valamint a víz-, szükséc esetén tüzelóellátísban. Ic]c sorolható még a műszaki karbantartás, a sóóIt íe8yverzct és tcchnika hclyreállitása is.
A szaknsznak és e szízadnek nincsenek sxját hadtápalegységei. Ezért a szük§égletek
kielégitóse n4gymértókben a zászlóaljparancsnok hadtliphelyenestól ós az ezred badtáp
szolgrilati ág fónököktől írigg, a fó teher pedig lr szrkaszpariocsnok vállain nyugszik.
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Ponrosrn ö íelcl a személyi illominy minden oldt ú biztositásáért, ó határozza mcg l
fogyaszrási normákrt cs lz utlinpilrlísként kipott anyigi cszközök fcihasználásírrak
rendjét, fi{yclcmmcl kiscri rz,,k illrpotát és meqlétót. Ehlrcz azonbln mcgíclcló ismcrctckrc és jltrtssligokrlt vlo szükség. i\ gyakorlet lrzonbln azt bizonyítjtt, hogy nem mind,
etyik szirkaszplnncsnok tudjl hclvcscn mcgszlbni a íogyll§ztá§i normikit és meghttározni lz lnvlrqi eszközök szüksóglctót a fogylrsztírsi normliknak, az clöljáró adatlrinak
mcgíclelócn, tigyclcmbc venni l kiiliinbózó tónyezók, évszakok és idójárírs hatisát.
Gy;tkrln czért mgasabb védelmi hlrcbrn e lijszcr, és üzemanyag-f-ogyasztás mii§odrendú irioyokban, mint a fóirirnybnn, Az anylrgi eszközök hozzii nem értó eIosztáse
pcdig a készletek kimcrüléséhcz, vi3só soron pcdig a szakasz hadr.ríoghatóságának

csökkenésóhez vezel. A *iil,rllnfut!.í tlghkhlí: Az aryagi rjzkaizijprr d Il)o,arxtlili ,afl!.iL
nks!'!1.4)ítrirll titji l szigaritul tlluttizni lell.
Szakasznál az anylgi készletekel általában l gyalogsági harcjármúvön (BTR) és a
személyi áJlománynál tárotjík. A zárolt készlet - i gylo85í8i harcjárművön (BTR-en), a
golyószóróknáJ, a katoníknál és a tiszthelyettcseknél levó lószereknek egy része, a hercj;irmúvek tartályaiban levó üzemany4g meghatározott mcnnyisége és a személyi iillománynál levő élclmiszer. Annak felhasználása csak kritikus szituiicióban leheségcs a
parancsnok elhatározá,sával és az elöijáró parancsook engcdélyével. Véclelmi harc folytatlisakor a szakaszníl létre kell hozni kiegészító aoyagi eszköz-, különöseo lószerkészLeteket. A rajhoz hasonlóan azok utánpódása a század szolgálatvezctón keresztűl történik.
A harcjárművek üzemany4ggal való utáotöltéséhez hrsonlóan ennek vógrehajtísa rcnd,
szerint a harc kezdetón és minden nap végénós végszüksi3 esetén a harc íolyamán történik.
Az anyagi eszkózökct a századparancsnok intézkedéséreszóbeli igónylés alapján
kell a szakasznak kiutalváoyozni a meghatírozott fogyasztási és készletképzésinormák
figyelembevételévcl.Minden szükségest rendszerint kézbcn kell a szaksi támpontjába
kiszíüitani, ezért a szállitókat ajánlatos elóre kijclölni. Az utánpódirssel kapcsoiatos
munkákat a legcélszcíűbb korlátozott liilási viszonyok között elvógezni, a moigás min-

den körülrnények közötti

álcázásával.

Miképpen kell ezeket megvalósítani? Ivfeghatározott szabályok errc vonatkozóan
nincsenek. Bírmilyen javaslatot is nehéz adni, mivcl mindcn a konkrét harcászati helyzettől, az ellcnség behatásának íokától és más kórülméoyektól Íügg, Legkedvczóbb
helyzet esetén a lószerck szállitá§a lö.ténhet a lószerfelvételezó helyról, i nap végén
pedig a lószerhordók által kézben, v. a technika igónybevéteiével. A gr:inátokaq töitényeket és az ágyúlövedékcket ki lehct sz.:rllirani l szakaszlroz a zászlóaij lószcdevételczó
helyekról, Ázok rírolísár.r a lövészgödrökbcn, góppuska- és aknavetófúszkekben lószerhjlkékct kell bcrendezni és ezokrt lul talrjon el kcll lítni fódémmel. Hxsonló létesírmónyeket kell bcrendezni a ló- és tartalék áüásokbln, a gyalogsági harcjl'rrnrűáIlásokblrrr is.
A lőszerck rüzcléshcz vdó clókószítése mcgqyorsítísának céljíból e szeklrsztól katonlrkat
lchet kijclólni a lószeríelvételczó hclyre.

A gyalogsági harcjármúvek (BTR) územ- és kenóanyaggal való fcltöltését kózvet
lenül a harcrendckbcn a harcok közötti szünetckben kell vógrehajtani, iltalában éjszakr.
Fo^rró óghajlati viszonyok között v. a hőmérsék]et növeke<jésekor a jármúvek tartályait
- figyelembe véve az üzemany4g tulajdonságait - nem kell színűltig fcltölteni. Nem iz:lbad megengedni azt, hogy abban lrab képzdódjön, abból az üzeminyag kicsonluljon, v.
abba mechanikai adalék és víz kerüljón.
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A szakrzparancsnok íelelős a megszabott élclmiszcr, és dohánynormáknak a szemólyi állomrinylroz idóben történő ós maradéktdan cljuttxtásáórt, a mcle.q étellel és vizzcl vlrló ellátásáért is. A zárolt élelmiszerkészletet a szcmólyi állomány hitizsákjaibrn és .r
harcjrirműveken speciális llidákban kcll rárolni. -i\z étkezési rcnd mc,.qíllapítirlakor törekct]ni kcll arra, hogy a fóétkezés a hxrctevékenyséli csökkcnósénck idcjérc essen, A
radiolktiv, mórgezó rnylgok és bektcrológiai (biológili) eszközók áltl szennyezc* ólclmiszcreket tilos étkezósre lcllrmználni. Rulrázati anyagot minclcn cscrbcn u cllátísi normáknak megfclclően a tén),legcs szüks(g al.rpjín, a ténylc8c5 lótszám lig,vclcmbevórclóvel kell a szeksz részére kiutdni. A harcosoknál levó, szennyczctt ruhlizlrt cseréjót t
mentesító lillornáson kell clvégezni. Á szakaszplrlncsnok szervezze mcg r ruh;izat,
c|osztó kimutatís aláirás ellenében tórténó ítadas,átvélclét. Ntinden karonát meg kcll
tanitani a íeisőruházat és a fehérnemó kisjavítísok elvégésére.
Védelemben igen n4gy jelentó§ége van a vizellitásnak. Korszerú viszonyok között,
még vízben gazdag kórzetckben is elóíordulhatnak fennakldások a vizcllításban, mivel
az ellenség tömegpusztitó fegyver a.lkaimazása, v. diverzió útján hasznáIhatatlanná telreti
a vízíorrísokat.Tehát gondoskodni keü kiegészító készletek létrchozásáróI.

Víz nélküli v. kevés vizú kórzetben és a felszini források tömcges szennyezésének
viszonyai között nem lesz lehetóség arra, hogy a szakasznál vízellátó helyet rendezzenek
be. llyen esetben a szakasz vizeütását a zászlóalj (egység) híuctevékenységikörletében
elhelyezkedó vízelosztó helyról kell biztosítani.
Gazdasági szükségletekre és ivóvíznek csak kórokozó mikrobákat nem tartalmazó
vizet lehet íelhasználni, Az ilyen vizkészleteket fedett, a közvctlen napsugár hatása ellen
védett helyeken keü tárolni ügyelve, hogy azokba por és szenny ne kerülhessen bele.
Mioden helyszinen elóforduló és tartí.lyok építéséhezíelhasznált lnyagot elózetesen fertódeníteni kell. Tárolisra a legkülöobözóbb, saját készítésűtartályokat lehet íelhasználoi. Egy egy méter ho§§zú tűzoltó tömlóbe jól elfér több mint négy liter viz. A vizet ki
lehet szállítani a szaka§zhoz a meleg étellcl együtt, A személyi áüománynál levó kulacsok mindig legyenek megtöIwe teával v. forrrlt vízzel.
A vízellátás megszervezésekor a meghatírozott minimális íogyasztási normákból
kell kiindulni. Egy gépesített lóvészalegység gazdasági - és ivóviz szükséglctét t fóre
számítva napi 10 liter fogyasztási nolma alrpján kell kiszámítani. Forró hómérsékleti
viszonyok közötti ténykedéskor ez a mennyiség 1' literíe oó, Kűlönleges esetekben,
különösen §zennyezett v. kevés vízútcrepen a minimális elóirányzott norma csak ivóvízb6l fejenként 2,5 liter (legfeljebb 5 napig); forró éghajlat esetén 4liter (legfeljebb i
oapig).

Védelemben a szakasz egészségügyibiztosítás:r függ a védelembe vrló ítmcnet
köíülményeitól, azon terep közegészségügyi helyzetótól, amelyen a szlkmz elhelyczkc,
dik. A szcmélyi állom:iny a szizad egészségügyi oktalólól (szolgáhrvezctótól) klpja az
q;észségügyi my4got. Nagyon íontos, hogy a szcmélyi állományt megtinitsuk íz egé§zségűgyi anyag lrelyes használatára.
A paraocsnok tegyen meg mindent a támpont szeméttól lörténő megtisztitj5árJ,
szükség esetén szervezze meg a közegészségügyi - higiéniai és járvínyvódclmi rendszabályok íogan,rtosítísát.Mindcn €§etben 8oodosao eilenórizni kcll a higiéniai szablilyok
szernélyi állomíny általi betartását, az ótkczést és a vizellátó rcndszer betertását, a harcosok kényelménck tábori viszonyok közötti megszervezését. Télcn pl, alacsony hómérséklet esetén melegedó helyeket kell berendezoi.
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r\ scbcsülrek és bctegck szaklrsztól idejóben törénó hírraszillításirl e kózlekctlósi
t'clhlrszn/rlni. r\ szrklsz hucból vrló kivonásakor és visz,
szlvonuliskor külilni)s gondot kcli tbr<lirlni lrzok hirrrlszálIítirsirlr, A hlrcból való kivonist tarmog]tó szllkrszt meg lcIret erósítcni lz clilljirrti sebesi]ltszílllit(') eszközcivcl.
A cikk cslk lr góllcsitctt-li]vósz szlklsz lLnyigi és .gészsígü.l]\,i bizrosiríslinak áltllá,
nos kérr]óscit tir.qyllil véLlclcmbcn. A vó,]clrni hltrc nrc3vívítslt rninticn konkrét csctónck (l vórlclcrnbc vlrló ittmcnet körülmónyci, tcrcpncm, óvszak stb.) mcg v:rn a Irrltlr

írkoklt ós l lijvószirkokat kcll

sajálossígit, lme\,cknck me8tírrty.llitsa küli)n renulmítny

A század
(FonlítLí,t: tl

f-claLllrtlr.

védelmében

A. INATYEV dlezrultl
,,Tit Vaantrunnib Szil'c. folytiint 1988/6

:z,ittuiból)

A védclmi hlrc század (üteg) általi eredményes megvivásának egyik alapvetó feltótele a hadtápbiztosítlissal kaPcsolatos rendszabályok idóben töíténó és folyamatos végrehajtisl.

A század (üteg) hadtápbiztosításáért annak parancsnoka a íelelós. Felelós a szc,
mélyiállomirny anyagi eszközókkel történó cllálísáért, az étkezésés íürdő-moso&i ellítás megszervezésóórt, a sebesüItek és betegek segéIyben vaió részesítésóórt és bátraaszálütásre való elókészítéséé.t,az a]c8ységek viz- és rüzelóellátásíén, Védelembeo, akírcsak
más harcfajták esctén, a pxfaocsnok mindeot személyesen, vdamint a század (úteg)
szolgilatvezctón és a szakaszparancsnokokon kercsztül szervez meg.
A hadtripbiztositás végrehajtísa a század- (üteg-)parancsnok elharározása és e zjsz,
lóalj- (osztály-) prrlncsnok utesititsa alrpján tórténik, A hadtápbizrosítís megszcrvezósekor meg kell határozni: az ételkiosztó pontok szétbontakozás:inak idejét és helyét; a
sebcsült ós beteg feclezókck helyét az alegysi3cknél ós a század segélyhelyen; a technikl
töltóhelyeket; a zirszlóalj (osztiily) hadráplrlcgységek telepúlési helyeit,
A százld- (üteg-) parancsnok köteles állandóan figyelemmel kísérniaz rnyryi eszközök, különösen a lószer és az üzemenyry lrarc al.tti meglólét é5 íogylsztísát, mivel a
védelcm sikere nagymértékben függ anól. r\ harc idejérc mcgszxbott fogyasztási és
készietezésinormák alapjín mcgszabje a lószer- és üzemanyag,szűksógletet. A szízad
(üteg) részéreezcket a normákat, r mcgszabott lelxdarok és a kijclölt készletck figyc,
lcmbcvótelévcl a zászlóaij, (üteg-) parancsnok hatírrozza meg,
Az anyrgi eszkózök százacl (üteg) áltlli íogyasztása védelcmben váltakozhat és u
e8y so. tényezótól függ, melyek közül alapvctóek a kilvetkczók: e vódelcm intenzitirse
és fcszítcttségc,az ellcnsóg íll3l alkalmüotl harcmódok és fc,.qyverzcrfirjtik, e szirzad
(üteg) hclyc és szercpe a védclcmben, a szcmólyi ;illomány klkólvcnsógének foke, ,r
lrarci tcchnike álhpota és a lrarci technikli feltöltönsigc.
A i'ogyó anyagi eszközókön kivül a szr'rzadnál (iitcgnúI) v,rnnek zárolt (nem csókkenüetó) készlctck is. Pl. lövész lószer és élclmiszer lridegélclem lormirjirban a személyi

állománynirl; üzemaoyag pedig legllább 0,2 jlvedalmazlís l harcj:irmúvek tartáIyaibtn. A
zirolr kószlct elfogylsztása csak lz egységplrancsnok engcdélyóvc], hahsztást nem túrú
csetckben pedig a zászlóalj- (osztály-) p:rrencsnok engedélyévellch.tsé8e5, az utóbbit

késóbb jclcrltcni kcll az elöljáró parancsnoknak.
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l

r\ vó<lclmi tcvókcnys(,q lol1,rerirsirl mcgítlIlrllitort lrnyigi készlctcket szllzadrrlil
(iitc,.qnól) idóhcn, ióképpcn ,rz lrrrl vlrlil lilkészúlós iclcjón keii lótrchozni.

l

lrltrlrit1,lliztosítilssel kllpcsolltrosln az cgyik Icgíonroslbb rcnclszl,
üzctll.tn1,lrgpridísl. r\ szlizllti (ütc,q) rcclrnikjjín.k iizcm.rn1,,rgllórl;isirlr lr zliszl<ilrlj- (llsztirlt,-) 1llrlrIlcstlc,k lr sz:izl,.l (ürc]]) hllrcrcncijcibe u elljrtí; szlLkllsz
lilI<lnl:ini,ibíll tiiltócszkilzi)kcr jclöl ki, Az i'rzcmrrr1,1golk ,r szirz;rrllroz (ütcghcz) idóbcn
tilrrúnlj kiszli]lirlir:i,]rr ll z,lszlólrlj (ütcg) cllitli sz.rkmzplrllncsnrlk, l lurci tcclrnikr kilz"
vctlcrt urlintilltésóórt pcrliq lr szltzlti- (ütt.q,) p,rrrncsntlk fcleiiís, li.:i l szakitszplrlncsnokllkon kcrcszri]I szigorúltn ellcnrirzi itz üzcmlrn!,i+lnormák rnegicIcló lclhlLszniIirsár.

VóclclcnrbcIr

bl'th, lr lrlrrci tcclrrriklt

,\ szlizlr.l (iitc,g) plrlrncsnoknak mindcn e§ctbcn intézkcdésckct kcll íoglnltosítirni
lnnlrk órc]ckóbcn, hogy.tz lll:irendcltségóbe rlrrozó szemóIyi iillomiiny iizemany:rggel
reljcscn tcltiilti)tr lcchnikalvi lépjcn vódclmi harcbl- Azonkívül mcg kcll szcrvcznic .r
röltócszközök
íogldását, .rzoklt szét kcll osztanil az alegysó.qek között, útbl kcll indítl-

l Iurci rcchnikl cllrclyczési kijrletcibc, mcg kell szerveznic a riimegpusztitó íegyverek cllcni vó<lclmükct, órzósükct és álcázásukat,
nil

Vóclclcmbcn a tcchnikl üzcmanyaggal vlló utilntöltésc lráromíéleképpen történ-

lrct. Ha l hclyzet mczcngcdi, lk}ior l töltócszközök
íolyamlrtosan kózelitik meg r lrarcjirrműveket és végzik ei lzok üzcmanyaggal való utántóltésót közvetlenúI a bclyszincn.

Á ícladlt vógrclrajísálroz

figyclmet kell forditlni az álcízás rendszabályainak szigoru
bctlrrisárl. Olyln csetekbcn, emikor t technikl felröltésc kózvcdenül a lrarcreodckbc

nclrúzsi3ekbe iltközik,.rkkor az alábbi eljárást kell alkr]mazni. A szirzad, (üteg,)
parlncsnok a hlrchelyzct tigyclembevétclévelhatározze mcg lzt a helyct, amclyen a töl-

rőeszkózök szétbonrakoznlk. Ennek a helynek a lchetó legközelebbre kclL t lrarcrendeklrcz elhclyezkeclnie és biztosíraoil kell e herci tcchnika rcjtcn elórevooásl'tt. r\ harcko,
csik, l gyalotsir:i harcjírművck, a páncélozott szillitójárművck, az önjáró lövegek sz.r,
klsz1.113n65nok.,1* utxitlsám e.gymás után közeleilnck t szlillitóeszközök
tclcpülési
lrclyúhcz. Emcllctt figyclnret kell forditani az álcázás rendszabályainek szii:orú bcterrásllrlr. olyan csctckbcn, amikor l tcchnikl üzemlnylpgal vdó íeltóltése közvctlenü| a
Iurcrcnclckbcrr nclrézségckbe ürközik, ;rz allibbi móc]szert kcll dkllnrazni. r\ szilzed(iitcq-) parencsnok a harchell,zet figyelcmbcvételévcl meghrtírozza rzt a lrelyet, ahol a
tijltócszközók szétbontrrkoznak. Neki a harcrendekhez minél kózclebbrc kcll tertózkotlnie ós biztosinnia kell a lrrrci tcclrnikl beérkezésénekrejtettsóuét. A harckocsik, r gyalogsl'rrli lrarcjárművck, a ptincólozott szállitó jármúvck, ez önjiró lövegek a szlkaszplmocsnokok vczényszavirrr cgymfu után közclitik mcg .t szillitóeszkózök cllrclyczósi
kijrlcrút. i\z utt'lbbiak vczctői a szcméll,i íJlománnl,irl közilscn vógzik a lrrrci technika
utjtnri)ltésót, nejcl czt kövctócn íllást logIal a védclmi rendckbcn, A hclyzcttól [ilqi]iicn
alkllnrazhltri kombinált módszcr is, r\ lurcjlirnrűvck cgy rószót maguk t röItócszkózi,k,

ll miisik részc pcdig a töltőcszközökct kózcliti mcg.
Vódclcmbcn t század (ütc.r;) szcmúlyi állományának ólclmczését min<len esctbtn

mc.q kcll szcnczni. Az étell rr hliborus oormák írltd megharározott élclmiszcrckból kcll
készítcni.Tilos czcn cólokr.r lrclyi eszkózökból ólclmiszereket beszerezni, gazdátlan hízi
irliltoklt ós vrdiillatoklrt kilóni, vrllmint lc ncm ellcnórzótt forrásokb<'ll vizcr vcnni,
Níclq. étclr lr ziszlól|j élclcmcllátó helyen kcll kószitcni és azt általlban háromszor kclla
zászkialj (osztáiy) p;rrancsnoki által meglretirozort időben kiosztani. Ha a körülmónyck
úgy llakulnak, hogy ezt l vabályt nem lehet tcJjcsen bctlrtani, rkkor naponta kótszer
I l l,i

kelI melcgételt osztlrni.

sck közöni

llyen esctben ótkczósre a személyi állominy szírmáru az étkczé-

idóbcn hidcg úlclmcr kell kiosztrni,

r\z étclkészitós bcfejczésc utaln il mozgókonyhírkat, hl

l lrclyzct mcgengcdi

mc,glra-

tílrozotl idóben clórc lchet vonni a szitzldokhoz (tlrcgckhez) ós czcn az utóbbiaknlk
plrritncsnokai határozzik mcg, hogy azok hoi boorakozzrnak szót az étclkiosztlrshoz.
i\zokat biztonsátos hclyen, iclretóIcg mcgfclcló nlegközelitési úrtal rcndclkező t-cclcz(-

kckben célszcrú clhclyezni és a tercp vórjó ós ílcizó sajátcxsligainlk tigyelcmbcvérclévcl,
vrhmint l meglcvó műtlirgyak íclhaszníllisívalbcrcndczni. r\zonkivül rzok közcgész,
ségügyi von;rtkozlisban lcayenek keclvezőek, megtisztítva a szcmónól ós mindcn íclesle,
ges anyagtól. Szükség esetén l százLd (üteg) szolgílawezetó megszcrvczi a konylrík
fogadását és kísérését,
rrmihez kísérőket jclóI ki.

A szakaszokníl ételhordól-at kcll kijelólni, akik meghatározott időben íelvételezik
kiosztóhelyen a melegételt, valamint a forralt vizet és az alegységekhez való viszszaórést követóen közvedenül a harcrendekbcn kiosztják azt a személyi állománynak a
csajkákba. Az ételkio§ztá§ és az étkezés rendjét a század- (úteg-) parancsnok batározza
meg. Olyan esetekben, amikor a mozgókonyhákat közeliteni lehet a harcrendekhez és
szét lehet bontakoztatni olyan fedezékekben, amelyekhez a lövészárkokból rejtett utak
kerüloek, a melegctelt ki lehet osztani a szcmélyi áIománynak közvedenül az evócsészékbe. Az alegységekhez kiszállított íorralt vizet ivásra kulacsok megtöltésére és az evóa század

csészékelmosására kell íelhasználni.

Ha
különös

a század sztycppes vagy sivatagi terepen folytat védelmi hrrcot, a vízellátásnak
jelentőséget kell tulajdonítani. A parancsnok köteles feltétlenül gondoskodni a

szükséges vizkészlctck létrehozásíróI, biztosítani a vizfogyasztás és az ivás betartásának
szigoru elleoórzését.

A szízad (üteg) tiszti állományának élelmezéséta zászlóalj (osztály) élelem ellátóhelyén kell megszervezni, ahol erre a célra kúlön helyet kell berendezni. Olyan esetek,
ben, amikor a harchelyzet viszonydnak következtében a tisztek élelmezéséttábori
viszonyok között nem lehet megszervezoi, akkor azok az alegységek moryókonyháiból
v4gy az ételhordók áltnl kiszáIlított hőtartóedényekból kapnak melegételt.
Olyan esetekben, amikor

a

védelmi harc körülmónyeinek

következtében a mozgó-

konyhikat nem lehet a századokhoz (iitegekhez) előre vonni, a melegételt, a forralt
vizet és a többi élelmiszert az ételhordók közvetlenül a zászlóalj ólelem-eliátóhelyról
szá.Ilítják ki.

A helyzettól fülgően u étellrordókkal kiszirllíthatják a század (úteg) alegységeihez
a kenyeret ós a cukrot e napi normának mcgíelclőcn, naponta egy§zcr, rendszerint reggel a melegétcllcl együtt. A dolrínyilletményt és a kicgészitő élelmiszeradrgot r tiszti
állományoak ki lehct osztani több napra elóre,

A század (ütcg) szeméIyi állományán;rk ruházati rnyaggll való ellátása háborus
normák al.rpján törtónik. Annak a század (ütcg) áItxli áwételétós a személyi állomínynok v:rló kildjsít r szolgálrrvczetó szcrvezi meg.
A szízad (ütcg) személyi állományának fürdetése általában hetente, e8yszeí történik, tíbori viszonyok kózött, iz clöl'áró plraocsnok által megszabott idóben, rendszerint a védelmi harc beíejezódésétkövetó idószrkban.
tl9

Olyan esetbeo, amikor az aiegysógek személyi állományának fürdctésétaz ezrcd
erói nem rudjirk biztosímni, tkkor ut a százld- (üteg,) parlncsnok sajit hatáskörébcn
szcrvczi mc1; a lcgcgyszcrűbb hclyi cszközök fellrlsznílísával, Szeppannal a személyi
l'rllomínyt a normáknlk mcgfclclóen kell ellritni.

A szcmólyi irllomány fürclctósckor az irlsónemú cscréjc kiitclczó. Ugylnebben u
iclóbcn kell megszcrvczni rendszcrint a szeméIyi állomíny nem szervezetszerű borbélyok írlt.rli hajnyirirsát.

A hlrc befcjczóciését kóvetően a szízldnál (titegnél) cl kcll végczni a ruházrti
rnvrgok kisjlvítirsít. A ruhizat jtvirását mag;r r szemilyi állomliny, a lábbeli javítását
pedig az alcgysfucknól kijelölr nem szeívezetszerú cipészek vógzik. A szüksÉ3es anylgi
eszközöket a század (ütca) szolgálawezetó szczi bc.
Azonkivül rz éghajlati viszonyoktól fü88óen a század- (üteg-) paraocsnok a szolgálatvczetón kcresztül szervezi meg a személyi állomány melegedéséreés pihenésére, valtmint a felsőruházat, a kapcák, a lábbeü és más ruhízati cikkek szárításíra szolgáló helyek

(pontok) berendezésót.

Védclemben a száza<l (üteg) személyi állományának segélyben való részesítésétaz
egeszségűgyi oktató szervezi meg, Ázonkivül a század- (üteg-) parancsnok intézkedésére kiegészitőleg mioden szakasznál a katonlik közül lövész-egészségügyi katonát kell
kijclölni. A szízrd és a százacinak (ütegnek) a zászlóalj (osztíly) segélyhely által megerósítósül adott egészségügyi katonának munkáját az egészségügyioktató irányítja.
Védelemben az egészségügyi oktató

a százacl

(üteg) harcrendjeiben tevékenykedik.

Végzi az egészségűgyi íelderitéstaz elhelyezési körletben, ellenórzi a személyi higiénia
szabályainak személyi állomány átali végrehajtását, a készételés a beérkezett élelmiszerek, valamint az ivóvíz minósógét. Ellátja a szeméIyi állományt egyéni sebkötóző és
vegyvédelmi csomagold<al, gyógyszerkészletekkel, a viz fertódenítéséhez szükséges tab,
lettald<al, A felsorolt cikkeket és az egyéb egeszségügyi alyagokx az egészségügyi
oktató a zászlóalj (osztíly) segéIyhelyeo vételezi.

Védelmi harc folyamin a század (üteg) szeméIyi állornányát szükség esetén elsósegéiyben kell részcsiteni. Áz elsósegélyt á,ltalában a sebesülés helyén vagy a legkózelebbi
íedezékben maguk a katonák, a vezetó-egészségügyi katonák és az egészségúgyioktatók
nyújtják. Ernellen alkalmuni kell az egyéni egészségügyi eszközöket (csomagokat, készletcket), vdamint az egészségügyi középkáderek táskáiban levó aoyagokat és preparárumokat. Elsósegélyoyújtásban - a legsúlyosabb sebesülreknél és betegeknéI - részt vesz
személyesen az egészségügyi oktató is. Annak idóben történő végrehajtisa hozzájárul a
sónilt életénekmegmentéséhez, a súlyos szóvődmónyek scbesülteknél és betegeknél
való fellépésénekmegelózósélrez, és a soron következó gyógykezelés sikeréhez.

Harcbln az egészsiigügyi katonák ielkut.rrj:ik a sebesüIrckcr és eltávolitják a hrrci
a megsemmisített létesitményckból, á*zíllitják a legközelebbi fedczé-

technikából,

kckbc, scgélynyújtrisban részesítik azokat és ezeket a hetyckct ellátják egyczmónyes
A jclek |óI tűnjenck ki a környezetból és legycnek jóI l;ithatók a szízad (ütcg)

jclekkel.

védclmének mélységéból veló elórenyomuláskor és ugyaoakkor észre nem vehetők az
ellenség részérőI. Erre a célra fel lehct használni kűlónbözó eszközóket, és ha rendelkezésre állnak, különleges nidióbeméró eszközöket is, A sebesűltcket és betegeket fedezékeken, közlekedó árkokon keresztijl kell a fedezékekbe ("fészkckbe"), vagy a bercndel20

l

zett százid (üceg) scgélyhetyekre kiszíllitani. Az utóbbiakat cl kcll látni szúl<ségeS kötszerekkel, a sebesűltck és betegek kilrordására szolgáIó eszközökkcl, vizzel, hideg
évszakbln - mclcgcdókkel.
Olyln esctckbcn, amikor a sebesültckct és bctegeket e hlrrcmezóról nem lehet
kihordllni (kiszállitlni), részükrc közvctlcrrül a szízltd (üteg) alcgysi3einól ideiglencs
fedezékcket kell bcrendczni, a védclmi Iétcsitményrendszer íclhasználisávrl.

A sebcsültck é5 bctcgek harcmezóról való kihordásíhoz fel kell lrasználnilz összcs
rendelkczésre álló szcrvezctszerú és nem szcrvezetszcrú szüksé5lcszközökec. A sebesúltcket és betegeket srját cgyéni ícgyvcrükkcl és gázálarcukkal kell a hirrcmezóról kihor
dani_

A

sebesültek és betegek [elkutatása, gyijtése és kihordása meggyorsításának céliá-

ból a szcwezetszerú sebesűlwivókön kívül fel kell használni a nem szervezetszerűeket is,
a szízad- (üteg-) parrncsnok embereket is kijelölhet kiegészkóleg.

A

fedezékekból, a szízad- (üteg-) segélyhelyekfól a sebesűlteket a zász\őal1, (osz,

tíly") segélyhelyekre, szúkségesetén pedig az egészségigyiziszlóaljakhoz kell hátraszállítani.
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A zászlóalj védökörletben
V.

(Fordítás:

Krillil

ezredu, Sz. Agafonott a'mag

a ,TiI Vooruannib Szil" a fo|óiat

1988/8. rzrnából)

A gépesitett-lövész zászlóalj védhet egy körletet az ezred elsó v, második lépcsójében, a biztosítisi övben v. az elóretolt álrlsban, av4gy visszü4gyható mint összíegyver-

nemi larblék is.

A

terep gyalogsrli harcjárművek v. páncélozott szállítójírművek,

megerósító harckocsik, Iégvédelrniés műszaki záróeszkózók áltdi mesteri felhasználásának következtében a zászlóalj képes rövid idó alatt szilárd védelmet szervezni és sikere-

sen visszaverni az e1.lenség tímadását. M4gától értetódóen ehhez n4gy mennyiségű
any4gi eszkózt kell felhaszoálni, amelyeknek idóbeni kiszáütása számtalao tényezót6l,
mindenekelótt az ellátószakaszból és a zíszlóalj segélyhelybóI (ZSH) áüó zászlóaljhadtip áIJrpotától és lehetóségeitóI fi)gg.

A zászlóaljparancsnok

teljes felelósséggel tartozik az alárendelt alegységek hadtáp-

biztosítísíért,rmit az ő elhatírozásínak és az elöljáró parancsnok utasításainak alapján a

parancsnok hadtáphelyettesen kereszól kell megszervezni,

A harc folyamiin a parancsnok ellenórzi a készlctek felhasználását és intézkedik
azok utánpótlására, jclenti az elöljáró parancsnoknak az alegységek ellítottságát, a sebesültek és betegek szímít,íelterjeszti a szükséges any4gieszközök kiutalására vqnatkozó
igényléseket.A zászlóalj hadrápbiztosítása magában íoglalja a hrdtáp felkészítésével,
vezelésével, tömegpusztitó eszközök elleni védelmével, valamint órzésével És védelmével, alcgységei elhelyezése é§ áttelepitése reodjének mcghatározásíval, az anyagi és
egészségügyi biztositással kapcsolatos rcndszabályok összcsségét.
A baháp ílkiftitálc L harcíeladat kézhezvételevel veszi kezdetét. Á felk&zítés során
techni

az ellátó szakaszt és a, ZSHt fel lehet töltcni személyi állomínnyal, fegyverzettel,

kával és védóeszközökkel.

A

szállítóeszközökön

levó any4gieszköz-késdeteket fel kell
l21

tölleni x metszlbort normiiki.q, A szcmólvi állománnyil ismcrterni kcll az értcsírósijeleket és a kczclószemólyzet szlinl:it. A lilsorolr rendszabilyok r:rrtalnl és rcrjcdclmc min,
dcn konkrét csctbcn iügg e zirszlólj l,ódclembc vlló átmcncténck köólmén),eitúl és ;r
mc,qoldrncló fi,lrchtoktól, a hadtipcriik ós cszközök mcglatótijl és tijllpotítól,. tcrcp
jcllegétól ós más rónt,ezóktijl,
,.\ /u,lt!i! dhihüi.k fclcljcn mc.g r hlrc clqr;ndoIirsinlk, t zirszlólrlj harcrcn<ljc felópitóst,nck és biztositslr lr mcgoldudó tihrlltok credmónycs megoltllis:-rt a védclmi rcvúkcnysót rnce,*ivlislkor, mind a lrlrr:yominyos, mind az lromf-cgyver ellensét irlrlli alkal,
mlzísín:rk viszonyli között; ll iőerókiiejrósnck lr íófulld3tol végrchljtó alcgysigek érdc,
kóbcn történó ósszpontositisiit, a hadtáp folvamatos vczctósét és élctképcsségét.A
hadrápelcmckcr irltrlábao r ziszlóalj második lópcsó v. tart; ék mógön kell eilre\,ezni,
r\z üzemlnyegtöltő állomáson és e lószeríelvételezó helycn cgy-cgy területet kcll beren,
dczni, ami lehctiivé tcnné a rakodásnxk v. röbb technike egyidejű teltölrósénck rejtett
vógrehajrisát. Az é]clemellátó helyet lehetóIeg l vizforrás mellett kell elhelyezni olyen
hclycn, ahol elegendó rüzclót lehet beszerezni, a segélyhelyet petiig a sebesültck íramlisánek fcltótclezett irányába kell telepitcni.

Hogy a hadtápalegységckct idejében ki lehessen vonni az ellenség csapása alól,
rovábbii arra az esctrc, hír az betörne a védókórlet mélységébe,az ellátó szlk:rsz és a
ZSH részéretirtxlék elhelyezési körleteket kell kijelölni és azoklrt idó, eró és eszköz
mcgiótc csetén műszaki vonatkozísban be kell rendezni. Az elhelyezési helyek váltásának rendjót és idcjét a zászlóaljparancsnok utlsítisák mcgíelelóen a hadtáphelyettes
hatirozzl mcg. Ugyancsak ó jelcnti az ezredparancsnoknlk az ellátószakasz ós a ZSH új
körietbe való áttelcpitését.

A zilzltltlj aDagi bizt|)líl.iia magában foglelja az alegységek fetyverzet, tcchnika,
lószer, élelmiszer, ruházeti és más any4g-szükségleteinek kielégité§él. Me;ydósitása az
elöljáró plrancsnok terve szeíiíliközpontosítoftan tórténik a fclterjcsztett igónylések
nlapjáo. Az anyagi eszközök szállitására, r sebesúlrek és betegek hirtrrszáJlitásirl e z.iszlóalj íclhrsználja az ezred-ellitószázadok és az cllátó szakaszok, val;rmint az czred tüzérsóg áilísai közön kijelölt utín- és hátraszá]litási útjait, valamint a védókörlet határain
belül húzódó kóz- ós oszloputakat. A szállitást az eIlátó szd. és ez ellátó szrkr_sz kózórr
az czred, az ellátó szekasz és u alcgységek közölt pedry a zászlóalj szíllitóeszközcin vég,
zik.
A n*ltóLat ít a l,írelirt a plrancsnok (tözslóoök) utasításárr kcil a lószcríelvótelező helyrc kiszállirlni és harc elórt a századoknáLl, a lövegeknóI és a szcmélyi állománynál, a hlrcjárművckcn meglcleló mcnnyisóget felhalmozni.
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r\ roham vjsszaverését kilveróen a zászlóaliparancsnok intézkedik íclhsznált
rtkót/rk és lószerck megszebott normíkig törtéoó ícltöItósóre, a lószcrfclvétclczri hely
parancsnok pedi8 a szcívczctszcrű rechnikl ós szállítócszközók íclhasznílís;iv:rl mcgszcn,czi azok szállitását (kiosztirs:ir).
Az liznllyt1l\ ulí Lll,ít,il lt ziszlő,ij üzcmenyagrilltó áI]omásról törtónik, Ázt a
lrarc kezdctéig teljcscn fcl kc]l töltcni úzcmanyaggel. Ázonkivül a tcrcpviszonyoktól és a
mcgszebott [chdltoktól íüggóen rz alegysógcknél kicgószító tartályokben létre lehcr
hozni felcmelt üzemanyagkószletcket. A védclmi tevékenysóg íolylmín az utántöltésr a
hercrendekbcn kcll elvégezni tölrógépkocsik §egítségévcl,ba pedig ez ncm lelrctséges,
akkor a harcjármúvck közclítscnck
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iz

utóbbirk települési hclyéhcz, Védelcmbcn

az

űzemanyag-fogytsztá§ áltilábxn jclcntaktclco, ezért az utántöItésl naponla csak egyszcrkécszer kcll megszervezni, lcglylkrrbban sötét idóben.
Az územanyagtöltó íllomirs kószletcinck utínpótlása úgy történik, hogy az clllittiszázad gépkocsijli közvcrlcn az ezrcd szirllitóeszközciból árszivanyúzzák (átrakiák) az
cllátó szak;rsz szirllitóeszközcibc.

E1,1ni:z*lLit,í.t. i!íelcgételt nlpont;l hiiromszor kell készítcniés kiszállílrni az

alegysógckhz. Hl e híromszori étkczóst nem lchcr megszervczni, akkor a aíszlóaljparancsnok intózkedésórc lr szcmélyi irllominyt naponla kétszcr kell mclcgétellel ellátni, ;r
norma ícnnmar;rdó részétpcdig biclq]élclem íormirjábrn kcil :r katonrik részérekiosztani.. A melegétel készitését,kiszállitislit és kiosztásít a zászlólljparancsnok hadtiphely,ettese szcrvczi mcg rz érkeztctóállomis prrencsnok-elljtósz;rk.sz grzrJ:rs:igi rajparencstrokon keresztül. O r ziszlórljprrlncsnok utasításai szerint jár el, aki meghatározza,
hogy melyik ,iegység részórc mikorra kell az ételt elkésziteni és azt miképpen keü kiszál,
litani.

A kiszállitás módjait r konkrét harchelyzet hatírozza meg. Harc íolyamán a konyhákat a készótellel a század kiosztóhelyekre, majd tovább bótartó edényckbc a szakaszhoz kell áthelyezni. Szükség esetén a századoktól kíséróket kell kijelölni a konyhá,k íogadására és kisérésére.A többi alegységekhez az étell ételhordó személyek v. gépkocsik
száJlítják ki, hermetikusan lezárt hótartóedényekben.
ZuzIódjnítl a viz kltermelését és tisztítását, a vizforrások berendezését és órzését a
zászlőalj erőí végzik, a megerósitésül kapott műszaki szolgirlat segítségével.A vizellátó
pontok, a viztriroló- és szrá]lítóeszkózök áüapotánrk, a viz minósegének és tisztitisának
ellenórzését a ZSH parancsnok szervezi meg. A vízellátó pontok körletében azon kívül
meg kcll szervezni az iűandó sugár-, vegyi és brkterológiai (biológiai) ellenórzóst.
A rubázali aryaggal l,aló elktás az alegységparancsnokok igénylései a.lapjín történik
a normíknak megfelelóen, valamint a készletek és a cserealap megszabott méreteinek
frgyelembevételéável. A szennyezett ruházatot a mentesítóhelyeken kell kicseróIni.
A személyi állomány ffirdetését az elöljáró parancsnok által megszabottaknak megfelelóen, általában hetente egyszer keII megszervezni, a fehérnedaű kötelezó csereje mellett. Erre a célra tábori mosodát kell telepiteoi. Á személyi állomány fürdetesét akkor a
Iegcélszerűbb elvégezni, amikor a z,ászlórlj második lépcsóben v, urtrlékban helyezkedik eI, avagy a harctevékenységintenzitisa csökkcn.
Vídelunkn a zinlóalj qlrzJég\!i bizfuírását a katonák harcképessége megóvísánlk
és egészsége íokozásának a sebesültek és betegek idóbeni scgólyben való részesítésének

és az alakulathoz minél elóbbi visszatérésénekcéljíból kell megszervezni.
A gyógyító-kiürító rendszabrilyok magukban íoglalják a sebesűltek és betegek idóben tórténó íelkutatását, elsósegélyben való részesitését, gyűjtését, kiszállítását (kihor
dását) r barcmezóről és hátraszállítását a zászlóalj segélyhelyle, orvos elótti (felcser)
segélyben való részesítését,valaminr további hátraszállitirslroz való elókészitesót.
A sebcsültck és betcgck élete mcgóvásínak, az egészség hclyreállitásának és az alakulathoz való visszatérésének fó elő[eltétele - a meghatározott terje<,lelmú sqgélyben
idóben való ellítása.
A sebesúltek és betegek alegységektől való hánaszíllítását a segélybcly-parancsnok
szervezi meg. O irányitja a sebesültszállitó jármúvek munkáját is. Ha a harci alqgységek
jelentós tívolságra helyezkednek el a ZSHtól,;rkkor sebesültszíllító jírmú helyet kcll
létrehozni, amit a ZSH-hoz hasonlóan meg lehet erósíteni az ezred segélyhely eóivel és

eszközeivel.

A

sebesülteket és betegeket a harcmezóról e százrd sebesültszálütó

jármű,

vekeo a ZSH-ra v, a sebesültszá]litó jármű íordulóhelyre kell hítraszállirani.

A

hátmszillítás módja a lrarchclyzct viszonylitól íü§,8, általában azonban minden
cszköz részére olyan menetvonalxt kell kjelöLni, lmcly több alegység
elhelyezésének közelében húzódik és azon haladva a gépkocsivezetó-egeszsógügi
katool összeszedi a sebesülteket és szükség csetén elsősegélybeo rószesiti azokat.
A hadtáp szolgálati ágaúh ktl)nikai biztosítlitt a hadtíp és a technikai kiszolgáIó
alegységek személyi állománye a speciáüs fódarabok és műszerek meghibásodáse esetén
pedig az elöljá.ró hadtápszcrvck .javítóalegységei szervezik rneg,
sebesüItszálütó

A

tijne&Puszlíló

fepu

cA

ellai údtkn, talanfut az

iinés és uéchhn fela.data:

meglkldi-

Iyozoi, v. ma-rimálisra csökkenteni az elleoség hadtápalegységek elleni támadást, Ez elérhetó a hadtápobjektumok tömegpusztitó fegl,verek elleni védclmével, légvédclmével,
órzésével és földi védelmével kapcsolatos rendszabályok foganatosításával. A tömegpusztító íegyverck elleni védelmet a parancsnok saját elhatározása alapjáo szcrvezi meg.
A zászlóaljhadráp órzésére és földi védelmérefel kell használni mind a szervezetszerű,
mind a megerósító eróket. Meg keü állapítani a személyi á.llomány harcriadó vczényszó
elhangzása utáoi értesíté§énekés ténykedésénekrendjét, ki kell jelölni a figyelóket, be
kell rendezni a védóállásokat, meg kell építeniaz akrdályokat. A hadtáp légvédelrrrét,a
zászlíalj általáoos légvédelrni rendszeréo belül kell megszervezni,

Az

elbellaz,lli AörhteÉ níszaAi buendezétélálta.lában az ellátó ,szakrsz és a

ZSH

sze-

mélyi állomány részérekell a fedezékeket (óvóárkokat) az ellenség valószínű megjelenésének útján, a futóárkokat megépíteni,majd a technika részérekeü a fedezékeket megépíteni.
A lószerfelvételezó hely berendezésekor a lószer be- és kirakására (egyes esetekben
a Foldön való tátolására) egy 100-110 m-es területet a gépkocsik részéreíedezékeket, a
meghibásodott technika javitására és a kilótt hüvelyck és a használt göngyölegek elheIyezésére szolgá.ló helyeket kell berendezni, Az élelemellátó helyen a személyi állomány
részérefedezékeket, az élelmiszert száütó gépkocsik és a konyhák részéreszintón fedezékeket kell berendezni.
A Z§H-eo eIó kell késziteni a fedezékeket a sebcsültek segélyben való részesítésére
és azok korszerű fegyverek pusztító harása elleni védelmére;helyet (hideg idóben íűt,
hetőt) a hátraszallításn elókészitett sebesültek és betegek részérc; fedezékeket a sebesültszállító járművek és az egészségügyi anyaggal megrakott pótkocsik részére. Azon
kivül az ezred scbesültszállitó v4gy a sebesültek és betegek hátra-rszállítására a]kalmassá
tett általános rendeltetésű járművek részéreegy véden helyet. A segélyhcly részére
pedig tartálék területet kell kijelölni rna az esetre, ha a fó fedczék hasznavehctedenné
vá.lna.

Az üzemanyagtöltó gépkocsik parkolóhelyein a szemólyi állominy részétcfedezékeg az üzemany4g átszivattyúz/rsára területet, az ezrcd megerósitésére érkezó szíllítóeszközei részérepedig parkolóhelyet kell berendezni,
A bldtáp |!z!té!íta, Parancsnok sajrit elhatározásl és hadtlptcchnikai helyetteseinek
ezt követó utasitásai alapján ví3zi. A hadtápbiztosítassal kapcsolatos utasitásokat teljes
teriedclmíében kell az ellátó szakaszparancsnokhoz, a, feIcserhez és a századparrncsnokhoz eljuttatni, az ókct érintó részben. Áz cmlített szolgáIati személyek pontosítják a feladatot, értékelika helyzetet, meghozzák elhatározásaikat és azokról rájékoztatják a végrehajtókat.

l24

Védelemben a hadtápbiztosítás folyamatos és operatív ir.inyítlisára a zíszlő jpl,
rancsnok személyescn, vagy helycttcsein keresztül ellcnőrzi, mcgvlrnnlk-c az alcgységeknél a lószcr, az üzemanyag és az egyéb anyagi eszközök, azok idóbcn történő kiszál,
litását a századokhoz, a szemólyi áJlomány élelmezésének mcgszcrvczósét, e saját és a
megcrósító hadtápbiztositó erők ós eszközók elhclyezését, íttclepítéséitovábbá állapotát. A helyzet megváltozásakor pontosítje clhetározísit, szűkség esctén korrigílja azt ós
átadja az újabb utasításoket.
Ezck a gépesltett lővész zászIóIlj hadtápbiztosításín:rk saj:ltosságai védelmi harc
megvívásakor.
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8) A Nagy Honvédő Háború tapasztalaiai

A íegyveres erők egészségügyi biáosításának
néhány meg nem oldott kérdése
a Nagy Honvédő Háborúban

(Fr,

F. VO|(ENK) nlá. o, tzrutes profeszor
- Nrli,ituzÉij Zvtntd!" c. fo|óirat t988/), :zinibóI)

^L
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A Vörös Hadsereg Egószségügyi Fócsoponfónökségének a csapatok N4gy Honvédó Háboru ahtt egészségügyi biztosir,isával foglalkozó okmányeinak tanulmányozása
azt bizonyitja, hogy a vezetésnek ez a szerve volc az akkori idők egószségügyi szolgáIatánlk igrzi vezctó törzse. Az egészségügyi főcsoportfónökség tevékenysége kiterjedt a
cslprtok egészségügyi bizrositísínakminden tcrülctére, de különösen nagy figyelmet
forditonak a gyógyító-kiüritó kértléseLrc. Ez érthetó is, ha figyelembe vesszük, hogy a
scbesültek és bctegek gyógyítása a legíontosabb és legbonyolultabb feladatot képezte.
Az okminyok rzt bizonyítják, hogy az egeszségügyi fócsoportfónökség tevékenysége, irnnrk elvi döntései vonatkoztak a század cgészségügyi rajátó! - a hátorsz4g kórház

allrpig - lz egészségügyi szolgáIat minden ta8ozatárl. A harctevékenység jcilegétól, az
egószségügyi vesztcség mértékétóIés szerkezetétól, a szolgálat eróinek és eszközeinek
álll1>otától, a hldszinrér viszonyaitól, az évszaktól és egyéb más tényezóktól íüggóen
azonban a vezetés megszebtr a fó feladatokat az adott időszekra, és azokolk végrehajtir
s:in serkentcttc i vezetó egészségügyi állományt. Szemléltetó pél<lakéntszoLgálhatnak
az etészsé.gügyi fócsoportfónökség l9.,í1. július l0-én azon utxitásai, mely szerint a
hiboó kialakult viszonyai között ,a' csapattirgozat egészsógügyi szolgálatának íó íeladatr a sebesúltck idóbcni onos elótti sc..qéIyben való részesítése,gyors kihordírsa a harcmczőról és lulrdéktahn hitraszírllitása e hadscrcg ribori és állandó jellegű kórházaiba,
hogy a scbcsüitek zömót sebészeti segélyhelyben rudják részesíreni."'

Hangsúlyozni kell, hogy az cgészségiigl i íócsoponfónókség ncmcslk a csrpatok
cgószsógügyi biztositisánlrk tontos kérdéscit olclottl meg és a front cgószsigügyi szolgli
hrirrlk íeladltait szabta mcg, hanem közvetlenül vógre is hajtott egycs ren<lszab|rlyokat.
lclc tlrtozik lcgcls6 sorban:r sebesültek ós betegck hitr:rszíIlitás:r l front kórház alapoktól t hítországi kórház alapokre. A Honvédclmi Níinisztérium Katonei Egészségügyi
iíúzeumában végzctt spcciális kutatások azt bizonyitják, lrogy az egészségügyi
',1
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fócsoportít5nöksérr gyógyító-kiürító csoportfónökségc tervezte a scbcsültck és betegek
h:ítrasz;i]litlisár, mcgszlbta a írclnl árvevó-osztitlyoz<i bázisai szótbontlkozáslnak vonllait, ahoI a hátorsz'rgbl vlrló hirtmsz/rllít;'rst mcg kclI kczdcni, kijelöltc a fiont kórházbázi-

sok települési körletcir, a szüksógcs katonli scbcsültszállító vonltoklt

stb.

Ntindez bizonyitjl, ho.qy,rz cgószségügyi fócsoportfónökségnck, tz egészségútyi
szolu:'rht több csopontónöksógóvel
együtt n:lgy szcrcpc volt a szovjct kltonli egészsi üty álrlrl az clmúIc hliború éveiben elért crcdményeibcn.

Nem szabld elhdlgatni azonbln azt sem, lrosy voltlk mcgoldatlln problémák i5.
lgaz, ennck megvoltak az objcktív okai. Ilycrrck voltlk pl,: r háborrrra való felkészülósi
idó korllirozott volta, a nem mcgfclcló anyígi-tcchnikai bázis, az e.qószségügyi ká<lerck,
íóleg az orvosok lriánya srb. Egyes intézkedósck mcghrladták az egószségügyi fócsoportfónökség illetékcsségéockhltlirlit és azokat m4gasabb szinten kellett megoldíni.
Több kérdéstaz egészségügyi fócsoportíónökég mcgtudott és annak meg is kellett oldania, v4gy legalább fel kellett vetnie az illetékes szervek elótt. Ide tartozta pl. a
Vörös Hrdsereg kltonei egészségügyi és a polgári egészségügy cróinek és eszközeinek
felhasználáse a front egészségügyieróinek és eszközeinek fclhasznírlása a flont é5 a
hátország szükségleteinck figyelembevételével; a frontok egeszségügyi biztositása a
hadászati hadműveletben; az egészségügyi biztosítás, mindenckclótt a hadműveleti
seregtestek egeszségügyi biztositásának tervezése stb.

Mi csupán két olyan

kérdéssel szeretnénk foglalkozni, amelyek véIeményünk sze-

rint napjainkban is akruáüsak és azok a következóek; az ország egészségügyi tanalékai katonai és polgári egészségügyi biztosítá§ának megszervezésében.

Az ulzlig

lgésŰegiig j

ta rta lila i felbasaú Lílkak pnblénája. Az
egészségügyi
"ország
tartalékai" kifejezés alatt az egészsógügyi szolgálat személyi állományának és az egészségügyi egységek, magasabbegységek és intézetck felszerelésétrek összességét kcll érteni

hovatartozásuktól függetlenúl. Milyen okok következtében nem használták íel kelló
mértékben az egészségügyi tartalékokat rz ország fegyveres eróinck és lakosságának
érdekében? Ilyen ok, tóbbck közön objektív is, nem is kevés volt, mi azonban az alábbi
kettót tartjuk alapvetőnek: a Szovjetunió Egészségügyi Népbiztossílgl egészségvédclmi
szervei és a katonai egészségügyi szolgálat ezcn kérdésselkapcsolatos háboós tevékenységérevonatkozó fudomáoyos fcitételeinek a hiánya; ezeket a kérdéseket országos
méretekben megoldani képes, egysóges központ hiáoya.
hogy .r Nagy Honvidó Háboóban fóképpen a csapatok egészségügyi
vonatkozó nézetck al.rkultak ki és ehhez hozzájárult a szovjet katonai etészségügy álral a Hdhin,Gol közctébcn, kűlönösen azonban az l939-,í0 évi szovjet-linn
íegyvcres konfliktus alart vívort hrrctevékenységidején szerzett tapasztalatok tanulmányozása és áltllínositi§.. Ezeo taprszhlatok llapján határozták mcg l csoportok egószségügyi, többek közört 8yó8yitó-kiürító reneiszerét, ami a sebcsülrck ós bctegek rendeltctósszcrú hátraszillitásirval pírosuló szakaszos gyógyitási rentlszer elnevezést kaptt.
Azonban ezek és cgy sor elméIeti kórdós a csrpatkörlctre korlítozódtak, vagyis mérctciket illetóen harcászati nrérctűck voltak. A hadsercg és íront egészsi,gügyi biztosítlisa a
mcg§zervezésónek tétcleitóI, bclcértve ezen hadmúveleti seregtcstck e8észségügyi intczetcinek tcvékenységéról is, a hivrtalos okmirnyokban csak általánosságban volt szó, jó!
lehet a felsorolt kérdések közül egy néhányat munkájában több szcrz8 (N. l. Zavalisin,
E. I. Szmirnov, r\. I. Burnazjan) részlctesen is kifejtett.
Ismerctcs,
_
biztositásáre

Az elmúlt háboók alatti egészségügyi biztosítís tapa§ztalitának figyelembevételévcl igénybc kivánták venni nemcsak katonai-egészsógügyi szolgálat, lrancm a polgári
pl. a kiüritő kórházak eróit ós eszközeit is. A hitorszigban cllrelyczkcdó
kiüritó jrllomíls fóoöksigek, az elosztó é5 a hclyi kiüritó lillomirs íőniikségek - melyekhez ncmcslk a hadügyi népbiztosság és az egészségiieyi népbizrosslig, hancm e Szak,
szcn,czetek Ki!zponti Tanácsl kiüritó kórhízri i5 rirtoztitk - funkcióit í,ltalánosságban
cgészségü.qy,

hlrirozták meg.

r\z orsaig c,gószsétügyi tlrtalókai felhaszn:iláslinak ml'rs fontos kérdéseiis megoldatlanok mar:rdt.rk, a kúlönbözó hovltlrrtozású egészségügyi intézctck irányítisínak
kérdéseit ncm szabályoztik pontosan, A háboru elsó napjliban ezért e katonri egészségügyi szolgálat (kiü.iró állomás fónókségek, hclyi kiüritó Iillomás íónökségck, körzet
egószségügyi osztályok) és a Szovjerunió egészségügyi népbiztossága vezetó szc.vei
kózötti ellcntmondás kelctkezett, azok tevékcnységétncm hangolták óssze. Nem vóletlenül fordult l941. augusztus 1-jén iví. Mityarev, a Szovietunió egészségügyi népbiztosa
azzal a kéréssel az állami honvédelmi bizottság elnökéhez, hogy dolgozzák ki a hitor
szág kiüritó kórházai múködéséoek minden teóletét szabályozó szervi hauírozványát. A
népbiztos lzt kórte, hogy a hátorszigi kiüritó kórházak felügyeletével bizzák meg a
Szovjetunió egészségügyinépbiztosát és annak helyi szerveit.
Ugyanezen év szeptember 22-én az állami honvédelmi bizotság megvitatta a Vörós
Hadsereg sebesült harcosai és plrancsnokai egészségúgyibiztositása javításának kérdé,
sét és meghatározta az egészségügyi népbiztosság és a honvédelmi népbiztosság ezzel
kapcsolatos alapvetó feladatait. Az egészségügyi és a honvédelmi népbiztosság 1941.
szeprember ]0-án kiadta közös (egyúnes) parancsát, amelyben az Álhni Ha lédelni
Bizllíyig határozatának megfelelóeo konketizálták a katond egészségügyi fócsoportfónökség és polgári egcszségrigy kiüdtó kórházak irányítás:ival kapcsolatos funkcióit. Az
emlitett döntések és parancsok azonban oem szüntették meg a polgári egészségügy és a
katonai egészségügyi szolgálat szervei közötti ellentéteket, mivel az egészségügyi népbiztossfu kiürítő kórházak kettós alárendeltsége feonmaradt.

Az állami honvédelmi bizonság határozatainak megfelelóen a hátorsz€bao települt kiüritó kórházak miodegyikét az egeszségügyi négbiztossfu alfuendeltségébe utalták. A katonai egészségügyi szolgálat azonbao nem h4gyhatta figyelmen kivül a sebesüIt
és beteg hrrcosok áwótelére és gyógyítására reodeit ko?házbázis gyógyiotézeteinek irányítísát. Ezórt a kiürító kórházak paraocsnokaivá minden esetbeo (leggyakrabban tartalék íllományból behívott) katonaorvosokat neveztek ki. Az elosztó - kiürítő állomások
és a helyi kürító állomások élénfőképpen r közct egészségügyi osztályának v. közver
Icnül az egészségügyi fócsoponfónökségnek alárcndclt orvosi beosztásokat szintén
kxtooák töltötték be.
Összességében az elmúlt háboruban a kórlrázbázis irinyításának n4gyon bonyolult
rendszcre alrkult ki. Azonb;rn nemcsek a hátországban tclepült gyógyintézetck irlinyítir
s:iról volt szó. Az egészségügyi szolgálrtnak a csapatok személyi állomáoya egészségúgyi
biztositásával kapcsolirtos tevékenysége külónösen attól kezdvc vált bonyolulttá, amikor a Vórös Hadsereg áttórt az aktiv hxrctevékenységre és az arcvond egyre távolabbra

került a hátországi kórházbízisok szétbontrkozási körletcitól. A csaprtok jelcntós
egészségügyi veszteséget szenvedtck, r sebesúlrek hátországba irányuló tömeges hátrasz'Lllitása, nemhogy nem biztosította azok
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idóbcni eljunatását a hítországi kórházbázis

l

gyógyintézeteibe, hanem több esetben az nem is bizonyult célszerúnek.A gyógyitás
befejczóse után sok sebesült és beteg visszatérhetett az alakulethoz, ezért a-kúnai
egószségűgyi Íócsopotfónöksé8 fokoZiltosan növclte a hadsereg és front kórházbázisokban történó gyógyító idótártxmát. Ez pcclig szükségessé tcnci műköció sereg kórhi.rzbázisa kórházi:'rgy szlimánek növelését, amit cslrk úgy lehetcn elérni, hogy rr liátországból ru egészségügyi népbiztosság kórházlit és helyii<iürítő állomásokar'vontak clóre a
fiontok álloorányába. A katonai egészségügyi fócsoportfónókségnck u volt a véIemónye, hogy i tiontok egészségügyiszolgí atának íllományában a kiüritó kórházak
iltyri szim;inlk cl kell érni r frontok csapatai személyi állományl létszímának legalább
15qb-át,

t912. januárjában a katonai egészségúgyiíóc§oportfőnökség

feltcrjcsztette a Szov-

jetunió honvédelmi népbizto§ának hadtáphelyetteséhez az Állami Honvédelmi Bizottság azon határozettcrv€zetét, mely szerint a kiürító kórházakat keletről át kell helyezni
nyugatra. A tervezet egyik pontja 20t) tl00 kórhrizi ágy áttelcpítéséérta Szovjetunió
egévségügyi népbiztosiágít iette íeleLóssé. Az Áilemi IÍánvedelmi Bizottság t9iz. február 3-iin bozta meg ezen kérdésrevonatkozó elhatározását. Az adott elhatározás
megoldása azonbao elhúzódott, ezért 1942 márciusában a írontok és hadseregek
ó00 000 €y szüliségletével szemben a kiüútó kórhízak csak 201 49O ággyal reodelkeztek. Só_t, mi,több, az egészségügyi népbiztosság felvette a honvédelÁ1' népbiztosság
összesJaroszlavi, Rjazányi, Tomszki és Voronyezsi területen települt kórhlízainak az irányitásl alá való átadásának kérdését.
_ . Azt, ho8y a katonai egészségügyi fócsoportfónöI§ég és az egészségügyi népbiztosság között nem volt megfeleló együttmúköda, az a,lábbiiény is igazolja. |i4Z márciusá-

b.r:
f*._. féIszigeten a iebesüIrek kórh,ízi elhelyezését illetOen rádki'vtll súIyos helyzet
r]akult:.4000 ígyri 12 OO0 sebesült jutott. A katonai egészségügyi fócsopo'rtfőnOÉség
megpróbált segiteni r Krimi Frontoak a krasznodári terület kiüritó kórházai felhaszná]ásának útján, az esészségügyinépbiztosság azonban nem hajtotta végre ezt az elhatározást. Elófordultak má5 ellentétek és összehangolatlan tevékenysélek is, jóüehet az
e8észségü8yi népbiztoxá8 és a katonai egészségügyi fócsoportfónOkJeg kOzOtti uiszony
összessógében korrekr is volt.
A_ fenti adatok azt bizonyítják, hogy a katonai egesxégügyi szolgálat és a polgári
egészségügy eróinek és eszkózeinek felhasználása és elosztáia nemcsak azért nem volt

.

megoldvr, mert az elméIeti aspekrusok nem voltak kidolgozva, hanem azért is, men
hlínyzott az a szerv, amelyik képes lctt volna koordinálni rz egészségügyi népbiztosság
és. r krtonai cgészségügyi íőcsoportíonölség tevékcnységÉt.Voluk-táleteÉ, üot tei:
rehoztak yen szervcket. Igypl.azA rmi HonvédelmiBizottsíg 1942. február 14-i ülésén a Szwjetunió fegyvercs erói vezérkara katonai közlekedósi cioportfónökének javaslrrára az Allami_Honvédclmi Bizotrság meüett megalakították a kadekedési bizottJágot,
emt vallmennyi - vasúti . vizi, gépkocsi és légi szállítási ágazat egységes vezetó szerwé
lett.

A balátzati lnlnítulct qéwégti19,i biztosítlí,ra mepzenezlsfueh prob!étnija, A háború
._.
idején nem kevés védelmi és támar]ó had:íszati badművelet mégviv,isára került sor.
Magától értetódóeo azok tervezésében és yégrehajtásában a katonJegészségúgyifócso.
portíónökségnek vczetó hclyet kellctt volna elfoglaloia. Had,íszati i'aclművejét aha a
frontcsoportoknrk olyan hadműveletét kell érteni, amelyiknek a célja nagy katonapoliti
kei és hadászrti eredményeknek az elérése. Milyen

-éáékb.nis haltoű veg.e ikato-

oxi egészsó8ügyi fl5csoportíónökség a hadászati hldmúvcletek egészsógúgyi biztositir,
s,it? Lmerelei, hogv i k,rtonai egószségügyi tócsoportíónök, E. L Szmirnov nagyon
sok5zor kiszálli tl r;ú]körlő scrcghei, segitctt a íront kltonli cgészsétügyi csoportfónök,
nck l csapatok egészsógügyi biztositis.rnak mecoldásában r hldmúvclct clórt és lnnrk
íolylmirn, mint rlrogy ci'tOrtént pl. 194]-ban e kurszki cslta idósztkibln, r\ Doni
Frónt katonai cgósziégügyi ..opo.i[őnök.ég munkájában nlgyon soklt segítctt L, G,
Rirtglnz, kltonli cgószsigügyi fócsoportíónök ós miisok.
ltt meg kell azonban jcr:yezni, hogy a csrp,rtok badászlti hldművcletck l xtt cgész,
sógügyi biziosirásának kórdóscit a katonli cgészségüeyi ícicsoportíóoöksó.gnek összc§sé,
gi-bó n"* sikerült mcgoldanie, Minden esetrc a Szovjetuoió Honvédclmi Minisztóiiuml katon.ri egészségigyi múzeumának levéltárában nem sikerült olyan anylgokxt
rll.ilni, emelycker, h-, isck f.lrét.l"r"n is, a frontcs.lpatok küszöbón ílló hadművelcte
c,qészségügyi fuyó5yrtó-kiüritó) bizrositási tervének lehcrett nevezni. Hiányoztak az
niy"n ,"r-t-inyók is, amelyek t.rta]mazták volna a vdószinű egészségügyi .vcwte-

ségrc vonltkotzó'számvetéseket a hadászati inínyokban, a sebesültek ós betegek kórházi
elhelyezéséhez és a hátorszfubi töíténó hátraszállításhoz szükséges egészségügyi erók és

eszkózók számát, az egés;égügyi erókkel és eszközökkel tervezendó manóvert §tb_
Ebben teljes egészóben t katonai egesz§ógügyi fócsoportíónökség vczetó áIlom:i-

nyát nem lehei hib,íitatni, dacára annak, hogy a szubjektiv tényezók meghatározó jelentóséggel bírnak. Alapvetó oknak azt a kétségtelen tényt kell tekinteni, hogy e hadászati

hadÁ-úveletek egesiségügyi biztosiúsának kérdéseita háboru elón nemhogy ncm
oldorták meg, d..rokk"i még a katona,egészségügyi irodalom sem foglalkozon,
Hogy ez hova vezerett, azt szemléItetóen illusztrálja a 2. Belonrsz Frontnál x Kelet,
Poroszoiszági hadmúvelet idószakábao (r94:. januír 13.-lipriüs 25.) kialakult helyzct,
r\ hadművJeti és egészségügyi helyzetet helyesen énékeló front egészségügyi íócsoportíónökséghez a gyógyintéietekkel való megerősítésére vonetkozó igénylését,Abbtn
-front
az iclóben a
ciák li 9O0 sze*"rersrerú ággyal íelszerelt kórházakke] rendelkezclt,
Á katonai egészségügyi íócsoportfónökség egyetértett rzzal a javaslanal, és kiegészitőlcg
kiutr]t Z] kÓ.házai 4i 9o0 ággyal. Ezek az intézetek r Leningrádi és a 2- Balti front állományábr irltoztak és jelentói távolságra helyezkedtek eI l2. Belorusz Front hlrcievékenfségénekkörleteit6I. Ebben rz idószakban nagy volumcnú hadműveleti vasúti szílli
hadrul voltak terhclve. Ezéft a Kel€t-Poroszországi
t,í§ok f;lytak, a szállitóeszközök
művelet iiezdetén r 2, Belorusz Front állomínyába csak i t kórház érkezen 3000 ággyal.
A tObbi a hadmúvelet végén,vngy annak beíejezódése után érkezett be.
Az ilyen késói erősírósnek természctesen xz az oka, hogy a front közötti manóvcr
végrehajtáse a nagy távolságok miatt igen nagy, a gyógyintézetek által lcküzdendó
nehézségckkcl és i'vasúti hidművelct szállítások általi rultcrheléséveljár. Ebben azonbln vétkes l katond egészsógügyi íócsoportfőnóksóg is, rnert ha a haclműveleti és az
egószségügyi hclyzet helyes értékeléseés a küszöbön ál]ó hldművelet egészségügyi biztásit,isi kéidésénekncgoldása idóbcn megtörtónt volni, il vezetés keíe§hctctt volnx

más utekat is a 2. Belorusz Front egószségügyi szoJgálatának mcgerósitésérc és idejóben
megszabethlttl volnl a kórházak megfeleló ánelepitósére vonalkozó fcladatot. Níóg
hatékonyabbban lchetctt volna ezt:r íeladatot megoldani, ha a karonai egészségügyi

fócsoportíónókség rendelkezett volna a szükséges eró- és eszköztartalékkal.
Hogy a katon3i egészségügyi fócsoportfónökség nem íoglalkozott kellóképPcn
hadászati'hadműveletek
1]0

a

egéJsigűgyi biztosítá,sánek kérdéseivel azt az alábbiak bizo-

nyitják. A belorussziai hrdmúvclet clókészitésekor cgy sor esctben olyan clhatírozirsokat hoztrk, amelyck nem íeleltck meg a küszöbön álló harctcvókcoysi3 jcllegénck, többek közön r cslpltok rámidási útcménck, aminck követkcztóbcn egyes front kórhírz,
bázisok mir a mcginrJulási lrelyzetben rncssze helyezkedtek cl u lrcvon; có|, és l irlclmúvclct folyamán lcszaklcltak l csapatoktól és abban téoylcgcscn ncm vcrtek részt.
Egyes hadscre1; és front egészsógügyi szolgálatíónökök
nem íorditottik kclló fg},clmct
a hadnrűvcler ahtri mlnóverhcz szükségcs tlrtlrlókok létrchozirsírra.
Ebbcn a vonltkozásbln külöoöscn jcllcmzó hclyzct alakulr ki a 2. l]clorusz Fronr
nál (front egcszsi3ügyi csoportfónök L. R. Níeszlov), A kórháztk hac]művelet datti
elhelyezésévcl kepcsolatos helyzetct a fiont haditenics vitltn mcg a hclyzct pontosíri,
sának cétjából, pc<lig a fronüa küldrék N. L Zavrlisin katonai egószsógűgyi fócsoportíónök helyetresq Sz. Sz. Girgohavot, a Szovjct Hadsercg fősebész helyettcsót, akik jclcntésükbcn mcgjcgyezték, hogy a front katonai egeszségügyi csoporlfónök§é8 gTógyítókiüritó tervét nem megíelelóen készítettékel és az csak a terv tóredókét képezó egycdülálló számvetésekból á-ll. A hadsereg é§ ílont gyósyintézetek felhasználísa megindulási
helyzetben nem volt teljcscn racionális. A 49. hadseregnél pl. a hadmúvelet alatt a
manőverhez szükséges 8100 ágy közül a hadmúvelct kezdetén csak 1300 ágy, azv l
hadsercg {ykészletének l60/0-r volt telepiwg a íront gyógyintézetek diszlokálása ncm
volt szereocsés. A front kórházbázis 40 400 á8ya közül megindulási helyzetben a csapatok peremvonalától 180/o !1-10) krn, 28,rolo 230-280 km, ]1,rOó 390-4r0 km távolságra
volt szétbontakozva. A hadművelet folyamán valamennyi kórházbázis még nagyobb
rávolságra helyezkedett el a csapatoktól, aminek kóvetkeztóben a sebesülteket és betegeket 400-450 km távolságra kellett gépkocsikon hátraszállítani.
A katonai egészségügyi fócsoportfónökég tudott minderról, de nem segített a
front kltonai egészségügyi csoportfőnökségének a helyes elhatározás meghozatalában
és abban, hogy a hadmúve]ct kezdetére létrehozza a szükséges cgészségügyi eró- és eszközcsoportositást. Es cz nemcsak azza| magyaázható, hogy a katonai egészségügyi
főcsoportfőnökség gyógyító,kiüdtó csoportfónöksége nem tanulmányozta megfclelóképpen a frootokon kialakult helyzetet, nem dolgozta ki még a csapatok hadászati lradmúvclct a,latti egészségügibiztositísának íltalános kérdéseit sem, va.lamint azzal, hogy
a vezeté§ nem rendelkezett az ehhez szükséges erókkel és eszközökkel,
Befejezésül megjegyezzük, hogy a cikk nem tűzte íeladatául azt, hogy konkrét
javaslatot dolgozzon ki a tárgyalt problémák napjaink viszonyei közötti megoldísára.
Véleményünk szerint azonban az elvégzett elemzés hasznos lehet a további munka
során.

A szovjet csapatok egészségügyi biáosítása
a kurszki védelmi hadműveletben
0 U. LOBASZTOV lyá. onontzírtímagy, Pro|e.rszor
ér B. A. GOLOSZOV nl,i. arllltaulu, lactnl
(Fontítá.l:

d ,,Vojeua-Malicinsziij Zwntal"rc.

J'tlfióiral 1938/ó, winuiból)

A tórténelmi jelentóségű Sztálingrádi csatát és az l943. elsó íélénekhadmúveletcit
követócn a Központi és a Voronyezsi Front csapatai mélyen beékelódtek a némct
fasiszta csapatok elhelyezésébe. Az ilyenkóppen kcletkezett, úgynevezett kurszki kiszö-

lJ l

gellés kedvező hadászati helyzetet biztosítort szovjet csapatok részére ahhoz, hogy csapirsoklrt mérjenek
Orjol, Belgorod, Harkov térsógében összpontositott ellcnséges
Íócsoportosítísokszárnyair:r és hátába uok megscmmisítésénckés annllk céljából, hogy
kedvczó feltételeket tercmtsenek az Ukrrjnl és Bclorusszil i-clszablldítlis/rért vivancló

u

soron következó tilmatló hadműveleteklrez. Ebbcn l körzcrben csapltlink lulalmlts
cllenséges erókct kötöttck le, §;inrdan oltalmazva e moszkvli irányt ói mcgnchczífue a
nyiri timadásra kijelölt két ió német flrsiszra
és ,Déi" hadseregcsoportositís
"Központl

együtimúködését.
i\ kurszki_ kiszögellés szárnyain két hadászati hí<lfóvel rendclkczó hidcrista
parancsnokság E és D-ról mérenrló nryyerejú közponlositott csapásokklrl .rkarta bckcriteni és megscmmisíleni a szovjet csapatokat, maglihoz ragadni a hadászati kezdeménye,

zést és íordulatot elérni a hliboru menetében.

A Legfelsóbb Fóparancsnokság Fóhadiszállásáoak e§ondolása szerint csapatainknak jól §zervezett és szivós vóddemmel kellett az ellenséget felgöngyölíteni és annak
nagy vérveszteséget okozni, majd a hadászati tartalékok felhasználásával átmenni ellep-

támadásba és befejezni az ellenség teljes megsemmisítését. Á íóhadiszáüirs iiltal a Kurszk
száma sokkal jelentósebb volt,

téíségébeovaló ténykedésrekijelöIt erók és eszközök

mint a Nagy Honvédó Háboru koríbbi bármelyik legnagyobb ütkózetében.
Áz eróviszonyok: személyi állományból r,4:t lövegekból és aknavetókból 1,9:1;
harckocsikbók és öojáró üzérlövegekból 1,2:1 volt a szovjet csapatok javára.

A kurszki csata íolyamín a szovjet parancsnokság egymásután egy védelmi (1943.
iúlius 5-25.) és egy tárnadó (júüus t2-auguszfus 23.) hadmúveletet bajton vége. A
kurszki kiszógellésben sz ütközet júüus
vette kezdetét, amikor mindkettó elleoséges csoportosítás északról és délről egyszerre
'-én indított támadást Kurszk ellen. Ezzel a két
csoportosi!ással a Voronyezsi és a Kózponti Front csapatai áütak szemben.
A kuazki kiszögellés észü szakaszát

a

Kózponti Front védte, áilományíban

a 48.,

L).,7O-,65.,60. hadsercgekkel és a 2. harckocsi hadsereggcl. Az arcvonal hossze ósszesen elérte a 312 kmt. A kurszki kiszögeüés déli ózén a 2ó4 km hosszú alor'onalon a
Voronyezsi Front védekezett áüományában a 38.,4O.,6. gítda.,61.,7. gárda hadseregek}<el, az 1. harckocsi és az 5. gárda harckocsi hadsereggel. A mögönük
berendezett
telepszekaszok .t a Sztyeppi körzet (júüus l0-tóI Sztyeppi Front) csapatai foglalták cI.
Az ellenség támadása teljes kudarccal végzódött; a hatalmu veszteséget szenvedett és
északon 10-1] km-t, délen ]0-35 km-t elórenyomult ellenség kénytelen volt a támadást
beszüotetni. Á védelmi útközet eredméoyeképpeo létrejöttel az Ólőíelrételei az ellentí,,
mad;isba való ítmenetnek.
Elsőként a Brjanszki és r Nyugati Front déli szárnyának csapatai mcntck át támldásba az ellenség orlovi csoponositása ellen.Július 15-én bekapciolódolt az cllentámrdásba a Központi Front is. A három front együttcs
nevét visclő hadművele"Kutuzov'
teinck credményeként az ellenség orlovi hídfójét augu§ztus
18-án felsz'rmolták ós rz
ellens(3 ott tevékenykedó c§oportosítását megscmmisítették.A bclgorod-lrarkovi
irányban u ellentámadás augusztus 3,;in vette kezdetét. A Voronyezsi, a Sztyeppi és a
Dél-nyugati Front balszárny csapatai megvívrik l ,,Rumjancov hadvezór" nevet viseló
híldmúveletet, amely auguszrus 2}-án kezdódött és a belgorod - harkovi hídfón ta4ózkodó ellenség teljcs megsemmisitésével és Harkov felszabadírásíval ért végct. A kurszki
úmadó hadművelet a kezdctét jelentette a Szovjct Hadsereg nagy nyári - ószi úmadá-

sának.
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A kurszki csata kezdetc clőtti idószrkban a központi és a voronyezsi rrcvonitlon
kidakulr hadművclcti-hldíszati és hdrirphelyzet kilratással volt l cslpatok egészsíaügyi
biztositásirnlk mcgszcrvezésére.A védelmi hlLlművcletben rószt vevó lradsercgck ós
frontok ctészsóuüeyi szoltálat;inlk pl. több hónap irllt rcndclkezósrc, hogy íclkészüljön
a ltarctcvókenysó.gre, részlctesen kidolgozza x küszöbiin irlló hldmúvclet egészségügyi
biztosítirsinlk tervcit, pontositsl:l íog.rnlrtositirnrl(l gyógyító-kiüritíi és jirvinyvéLlclmi
rcndszlrbályoklt. l\ kil5zijbön álló harctcvékenység clgondolásából kiindulv.r lz cgúszsógiigt,i szolgálatnak sljit tcvókcnységór a frontok virlószinű ellcntámadásba való irtmcncténck lityclembcvételével kelIett mcglervczni, amilrcz megtcleló eró- és eszköziartalékoklt kellctt lérrehozni, Az egészségügyi szolgállrt rónvkedésére, különósen a hadscrcg és Íront kótlrizbázisok elhelyezésérc különös kihatással voltak a ha<lműveleti hadtáp
mcgszervezésének olyan sajítosságai, hogy a két front egy vasúti i.ányra telcpült, a
voronyczsi arcvonalon a kirakóállom:isok nígy távolságrx helyezkedtck cl a hadseregek
ellátóállomásaitól, a Sztyeppi Könet (Front) c§apatai a' Voronyezsi Front mö8öttes
területén helyezkedtek el,
I941-ra az egészségügyi szolgálat jelentós tapa§ztalatot szeízett a harchelyzet
bonyolult viszonyai kózötti munkában. A frontok egészségügyi csoportfónökségei, a
hadsercaek egészségügyi osztagai az egészségügyi §zolgálatnak jól ö§szeszokott vezetószervcinek bizonyultak, amelyeknek éléntaPasztalt vezetók álltak. A Kózponti Front
egészsógü_gyi csoportíónöke - A.J. Barabanov, a front fósebósze, - V. I. Popov, fóbelgyógyiszl - M. F. Rjrbov, íóepidemiológusa - G. A. Znamenszkij volt. A Voronyezsi
Front egészségügyi szolgálatának élénSz. A. Szemeka áüott, e front fósebésze - A. Ní.
Gurevics, fóbelgyógy^sza V. Kukoverov, fóepidemiológusa pedig E. Sz. Benia-

mioszov volt.

^.

A hadművelet kezdete elótt

az egészségügyi szolgílatot felrökötték jelentós számú
gyógyintézettel a Közép-rizsiai és a Volga melléki katonai körzetekból, amelyek személyi állományának nem volt tapasztalara a tábori viszonyok közötti munkában és az
egészségügyi állomriny felkészítésére
komoly gondot fordítottak.

Az elmúlt hercok és haclművclctek tapasztelatait az egészsógügyi szolgálat mindcn
t€ozatban, a zászlóllj és ezred segélyheJvektól a hadseíegkórházbázisok és a flont kórházbázisok gyógyinlézetig reodszerezték és általánosították; foglalkozásokat, összcvonásokrt, tudományos gyakorllti konferenciát taftottak. Az egészsi,rrügyi szolgálat íelkészítésébenrooto§ szerepet játszottak az Egészségvédó Fócsoportfónökség mcllett
múködó Egészségügyi Tudomáoyos Tlnács VII. plénumán hozott hltároz:rtok.
Az elókészitó idószakbln hatalmas munkát végeztek a sebcsúltszíllítójármúvck

jevitísirval és uláopódá§ávil,

az egészségügyi intézetek személyi ílIománnyal, eeészsigcgészsé,íjür]yikiüritó szrkasztlk
műszlki bcrendezésévcl kapcsolrtosan. A Központi és a Voronyczsi Front zilszlóali,

ügyi tcchnikával ós rnylggal való felröltésével, az

ezred-, hadosztály-scgélyhelyci, hadsercg és íront kórházainlk cgy rószc cjyszcrú

Íl-föld íedczékckebcn helyezkedtek

el,

Az óPitó munkit fóIcg

az cgészsógügyi szolgálet

szemólyi állománye végezte.
A kurszki cslte kezdctén a Központi Front cgószsógügyi szolgálatl'rnak fcltöltótt-

sége orvosokkel 93oó-os, fclcserckkel l0j,9qi)-os, fónóvérekkcl84,'0-os, nóvéíekkel 99ll0os, egószségügyi okr.rrókkal 98,7ol0-os volt. Összcssógében lr frontnak egé§zsigügyi

hrdcrőkkel való íeltöltölt§óge 92,80/o-os volt. A Voronyczsi Frontnírl cz valrmclyest al:rcsonylbb - 90,7olo volt. A központi Front hldsercgci átlrg 4rr0, lr Voronyezsié - 472'
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kórhízi ágryll rcnrlclkcztck. A legtöbb szervezctszenj kórházi á6gyal (ó100-ó100)
Központi Front 15. hldselcge és a Voronyezsi Front

a

6, glircla lradserc,gc renrlclkczett.

r\z clókészitó idósz,rkban kúlönös gondot foídítottak.r kórházbr'rzisok scbcsültck,
tól és bctq]cktól való mcnrcsitésére, Íqy pl. ha.lnrűvclet kczdcrén a hlclscreg kórhirzbázisok kór|rirzi igyein.rk csak li,rqil-a. í íront kórházblizisok kórlrázi ávyaio.rk pe<lig
27.(r|O-a voll tbglalt, fóleg könnyú scloesültck és könnyúbcte3ek áltlrl. Osszessígúbcn
írtlntrrnkénta tclcPitcrt kórházi ,ig1,,rknlk 79.j0t-lt szabíd volt ós cló volt kószirvc l
küszijbön illíl hitrctevúkenrsóg bizto5ításári. A Vorooyezsi Fronrnil .r gyótyintézetck
j0,4qn-ig, a íront kórhízbírzis 60,7l|.rig volt lcterlrelve. Osszcsségébcn a hadmúvclct
kczcletén r front kórházi ágyainak I,óO,i,-íl volt szabati.
'
a frontok c3észségügyi szolgílatiinak
i\ koúbbi lradművclerekhez viszonyíwa
erókkcl és e§zközókkel vató ellátonsága megfeleló volt és a lrarctevékenvség kezdctére
luokat a megfeIeló helyeken összpontosítotrík. Abban, lrogy a hadművelet kezdctén a
kórházi ágyaknak a nagy része szabad volt, az játszott kózre, hogy az elókészitó időszak
alatt a csapatok egészségügyi vesztesége jelentéktelen volt. lvíivel az aktív hüctevékenység clóre látható volt, a gyógyitó intézetekben a szeryezetszerű kórházi ágyakon felül
pótágyakat állítottak fel. Ez az intézkedésteljes mértékbenigazolta maglit és pozitív szerepet iát§zott a kóvetkezó hadműveletek során.
A védelmi ütközetben a 8yógyitó-kiüdtó ellátást az egyes frontokná] más- és máskéPPen kellett me8szervezni. A Központi Frontnál a hadsereg kórhízbázis általában cgy
lépcsóbeo telepúlt a csapatoknál 25-30 km távolságra. A Voronyezsi Frontnál a hadsereg kórházbázisok többségc két lépcsóben települt, lmi a hadseregek hadtápkörleteinek
n4gy mélységével,tovíbbá e c§apatok krakóállomásai és a ha<lseregek ellátóá.Ilomásai

közötti jelentós rivolsággal maqyaíizható.
A védelmi ütközet kezdetén a KözPonti Front kórházbázisa

a 7]. fíont kiúdtóállomás állományába tartozó kórházakból áilott és három lépcsóben települt. A 7], front
kiüritóállomás kórházar (FKB elsó lécsó), 22 800 sze.vezetszeó kórházi ággyal a
kurszki kiszögellés középpontjában bootakozott szét hat csoPortban, csoportonként
!-12 kórház, a csapatopktól ]0-r0 km rávolságra. Az egyes csoportok rcndeltetésc a
sebesültek és betegek áwétele volt, meghatírozott ludseregektól. Kurszk körzetében 20
mrfulék kórház, fóleg MSK volt összpontosíwa.
A front gyógyintézeteknek az arcvonalhoz való ilyen közelirésót ,rz tctte szükségesé, hogy tervbe vették a front csapatainak eilentámadásba való átmenetét. A hadművcleti helyzetet helyesen értékeló front egészségügyi csoportfónökség vezctósége a kórházaknak zönrét a l]. és 70. hadscreg sávjábao, v4gyis ott óssszpontositották, ahol a
icgnagyobb egészségügyi veszteséggel számoltak.
Ntind a hat kórlrízcsoportnál elóirányozták a szakosíttott szakorvosi scgélyben
való részesítóst. A gyógyító-kiürítő biztosítási terv elóirányzott egy-e8y opcratív csoport
kijclölését mirrden kórházcsoponhoz, Ezek íeladttl volt a sebesültek és betcgek írwétele, osztirlyozlisl, és gyógyintézetek közötti closztás , A kórhízcsoportok rcndelkcztek
mcllfclelő számú szállitóeszközzel ós ;illandó összckóttctést kellett tartill]iuk a hadsercgek cgószsigügyi osztiily vezetóivcl.
A 14. lrclyi kiürítóá.{lomás kórházaiJelec, Livni, Kasztlrornoje körzc_tébcn hclyezkedtek el. Azok íeladata volt a 48, hadsercg HDS KB-ról é5 x 7r. FKA kórhízaiból
érkczett sebesüItek és betegek áwétele és gyógyítása. A 48. hadsereg részére ez a kórbáz,
bázis az FKB elsó lépcsóje volt, a front többi hadseregeock vonatkozásiban pedig a
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mlisodik lépcső íunkcióit hajtone végrc. A gO. HKÁ Rjazany, Rjazssek, Szaranszk kijrzetében telipült kórhízaiban (I:KB hlrmltlik lópcsó), e 73. FKJi és a 1,,1. Ht<,i kórhilzeitól órkeztck a hirrom hónapníl hosszlbll gyógykczciésre szoruló scbcsültek és bctc!]ek.

r\ Voronyczsi Front kórházbázisJinlrk kcr lóp<siijc volr, l\z clsó. kúr kiűritési irinv-

bln tclcllült lépcsó a f-ront jobb sziirny h,lLlscrclcrtól (9). FK^) és b,rl sz,irny hadscrcgeitól (iS. EK}i) vcttc át x scbcsülrekct ús [rettqcket. ür ,rzok,rr .qy,\.qyit,,rr;r, ;rkiknck íclgyí>gl,ulis.r nem hlthclra mcg.r 2 hón.rp,,c. A 9]. HK,.\ kórlr:iz.rirr (FKB második

lópcsó) Ilírult azon scbesülrck és bctcack tvó.qyitásl, lrkiknek íilgyixyulásl meghalacitl
a 2 lrónlrpot. A 2700 ígyxs tartalékkrjrh:iz Szrlry Oszkolbirn hclyezkcdett el.
A Kózponti Frontoál, mivcl r írontkórházlk közcl helyezkcdrek cl a rendszcrinr
két iépcsóben tcicpüIt hadsereg kórhlizbízisoklroz, lr hittrszá]litisra tervbe vctték ir
sebesültszállitó gépkocsik és az úresen visszltéró száliítógópkocsik széles körű igénybevételót, A Voronyczsi Frontnál az FKR és a HDS KB kózöttijelentós távolság miatt ós
az utóbbiak lépcsózésénckkövetkeztében a hadseregek határain túl a hátraszáütásokat
ÍÓkipp(n vesr,rton rcrvczték végrehljtrni.
A hrdműveleúcz való felkészüléskor az egészségügyi szolgálatnak meg kellctt
oldanil a csapatok személyi állományának járványvédclmévcl kapcsolatos íeledatokat is.
Ezt mindenekelótt xz tctte szükségessé, hogy a csapatok által elíoglalt terúleten a járványhelyzet kedvezótlen volt, mert a német fasisztx mcgszállás alól felszabaditott körzetek lakossága között teriedtek e íertőzó megbetcgedések. A polgári egészségúgyiszervek nem reodelkeztek elegendó eróvel és eszkózzel ahhoz, hogy kedvezó jioányhelyzetet teremtsenek ezen a területen. Felmerüir a veszélyc a lertózó betcgségek továbbterje,

désének és a csapetokhoz való behurcolásának.
t943. márciuiának végén a Központi és r Voronyezsi Front egységeinek és magakezdtek mcgjelenni l hrstifuszban megbeslbbeeysógeinek személyi illománya-között
tegedéitek. Az egészségügyi szolgílat hatalmx munkít végzcn a jiwánygócok feltárásíval és íclszámolísiv , a fertőző betegek kórházi elhclyezésével, e polgíri egeszségügy
minden olda]ú segitsa€ével kapcsolatosln. A hadsereg és front epideiológusok közvctlen részvételc mcllett Kurszk és Orlov mcgyébcn rendkívüli jírványvédclmi bizottsfuo,
kat hoztak létre, amelyek szigoru ellenórzésnek vetették alá a felfedezett íertózó betegeket, iz egész lekosság rendszeres mcntcsitésének mcgszervezését.
Áz egészségügyi szolgíllat erófeszitésónek és a parrncsnokság segítségénekeredménycképpcn a csapatok iárványhelyzcte a kurszki csata kezderére kcdvezóvé vált, a helyi
lakosság kózött a megbetcgcdésck szlimlt jelentósen csökJ<eor.
A kurszki véclclmi hedművclet első nlpjliban az cllenségnek lratalmrs vesztcségck
árán sikcrült bcékelódnic e szovjct csr1>,rtc-,k vi-dclmóbc, Az cllensóg elórcnyomulásíntk
aránylrg nem nlgy mélysége ( to-r2-töI )) km-its) nem vont mirtt urán linye8es vilro,
zást lrz igészségi'rgyi crók és eszközök clhelyezósóben. Csak a cslprtegószségügyi kiürí,
tési szlklrszoknlk, továbbá llzon hadscrc,.gek egyes gyógyintézctcinck ánelepitésc virlt
sziiksigcssé, lnlclyck az cllcnség fócsrpislrinlk iriny,ihrn heil,czkc,.ltck cl (a Kózponti

Front ]ó. ós 7n,.

.r

Voronyczsi Front 6.,

7,

gird.l.

4rt.

is ó0. Irrdscrcgc), Az ö,

r-ü. z. i,s

r

gyógvintózetek hánlvoná.s,'tt ncm mindig hl)tonirk v{grc prccizeo, különösen vorratkozik
lO. hadscregre, alrol a kórhírzbázis majdncm két nepig ténylegcscn ncm is
"z "
műkó(lött.
,\ Ir:irr:rzíIliris l HSH,rót, gyakr.ln pcJig egyencsen a I}. és 70. hadsereg csLrpatri
tól közvcrlenül r Kurszk közelébcn cllrclyczkedó FKB elsó lipcscijében törtéot.Július
1],

FKA plnrncsnokbln

6. ós 7-én e 7].

f-clmcrült e íclsoro]r kórházak visszrvonásírnlk kórFíonl cgószsó8ügyi cso1)ortfóDiikc lrzonl.::tn m/rslic|)l)cn (lilntolt, () ,r gyi,qyintizctcknek czr l cso1lorrjitr mcgcrósitcrtc ll fionl
szórlltlnr,rkuzort kórh iz.tir,:rl cs intizkc,lctr .r scberiiltck r.:s bctc,qck ll.irorsziqlr t v:rló
sz.iIIit,i:l.in:tk mc,.l].tvrlrsírlis.im. kicgószíró scbcsilltsz.illitl', c\zktiaii kil"totese uij.rn.
A..Ja. Blrrblnov di)ntóscnck lrllrpjr :r hlr<lnrűvclcti lrclt,zct Inúll rclt.rr,l ism.rcrc ó. rz ütköict lclblyli,,in.rk cI,irci tr,is,r volt. A.Kl',z|orrti Front 6llPai;i júliLrs l7-ére kiórtck
arrr rercl)szak:rszrr. .111,,1y,", .tzok .t kurszk; csrl.r kczc]cr,, clőtt elío_r,:lrlt.lk.

Jc.c. A.Jlr,

B:LrlIr:tnov..r Kiizpt,nrr

l

l\ Voronyczsi
,ban. clórcnyomult,

Fronron iinnllk k(;vcrkcztc5cn, hoty .tz cilcnség:rz obonl,éni irlinyHSH-ckctés.rz clsólépcsó NlSK-lrk.t. tO., Z. i,i,,l,, ú, O9, hx]scrc.qckhcz vonták virsz.l,.r\ 6. gírrll h.rdsereg slivjában, ahol az cllensÖ ]) km-rc beékclótljrt .r mi vldclmültkbc.:l HDS KB elsólópc"ó kórll:1z,rin:rk
,ó.r"t r lritorsz,i5ba
"ty lr ó. gir<la
kcllctt ánclepireni. Áz cllcnsig beékclőLlésóirck credmeny.képpcn
hr.iscieg
mlgasabbcgysi3cinck egy_részc észak-nyugatre, l kisebb
lcciig'keletrc v-onult vissza. A
HDS Kl} 5vógyintizcrci íciképpenészak-keletre vonulteÉ visia, minek következtében
.l scbcsülteket ós bercgcket l6. girda hedsereg csapatlritól kezdték a 40. és az
l, lrarckocsi.haLIscreg kolh,izrib,r, valemint a j8. és 4Ó. hajsercg gyógyintézctcibóI álló
Szolncevo körzetében tclepü]t, a front írtalék kórházaiv.rl és a"fÖniÍilcnc önálló
mcgerósító
szlkorvosi század csoporttal megerősitett hldscregközi (,,elórctolt") kórhízbíz"isnr hátrasz;illíteni. Beíogadóképességéneka 9], FKÁ kóÁízrjvrl való növciésér csak
az ellentámadás kezdetére sikerült mcavalósítani,

l
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CSI\PATOK ECESZSEGÜGYI VESZTESEGE
A RI]RSZKI VEDELj\íI Í,\TKöZETBEN
(r-B^N
CSAP|\TOK LETSZ:v\IÁHOZ WSZONYíTVA )

A

^

hrrctcv_

idótlrtlmaa hadműv. egy

nap

ílitt

8

KözPonti (7,r-12) 2,25
|9

Voronyczsi

(7,5-23) 11,o

nap

a hadműv. egy

ahtt

nap

a h.rciműv. ety nap
alatt

0,28

0,,

0,06

2,75

0,r8

2,2

0,1l

l1,2

0,14
0,69

nrpok cscmcnyci bcbizonyitottlik, hogy l gyógyintózctek etórc elkészi_Ezen
tctt tcrv cs l. tron r
csoporlfónöksi.{ ir:ilyir:s.r núlküli vissz,tvon is.r
_cgószsi5ii;lvi
".cs.
bonlL,ttit ] HDS KlJ és iz FKB clsólEpcsóinck műkádúsúr, ct:y sor
bonyo,1iln1,1: is
nt,hózs(,qct idózctt

tló:r <s.rprtok egrszsqLllqi bizrosit:is:inlrk mil;szcrvczésébcn, külö-

noscn flz cllen5a.q lócs,rplisrinlrk irányribrn,
l\ Közponri ós l Voronyczsi Front íltll a védclmi h.rr]művelctbcn clszenvcdett
cgeszs+ú§yt vesztcsógck ncm voltrk egycnlőck (lis,l .r t.ibl:izetot). Azok
lilr:rl.'rnos
nagysirga J<özötti lénycgcs különbsóg l hlrrctcvckcnységck ncm
cg1,I'orm.r i.lótartlmával
mlrgy.rrázhrtó..A. Voronyczsi Front csapatrin.rk kótszúc nrgyobű tgószsógügyi
vcszteségétmindenckelótr rz cróviszonyok. i vótleImi hlclmúr eI.t io.1n ,,' ícn
ti'f,on tok s,ir,
jriban kilhkult haJműveleti hclyzet konkrét körúlményci határozták
mca.
|16

l

7

/\l

(H}'c§ Ir,rrl.crtguk c.qtrz.igü{yi vcsztcsigc
kilzijrti killirnl)sa,q vil.ig(,5,ro m(glntl(,\ ,l/t rrlirtr]r nt kr,],,tr ,rz ,ilr,rlrrl r c qrt It rJr,rr1,I,',
ti l.,,l,rr,,k ;cl|.q. |, rt.irl ,/t.l l]](,l.
Í.q1,,pl._ ll Je,qsL'lIi-(rsllbb vóclclrni hltrctlk.rt
'"'ii;,', h,i.l,"..,("knl]L 1lli"r,i-"z'.,i l]rrlnr (,.. 7.

_
,
t,rtl,,l,,lt,

.qirtl.r ós 69. Illrtlsc,rcg: Kilzlxlnri Frrlnr lj. is 7lr, hlLLlicrc,q) lL'rlrlli,itI,i,,: scbcsűlt c,qúszsitiigt,i vcsztcsilq ( I.()- 1.1, ,,) sokkllI n;rgr ,lL.>Lr vrlIt llzrln h,i,ls".c,gck vcirrcsó.qénil. ,rnrclrck ki:,cgitii it.invrlkll;rn vcL]ckczrc,k.
,,"nl lilil,t;ltt.rk ,l'ktiv hlrrctcvikcnr.si.tlct,
h.rLlscrqtcknil lr nlrlli litlrg"r.g},
clqúszsi,.ljülyi vcsltcsi,g J szemúIli jrlIilnllint,
l:1:,k,l1'l. "
i),()j-().]'lo-:l
\1)lr.

,. ,\ Von'n',cz,i I:nlntn.il ,l m(tllctrqt,rlós is mlg,ts.tbll vrllt, rninr lt Ki;z1l<lnti [:ronrn.iI.,\.s.rp.n,,krr,rl lc.qj,,lrb.rn l m,rl.irill ós lz cnlísztrjszcrl t Ilctc.qsi,qck. iúli;ni;:;"n .,
hevcny tyrlmor,i,s ból-, tovlibbi.r fckúlvcs mc,gbctc,gcLlésck tcrjctlrck'cl r |c,qilblllu.
l\
rctlcImi ütki\zct i.lósz,tk,rb,rrt lz cgószsí,qügvi 'vcszrcsig sz.rkc)ctin bclill ;r
séri]ltck lr
N()/llonrl lrontn,il s1,7rllfol, il Voronyczsi Frontn1l t]j,2(|,ror, a bctrgck l8,j a,s !a),siLf
ot tcttck ki_
t,lbbsi,.qe (80-s5,10) l sebesúlóst követó clsó.í-' órirben az ESH-ckrc
l]zt cló§egitcttu 'r kuq,ilszán-[oglltok széles kilrú alkllmlzirsa, V, A. Bukov, lr lj.

.kcrult,.A scbtsüIrck

n,luscrl,q c_{c5z\{qug},l oszt.ily vezetőjc
Pl. kimutltta, hog! .i vódelmi útközet lhti ll
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