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Vfavonrllis ,,A hsdtápbíztosítás d, hLirmipeleti és h@rcbiáosltőr, .

tegaúetzeti és technik@i biztositás irellett a minilen ol-
alalú bíztoiitas szeflres 

"észét 
képezi. A hdirtópbiáoEí-

tás o csapatob h@tckép6séqe íenntartó1ána,k, hd,il"d,-
íoghdtó ólla.potban Ddló tattó,sának, ozok megtelelő
anao,gi e\zköztd,itakkal Do,|ó elutósale,k és a lé9áik"e
meg.zd,bott íelad,atok uégrchdiűsához &ziikséges eEaéb
teltételek fuegteren tésének éd,ekébefu kefiil 1régrehci-
hi,sta. Mdgábq, logld,lid, @ csd,pd,tok d,fuJagi, kűlör.böző
had,tóptechrlikai és eguéb anuagi eszközszükségleteinek
kíelégitésare\ d, közlekeilés|, utdk és szdllítóeszközök
elókészítéséDel, üzefueltetéséDel, a csopat- é§ dnaagszól-
lltásokkdl, d, sebesül,tek és betegek segélurluú,itósbún od-
ló íészesíí,éséDel, azok habaszóllrtósíDal és guóguításő,-
Dd,l, a játü ó1l1lo éirelní, kőze g é s2ségügaí-hi,aiéníai,, ólld,t-
eg é szségüguí r ekd,sza,báluok -' og anatosító só.oel, ker e ske-
delmi- szo ciólis, táboti elkelaezé si bidtos|tó sáoal kcpc so-
ldtos refuilszabahJok és telrékenuségek Dareh@itasót,''
(csapaihadtáp Utasítás, hadtést, dandár, ezled Teí_
vezet l, pont)
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HADIÁPBlzToslTÁs EIMÉLETE

A csopotok hodtópbiztosítósónok sojótossó9oi
hegyes terepen íolytotott védelmi tevékenység esetén

Írta: Radulou G. pezérőfiw.ga

(A Bolgár Néphadsereg tapasztalata alapján)

(Megjelent az lnfonnőcionfuij Szbotngi,k 7988- 35. szdnőban)

Az egységek és a magasabbegysfuek hadtápbiztosítása hegyes tere-
pen egy sor sajáto§§ággal bír, amelyek a bonyolult terepadottságokkail,
a2 úlhálózat fejletlenségéve], vízi akadályok m€g]étével (ezek eltérőek
széLesség, méLgség, Jolyó,si sebesség, a med,er és a pont JelLelnzői Donatko-
zásőban), valamint a hidrometeorológiai feltételek váratlan változásaival
magyarázhatók. Mindez a harctevékeny§égek §orán megnehezíti a had-
iápegységek es _a;leg}§égek egymiás közötti, il]etve a biztosított csapatok-
hoz viszonyított orientációját, kor|átozza az útkivál,asztás lehetó§égét az
anyagi eszközök utánszállítása, a sebesültek hátraszáIlítása e§etén, megne-
hezíti az efők é§ e§zközök elhelyezéset, ez€k összpontositását meg}r,atáro_
zott irányokban, gyakfan akadáIyozza a szétbontakozást és a manővert.

A sík tereppel tisszeha§onlítva a felsorolt nehézségek erösen nega-
tívan hatnak a hegyekben tevékenykedő h,arcosok fizikái erókifejteseire,
íiiggetlenül a harcíeladataiktól ezek a köriirlmények hatássa"l vannak sze_
mélyes f e)szereléseikre.

Éppen ezért a2 egységek és a magasabbegységek személyi állomá_
nyát az átlagosnál nagyobb kalóriatartalmú élelemme,l, meleg ruhával,
hegyi bakanccsal, alpinista felszereléssel, rragy mennyiségú ivóvizzel kell
eIlátni.

Éppen ezért az élelínezési temékek vála§ztékában a fó helyet a sza-
lonna és a nagy kalóriatartalmú koncentrátu,rnok foglalják el.

Az étel lelmelegitésére §piritu§z kockát, a víz fertótlenitésére speciá-
lis eszközöket hasznáiurrk.

Külön meg kell említeni, hogy a csapatok vízzel történő ellátása
(külöllösen a Dízlnentes körzetekben) komoly problémát jelent, A gya_
korlatok tapasztá],ata azt mutatja, hogy harotevékenységek e§etén a Dapi
vízszükségJet a hegyes terepen eléri a 15 l/ember érteket. A probléma
megoldása érdekében cé]szerű idóben víztarialékot képezni es azt folya_



matosan utántölteni. A gyakorlatokoír a személyi állományt egy má§odlk
kulaccsal, míg az alegységeket műá,nya,g kannákkal látjuk el.

A íenti tapasztalat csak a]iiülizza a csapatok vízellátása mai szeíve-
zetének nem kell6 hatékonyságát. A ponto§, koordinált együttmű}ödé§t
az egyes szo§álatok között, véle,rnényiink szerint akadályozza a decent_
ralizált irányílás: a víz csapatokhoz tőíténő sállítá§áért az egyik, míg
a víz megszerzéséért, tisztításáért es a vízellátó pontokra ,történő szádlí-
tásáért a másik szerv a felelős, Különbözó irányokban üirténő tevékeny-
ség esetén ennek hatása különösen negatívan jelentkezik, véleményünk
§zerint, a vízbiztosítá§ irányításának egy kézben töriénő ii§szpontosítá§a,
(a7az a víZkwátás, -szerzés, -tisztítás, -tároliis és a -szállítás erőinek és
eszközeinek összevonása) lehetővé teszi a csapatok operatívabb és meg-
bízhatóbb vizbizto§ítá§át, többek között íürdes és mosás céljából is.

A gépjárművek, az önjáró és a harci technika aLkal,mazási §ajátos-
ságai hegyes terepen hatás§aú. vanirak azon múveletek ta,rtalmára és ide-
jére, amelyek nélkül a fenti eszközök megbízható üzemeltetése nem biz-
tosítható, A hegyekben jelentősen nő az üzemanyag-felhasználás, csök_
ken a motorteljesítméi-ry, ami csökkenti a §zállító. jármúvek eherbíró ké_
pességét. Érzékelhetően nő a kenóanaagígéng: több kell motorolajból,
különböző kenő- és alacsony fagyá§pontú folyadékokból.

A belsóégésú motorral. múködő szállítóeszközök teherhordó képes-
ségének csökkenése nagyszámú út végrehajtii§át teszi szük§égessé az egyes
áru c§apatokhoz történó eljuttaiása során, A Bo]gár Néphadseregben al-
ka]mazott, a hegyes terepen történő út§zámnövelés kiíejező együtthatók
(1,5-1,7 gépid,rlnűQek és troktorok, 1,1-1,3 póncélozott szó,Llító jó,rműuek
esetén) a gyakorlatok tapasztalatai alapján nem tekinthetők reáJisnak.
Gyakorlatilag ezek az együtthatók 1,9-2,7, illetve 1,3-1,5 értékek kö-
zött ingadoznak.

szintén nem hagyha,tó figyelmen kivül az a jellemzó sajátosság, amely
a csapatszintű szá]lítóeszközók utántöltesébóI adódik a szállitás fo]yamán.
Általában az utá,ntöltest terepjáró gépjárművel vagy igáseszközzel oda-
száIlitott hordókból vagy speciális üzemanyagtartályokból oldjuk meg,

Figyelembe kell venni azt i§, hogy a csapatok hatékony had,tápbiz-
tosításához nagy munkát ke]] elvégezni a terep múszaki elókészítése, a
hadtápobjektumok és a száltíta§j útvonalak védelme terén. Így például
az ellenséges a,knamezókön átjáIó készítésére, a földomlások, földcsu-
szamlások eltakarítására, a gyakorlatok tapasztalata alapján sok speciá-
lis műszaki lószert. robbanóanyagot, kűlönböző műszaki felszerelést kell
használni.

Jelentósen megnehezűI a hadtápegységek, -alegységek és -intézmé-
nyek irányítása. Ahhoz, hogy a hadtápobjektumok és az ellátott csapatok
között a rejtett, megbízható és folyamatos híradá§t bizto§ítsuk még egy
egé§z kérdé§kört kell megoldanunk.

Éppen ezért a hegyes terepen vívott harctevékenység a badtápszer-
vek idóben történő és viszonylag hosszan tartó felkészülését igényli, A
felkészűles a harctevékenységi körzet azon iizüa-geográfiai körüiményei-
nek tanulrmányozásával, értékelésével és szárnbavételéVel kezdődik, ame-
lyek közvetlenül hatnak a hadtáp erők és eszközök mozgási é§ műLködési
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leh€tóségeire. Gondosan á,t kell tekinteni a csapatok képe§ségét a kitéró
manőverekre, számba kell vennünk a terep§zakaszok (körzetek) védelmi
Iehetőségeii a hadtápobjokrtumok te!epítése volatkozásában.

Különleges Jigyelmet szenteliink a víz biztosítása es álcázrás, az utak
é§ az ö§vények tényleges mennyisége és minósége, az uta-k fejüesztése és
tókéletesíiése, illetve az ellerrség ál,taü megsenmisíthetős€ge elemzésének,
valamint értékelnünk kelt az időjárási vj§zonyokat, mint a helyi egész-
ségügyi szervek lehetóségeit, a személyi ii,llománynak türténő segíiség_
nyújtás éljából.

Kiindulva a harctevékenység va ószínűsíthető jellegéből, a terep ta-
nulmányozásának eredményeiből, a terep évszakra jellemző fizi.ka-geog_
ráfiai értékeléséből, a hadtápbiztosítás egyséÉeit é§ alegységeit .el kell
látni a szükséges számú terepjáró szállítóeszközzel, javítókészlettel, mű-
szaki folszerelésekkel, rőzsével, homokkal, megcsúszá§t é§ vi§szagurulá§t
gátló eszközökkel. Igen fontos a belsőégésű motorok porlasztóinak speciá-
li§ beszabályozása is.

Ha valamilyen okból kétely támad az anyagi eszközök gépjárművön
történő szállításában akkor igás vontatmányokat kell ö§szeállítani a meg-
felelő fe]szereléssel és takarmánytartalékkal.

A hadtápegységek és -alegységek személyi állománya döntó többs€ge
célszerű ha télen alpinista és sífelszereléssel is el van látva. Nagy jelen-
tóséggel bír a gyógyszer_tartalék összeállítása is, a harcosok megfázás,
hegyi betegségek, fagyások, va]amint a hüllők és rovarok csípé§e kövá-
keztében íellépő mérgezések elleni védelme.

Magától értetődirk, hogy a harctevékenységi körzetek tanulmányo-
zá,sa, azok mindenoldalú értékelése, a fizirka-geográfiai feltételek számba-
vétele nem történhet öncéIúan. Mindezt a csapatoknak, a konkrét hadtáp-
egy§égelrnek és _alegységeknek megszabott fe}adatok, az általános és an-
nak sajátosságai figyelembevételéve1 kell végrehajtani. Külijlnösen azok_
ra a sajátosságokra kell ügyelni, amelyek közvetlenül hatnak a harcra
vonatkozó elgondolásával összefüggésben (a harcteDékenaség LeJolyta-
tőlán@k áLtaldnos elgond,olósa az egges id,íszakokban).

A hadtápbiztosítás megszervezése során különleges figyelmet érdemel
a csapatok támadásának üteme, a szállíióeszközök megengedett haladási
§ebessége, az előretolt és manőverező c§oportok, a harcászati légideszantok
biztosított rendje, a második lépcső és a tartalék erók manőverei, A le-
hető legteljesebb mértékben egyeztetirk a hadtápszervek egymás között
és csapatokkal az együttműködés kérdé§eit a közeti feladat mélvségére,
valamennyi lehetséges tevékenységi irányla vonatkozóan. Igen gondosan,
szó szerint minden apró6ágra kiterjedően kell összeáltítani az együttmű-
ködés, az értesítés, a éhegjelólés egységes jelrendszerét, ugyanigy kell
pontosítani az éjszaka is jól látt}rató tájékozódási pontokat, amelyeket
hadtápegységek és -alegységdk használnak olórevonáskor é§ szétbonta-
kozáskor korlátozott látótávolság esetén.

A hegyes terep sajátos§ágaiít és a gyakorlatok tapasztalatait figyelem-
be véve, véleményünk szerint arra kell törekednürr,k, hogy a hadtápbizto-
sításra kijelölt egységek és alegységek széleskörűen és hozzáértóen hasz-
nálják ki a természetes fedeákeket é§ a csapatok közelébm tgtepülje-



nek. Ez lehetővé teszi az anyagi eszközök gyors szállítá§át (ega, maíi-
nunl két óróDal a íelado,tszabds után) és a, sebesüLtek és a betegek gaoTs
hó,tíaszóIlitlislit (natimurn ega óTóuaI a sebesüLés után).

Természetes íedez€kként hideg időben, hóesésben ki§ h€yi falvak,
"önálló házak, erdőgazdBságok, homokbányák, hegyi bányaüzenek, bar_
langok szolgálhatnak. Az elmúlt háború tapasztalata alapján, az ellen-
ség vára,tlan támadásának megakadályozása érdekében el ke1l kerülni a
hadtápegységek és -a]egységek telepitését kisebb folyók é§ szakadékok
mentén, A hádtáp§zervek á,ttelepítesét úgy kell megoldani, hogy az anya-
gi eszközök utánszállitása, a sebesültek és a betegek hátraszállitása és gyó-
gyítása folyamatos maradjon. A hadtápalakulatok nem tartózkodhatnak
ho6szú ideig az úton, hogy ne zavarják a második lépcső ós a tartalék
előrevonását és hercbaveté.ét.

A csapatok hadtápbiztosítása sajátosságait áttekintve hegyes terepen
történij harctevékenység esetón nem mehetünrk el szó nélkül az utak át-
eresztó képe-ssége növe]éséve] ö§§zefüggii kérdések . mellett sem. A gya-
korlatok tapasztalala azt mutatja. hogy ezt a hegyi utak szélesítéséVel
és javításáva,l, az eme]kedők és lejtők meredekségének csökkentéséve], a
szállitóeszlrözók pihentetLlsére és a különböző száliitmányok raktározá-
sára szolgáló parkolók épitésével lehet elénni. A hágókon, a meredek
emelkedaikijn és leitókön meg kel] szervezni a vontatókocsi-ügye]etet, a
lehetséges fóldomlások. fóldcsuszamlások. hóá|flivások útszakaszain, va-
lamint tükörjég keletkezésc eselére gondoskodni kell §peciális techni-
káról a rendkir,úli hel"vze1 meqszüntetóse ófdek(,ben. Ezen túlmenoen, az
ilyen útszakaszokon. va]amint árz éles kanyarokban és más veszél},es he-
lyeken kiegészitó forgalomirányító pontokat szervezilnk. Meg kivánom
jegyezni, hogy az uiak elókészitése. karbantartása és biztosítása terén a
legbonyolultabb és a legnagyobb volumenű murrkát általában a front erői
és eszközcj Vószik.

A harctevékenység során használt or§zágutak közelében meghatá-
rozott távolságonkónt (a konkrét feltételektől fiiggően) egész§égügyi Se-
gélyhelyek települnek a sebesü]ítek és a betegek ellátása éljából (ezek
közé tartoznak a2 ideiglene§ kórházak is).

VéJeményünk szelint az olva§ótábor szóle§ kötét érdekelhetik az
anyagi eszközök osapatokhoz tórténő időbeni és folyamatos §zál}ításá-
nak - gyakorlatok során kimunkált - módszerei i§. Ezt mindenekelőtt
valamennyi lehetsége§ szállitóeszköz bevonásával é.jűk el. Bizonyos anya-
gi e§zközök sürgős száIlítása esetén a szárazföldi csapatok alegy§égeihez,
széleskörűen alkalrrraztuk az úgynevezett .,tóbbszörös modul komplexu-
mokat" általában a,,íentról lefelé" elv alapján, ami a szembe iorgalom
maxtmá]is csókkentését eredményezi.

Azokban az esetekben, amikor a gépkocsin történő szállítás nern volt
megoldható, igásáll,atokat, néha pedig a személyi állományt is használ-
tuk, Ebból a c.elból a §zállítmányok átterhe]ésére átrakópontókat §zer-
veztünk. Ezeken a pontokon a mulka a következó,]réppen folyt: a szállit-
mányt egy 3-3,5 tonnás gépjárműról átterhel,tük 6-? kétlovas koc,sira
kocsin-ként 300 kg). Az igá§állatokat 100-120 kg-ma] terheltük meg, A
max. 30 kg súlyú terheket, kisebb távo]ságokra a nehezen megkö?elí,thető
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helyekre katonák szállitották. Az átrakodás meg]könnyitése és meggyor-
siiása érdekében olyan csomagolást alkalmazturnk, ame]y bármely szál_
IitóeszkdZ esetén jól használható.

külön alá kí\,ánom húzni a bekerítő osztagok és a harcászati 1égi-
deszantok hadtápbiztosítá§ának egészen kivételes bonyoluitságát a he-
gyes terepen: egyes esetekben ezek számára autonóm hadtápbiztositást
kell szervezni, vagy minimális anyagi eszközöket fel is kell náluk hal-
mozni. Ekkor figyelembe kell venni, hogy a heilikopterek képessége a
B00 m lólótti maga§ságon a feléIe, azaz 50l7o-kal csökken. Ezen túl, az
anyagi eszközök szállitási lehetóségeitóI függóen, használjuk a helikop-
telről repülőgépről) ejtóernyó a l<almazásával tórténő ellátást, iltretve a
helikopterek 1eszállópályáin keresztü]i ellátást is-

A hegye§ terep, a harctevékenység jellege specifikus hatással van a
várható veszteségek méretére, ezek ósszetételére, valamint a teljes egész-
ségügyi biztosításra, Így a harci veszteségek akár 20-30%.kal is alacso-
nyabbak lehetnek egy átlagos esethez viszonyitva, Jelentós százalékban
nem haIci eredetú ieszteség€k i§ előiordulhatnak, ezeket sziklaom)ás,
kóVek, égé§, mérgezés és má§ tényezók okozhatják,

A rászorulók megtalálá§ainak, illetve az egyes körzetokból tórténő
evakuálá§uk nehézségei következtében késedelmet §zenvedhet orvosi
ellátásuk. A fenti esetek csökkentése érdekében sebesűltkereső és -eva-
kuáló osztagokat célszerű létrehozni, A súlyos sebesülteket ágakból és
sátorlapból készített hordágyon,,,adltó módszerrel" szervezett igás Von-
tatmánnyal evakqáljuk. Ez biztositja. hogy ne csökkenjen a súlyosan
sebesűlt harcoso,k evakuálásának üteme azon kórzetekben, amelvek ie-
lentős távolságra Vannak a kValifikált ápolást biztosító segélyhelyektól. Ha
a segélyhelyek messze vannak, az útvona}on pihenó és melegedó ponto-
kat szervezü,nk, ahol a sebesülteket el lehet látni, injekciót kaphatnak,
forró teát ihatnak és meleg éte]t fogyaszthatnak,

Szintén meg kivánjuk jegyezni, hogy hegyes terepen folytatott harc-
tevékenység esetén a kü]önbőző irányban tevékenykedő alegységek se-
besültjeinek speciálisan erre a cé]ra kijelóüt egészségügyi erők és eszkö-
zök nyújtanak elsősegélyt. Az elsó orvosi ellátás a zászlóalisegé]yhelyen
történik, szintén itt döntenek az evakuálás kérdé§eben is. A gyakorlatok
tapasztalata mutatja, hogy az egységok ós magasabbegységek segélyhe-
iyei, le]használva a korszerű o.vostudomány legújabb vívmányait képe-
sek a legszélesebb körú egészségügyi ellátásra, be]eértve a bonyolult se-
bészi beavatkozásokat is- Ezek a segélyhelyek szükség szerint evakuál-
hatják a sebesülteket a megfeleló kórházakba is.

A hegyes terep sajátosságai jelentős hatássa1 vannak a hadtápobjek-
tumok őrzés-Védelmére, a hadtápegységek és -alegy§é8ek tevékenvségére,
A terep védelmi tulaj donságainak hozzáéttő felhasznáIása csökkenti az
ellenséges tevékenység kóvetkeztében lellép5 veszteségeket, ugyanakkor
a hozzáértés hiánya lehetóséget ad kis előkkel nagy veszteség okozására.
Minden esetben rendkívüli íontossággal bír a terep és az ellenség állandó
megfigyelése az uralkcldó magasságokró], valamint a megbizható érte-
sités megszervezése.

Különósen bonyolult a hadtápobj ektumok órzés-védelme éjje], va-
]amint a mozgás és a szétbontakozas során, Eppen ezcrt jó oióre tanul_



mányozni ke1l a haladási útvona akat. Fel keü tárni a tényleges és a le-
hetséges földomlás, földcsuszamlás körzeteit, meg kell jelölni az ellensé8
leh€tsége§,,leshelgeit", gondo§kodni ke1l a hatékony át§zervezésről.

A rövid pihenők alatt célszerű minden sza]kaszból öt-hat katonát a
terep konkrét szektorainak íigyetrésével megbizni,

A személyi állomány és az anyagi eszközök védelmének fokozása
érdekében kíVánato§ az összfegyvernemi alegységek hadtápszerveinek
megerősítése. A gyakorlatok, de különösen a lokálos konfliktusok tapasz-
ta|ata alt mutatja, hogy ha a hadtápegységek és -alegységek oszlopaiban
gépkocsizó lövészharcjárművek is haladnak, akkor hatékonyan biztosítja
az ellenség tárnadásának elháritását. Ezen kivül a diverzánsegységek el-
le,ni harchoz olyan légvédelmi géppuskával is kell rendelkeznünk, amely-
nek nagy a hatótávolsága és biáosítja a diverzánsok csapásának elhári-
tását.hegyes terepen.

Az esetek egy részében, a konkfét feltételekiől függően a hadtáp-
oszlopok bizto§ítására külön alegységeket kell kijelölni az összfegyver-
nemi egy§égek és magasabbegységek á1'lományából.

A csapatok hadtápbiztosítá§ának megszervezésekor hogyes terepen
az alábbiakat is figyelembe kell venni. Függetlenül attól, hogy a varsói
Szerzódés Tagállamai határozottan kijelentették, hogy semmi,lyen felté-
telek esetén sen alkalniazna,k elsóként nukleáris fegyvert, ezzel szemben
a NATo országok katonai felkészülése ennek a fegyverfajtának döntő
szerepet szán. Sd,t a NATo az atomíeg5rver váratlan, tömeges alkalma-
ziisára épít. Éppen ezért a nemzeti és az Egyeseitett Fegyveres Eróknek
készen ke1l állniuk a harctevékenységre az agresszor által al]<almazott
atomfegyver teremtet]te körülmények között i§. Ekkor nem feledkezhe-
tünk meg a,rról, hogy a hegycsúcsok és a hegygerincek, a völgyek és az
€rdóségek jelentős hatást gyakorolnak az atom- és más tömegpusztító
feglruerek pusztító tényezóire.

A hegyek ,,tlilotdali" lejtői Védelmet nyújtanak atomcsapás esetén,
Ugyanakkor hata]mas földomlii§ok és tűz is ke,letkezhet. A vöIgyekben
és az erdókben hosszú ideig hathatnak a mérgezó anyagok.

A hegyes terep érinti a hadtáp vezetését is, A terep árnyékoló tu-
lajdoNágai hatással va,nnak a rádió hiradó távolságára is, Jelentő§ ne"-
hézségek adódnak a vezetékes híradás megszervezésekcr, csökken az op-
tikai, rád,iólokációs és a vízuális megfigyelés 1ehetősége is.

Ezt é§ a hegyes terep egyéb, a Vezetés megbizható§ágát csökkentő
tényezó erejét mérsékelni lehet a h€dtápvezetési pontok közelítéséVgl a
csapatokhoz. Dkkor el kell kerülni a vezetési pontoli jelölt magasságokon
vagy ezek közelében történő elhelyezését, mivel ezeket az ellenség tájé-
kozódási pontként haszná,lhatja,

Összességében a leirtak meggyózően tanúsítják. hogy a hegyes tere-
pen történő harctevékenység esetén a csapatok hadtápbiztositása egy sor
sajátossággal bír, arnelyeket a hadtápszervek személyi á1lományának, va-
larnint a para,ncsnokoknak é§ a törzstiszteknek jól kell ismerniük és íi-
gyelembe kel,l venniük gyakcrlati tevékenységükben.
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A hodtestközvetlen légvédelmi rokétoezred (KUB}

hodtópbiztosítósónok sojótossó9oi

. Skrabón IÁszló ezredes

A korszerű tudományo§-technikai íejlődes növekvő hatást gyakorol
a hadügy fejlódésére is, melynek során jellemző §ajátosságként jelentke-
zik a fegyverzet és technika gyors er,kölcsi elal.ulása és váltása. Ha azt
vessziii< figyelembe, hogy századunk kezdeién korszerűbb fegyver kiala-
kítására é§ azzal a csapatok feltöltésére 20-30 év volt szükséges, mo§t
e folyamat a legnagyobb államok hadseregeinél 3-4-szeresére gyorsutlt.
csak a ]egutóbbi 10-15 évben a rakéták 2-3 nemzedéke került váltásra,
a repülőpark lényeges része megújult, változtak a légvédelmi rakéta é§
rádiólokációs fegyverrendszerek, a vezetési és híradó e§zközök. Mindezek
maguk után vonják a harceljárások váIltozását, módosulásárt. Iiasonló
tendencia tapasztalható a nagyságrendileg kisebb hadseregek íegyv erzet-
technikai Változá§ginál, a harceljárások vátrtozásainál is.

Mindezen tényezók valósak néphadseregünk szárazfőldi csapatai vo-
natkozásában is-

Kivételesen magasak a követelmények korszerú körülmények között
a vezetéssel, ebből következően a hadtáp vezetésével szemben. A töme-
ges pu§ztító eszközök alkalmazása, a manóverezóképesség és mozgékony_
ság növekedése, a harctevékenység maga§ dinamirkája szükségessé teszi
az elókészitési folyamatok maximális idónorma csókkentését, a végreh,aj-
tók részére a feladatállítást. A harctevékenységek és azok hadtápbizto§ítá-
sának tervezése során mindinkább elsőrendú problémává válik a csapat-
és hadtápvezetés valamennyi tago7.atábar, az idónyerés kérdése.

Teljesen éFthetö, .!-rogy mindezen változások, melyek a hadügyben
végbementek és jelen]eg is folyamatban vannak, íeltételezik a fegyvere§
erők hadtápbiztositásának és gazdasági fejlődésének állandó növekedé
sét, tillandóan új píoblémó.k eLé áLlítaru,k bennűfuket a hadtóp íetkészi-
tése, aezetése, a h@d,tápbiztosító§i íendsze, koísze,íűsítése teíén.

Ez a cikk a szárazföldi haderónem kor§zerú csapatlégvédelmi egy§é-
gének a KUB kis hatótávoüságú légvédelmi rakétálckal felszerelt hdt. tí-
pu§ú csapatlégvédelmi ezred; touó,bbiakban: légpédelnlL rakétg,ezred) had,-
tópbi,ztosítasőnak Jőbb sajátossó,gait elemzi, az ezred,had,táp-biztosí,tásra
Donatkozó óLtalínos éruénuű eLDekkel, |nregoldósokkal g szijkaéges méru-
ben, érintőLeg e sen Joglo,1kozi,k.



I.

A légvédelmi rakétaezred rendeitetése az ellenséges légi tfurradóesz-
kózök megseírrmisitése az a)ka],nazott c§apatokhoz és csapat-hadtápob-
jektumokhoz vezetó megközelítési útvonalakon, Az időjárá§tól, az év-
szaktól és napszaktól függetlenül kerülhet harci a]kalmazásra és 25-
14000 méteres maga§ságtartományba,n 3,5-24 km-es távolságon meg-
§eínmisíti az eltlenség különbözó típusú repüilőgépeit, szárnyasrakétáit é§
más repülőeszközeit,

Atrapvető íeladata részt venni az ellenség tömeges légicsapásainak
visszaverésében, oltalmazni a rakétac§apatokat, a csepatqk fó csoportosí-
tását, a harcállá§pontdkat, csapathadrtápokat.

A légvédelmi rakétaezred há.rom-négy légvédelmi rakétaüteggel,
technikai ütegg€l, harcbiztositó és ki§zol€áló alegységekkel rendelkezik.

Harotevékenység során az ezred harcrendje (kettő vagy egy lépcső),
amely a Légtléd.ehni rakétaútegek haícrend,iébőL, a techníkai iiteg óLLáső-
ból, az ezíed-harcőllóspolltból és a had,táp telepiilési lrörletbőL épijt íeL.
Az ezred- és üieg-harcátlá§pontok közötti távolság max, 20 km. A lég-
védel,mi ralkétaütegek, a perernvonaltól 5-10 km távolságra foglalnak
harcrendet. A techníkai üteg és az ezíedhadtóp őlt&Iőban az ezred, harc-
íend,jén belül települ, illek)e heluezkedik el, ezt az 1. sz. Dóztat óbrázolia.

A lérak._ e. manővereit (áttelepülé§ét) a hadművelet során a helyzet-
től függően ütegcsoportonként (üt€enként) vagy teljes áIlománnyal egy
időben hajtja végre, Manővereit áttalába,rr alegységoszlopokban hajtja
végre. lépcsózot€s áttelepülé§ek nagy§ága 20-25 km, az ugrások nagy-
sága 25 km-nél több. Összességében a légvédelmi rakéLaezred képes a kor-
szerű, magasfokú mobilitással jellernezhetó harctevékeny§ég idején is
folyamatosan oltalmazni a csapatokat. Az ezted alegységei manóverének
gyorsaságát biztosítja a menet lendülete§§ége és a harci eszkózök gyors
telepí,iése, bontá§a.

II.

A légvédelmi rakétaezred tevékenysége hadtápbiztosításának meg-
szervezésére döntő befolyá§t gyakorol a hadmúvelet jellege és abban az
ezred harci alkaflmazása.

A hadtápbizto§ítás a harctevékenységek biztosításának egyik fajtája.
A téguéd,elrni rakétaezíed, hadtápbiztosí,tásőno,k 0 ,Jogallruit o,zok n relld,-
szabólgok képezik, aíLgluek a had,tá.p lnegszen)ezé8a,e, az alegységek
anlagL technikai, egészségüglJi, és egaéb iíó,fuuu biztosítlisó,ía, ualaínint
kiszolgálősór a ir őny ulnak -

1, A légvédelmi rakétaezred .hadtápja dllomó.nyóban hadtápalegysé-
9ek (ellátószázad, ezredsegélyhely),@nuagi- és had,tó,ptechnikai eszközkész-
letek tartoznak. Képes arra, hogy részlegesen, vagy teljesen települve,
bármilyen helyzetb€n megbíZhatóan Dégezze 0,z ezred anuagL utótuzóllí-
tasi, had.tóptechfuikdi, egészségijgai, biztositasat és egyébi,rőngtt kiszolgd-
k§ót. Folyamatosan biztosítja az anyagi §zükségletek teljes kielégitését;
a száüítások idób€n történó végrehajtását, a hadtáptechnitkai eszközök
hadrafogható állapotban tartását, §ebe§ültek, betegek részére idóben vég-
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rehÁjtott segélynyújtást é§ ellátástj Valamint a hadi|áp élet- és múködő_
képességének fenntartását. A LégDédelmi, rakétaezred, hadtdpia ezíed,- és
üte ghad,tó,pokr q. t ag o zód,ik.

2, A 1égvédelmi rakétaezred-hadtáp alapvető Jelatl,ato,i óLtalőban rneg-
egueznek a hadtápbiztosításra vonatkozó általános teendőkke]. Ezek:

o,) Az anuagi bi,ztosítds érdekében:

- az elöljáró átrtal elrende]t szintú készletek megalakítása és fenn-
tartása;

az ezfed, alegységei meghatározott kiszabatban és idóben történó
folyamatos, tervszerű ellátása, illetve pótlása;

a meglevő anyagi eszközök tárolásának, nyilvántar,|ásának, kezelé-
sének, megóvásának és lelhasználáshoz való elókészítésének, vailamint a
rendeitetés szerinti f€{haszná}ásának és ellenőrzésének biztositása;

- az alegységek elszámoltatá§a az átvett, illetve felhasznált anyagi
eszközökről.

b) A h.rd,tlipteclmikai biztosító s érdekében :

- a hedtáp szakteohnikai eszközök állandó hadihasználható álla-
potban való tartása, szakszerű igénybevételének megszervezése, rendsze-
res technikai kiszolgálása ;

- a hadtáptechnikai eszkózök tárolása, szállítá§a, megóvása és idő-
ben 1,örtenö javilá'sának megszerVezése;

- a sérült hadtáptechnikai eszközök hátras2álIításának végrehajtása.

A hadtáptechni]kai eszközök javítását az ezred javitó szervei, illetve
kapacitásukat meghaladó mértékben a ielsóbb ta€ozatok kijelölt javitó
szervei Végzik.

c) Az egészségügai biztoyítós érd,ekében:

- gyógyító+iüritő, köz€gészségügyi és járványvédelmi feladatok,
valamint részvétel az ezred tömegpusztító és gyújtófegyverek erlleni (egész_
ség-) védelmi rend§zabályainqrk rnegszervezésében és bevezetésében ;

- a2 eaed egé§zségügyi anya€okkal va ó ellátá§a;

- a §zemélyi állornány egészségügyi kiképzése.

3. A légvédelmi rakétaezred hadtápját a kü)etkező adatok jelleíLzik:
Az ezred hadtápbizlositását az ezredhadtáp vezető szerv€k irányít_

ják és az ezred ál1lományába szervezett had,tápalegysegek valósítják meg.
A had,tópbiztosításí végzó üzemanyag-, él€]ínezési és ruházati szolgáIat, a
parancsnok hadtáphelyett€s, az egészségügyi szol€álat ÁHKsZ idószaká-
ban a parancsnolk alárendeltségébe tartozik. A közlekedési, §zálliltá§i fela-'
datot közvetlenül a parancsirrok hadtáphelyettes szervezi, irányítja.

A lwd,tóWlegaség ek rena,eltetésúktőI l üg1őell lehetnek : éuáto-szállító
és egé§zségügyi biztosítást végrehajtók.

a) Az eltátoszázad állománya egy szállító-, €y ellátószakaszból é§
ra{<tárakból áll.

Az e]látószázad a légvédelrni rakétaezred-parancsnok hadtáphelyet-
tesének közvetl€n alárendeltségébe larto?ik. Fel,ed,ata az ezredraktár moz-
gó anyagi e§zközkészleteinek tárolása és száülítása, az elöljáró raktáraiból
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kiútalt anyagi eszközök elrendelt ré§zének felvételezése és azoknak az
a]I€gység€khez történó kiszáliítása, a sebesültek é§ sérúlt technikai esz-
köz hátraszállitásában részvétel, a parancsnokság, a törzs, a biztosító-
és kiszolgáló alegységek élelmezé§i ellátá§a,

A tárolóalegy§égek (rBktárak) szakmailag az anyagnem szerint i1,1e-

tékes szolgá,latiá€-fónököknek vanna,k alárendelve- Feladatuk az elöljá-
rótól érkező anyagi-technirkai eszközók átvétele, nyilvántartása, tároiása
és az alegységek részére kiutalt anyagi-tec}inikai eszközök kiadása, vala-
mint a feleslege§ és javításra szoruló ainyagi-teohnikai eszközók átvétele,
előkészítése és hátraszállitásána]k biztosítása.

b) Az ezredsegélyhely az egészségügyi szolgálatfőnök közvetlen alá-
rendeltségébe tartozik. Feladata az alegységeknél keletkezett sebe§ültek,
betegek segélyhelyekre történó kiürítése, ezek fogadása, osztá]yozá§a, a
vegyisugárszennyezettek mentesítése, első orvosi segélynyújtás és elő-
készítésük további hátraszálflításhoz. Feladata továbbá a közegészségügyi-
járványvédelmi rendszalbályok végrehajtása. Részt kell vennie a tómeg-
pusztító fegyverekkel mért csapá§ok következményeinek fel§zámolásában
és el kel1 látni az egységeket egészségügyi a,nyagokka]-

Az ezredsegélyhely 100 íót képes befogadni és két, iületve egy orvos
óránként 6-8 (3-4) fót képes első orvosi segéIy.ben részesíteni. Kiürités
esetén egy sebesültszállító gépkocsi 6 fó hátraszá,llítására képes. A sérül-
tek kiürítését a harci ütegtól a SH-re az o. sebszáll. gk-val külön_küön
vagy az e. §ebszáll. gépkocaijainak ös§zevont alkalmazásával.

A légvédelmi rakétáüteg és a technikai ilteg egy-egy ellátórajjal ren-
de]l,k ezn ek.

Az ellátóraj rendeltetése az üt€ meleg élelemmel való ellátása; az
érkező lövész lőszer, múszaki, vegyivédelrli, élelmezési, egészségügyi é§
ru,házati anyagok átvéteie, kiosztá§a, valaúnint meghatározott részének
tárolása, továbbá a sebe§ültgyűjtó fészek berendezése, íenntartása és az
elsősegélynyú jtás végrehajta§a.

Állományába a szolgá,lgtvezető, egé§zségügyi tisztes, sza]káts, két fő
gépkocsivezető, 2 db 3. z. tj. tgk. és mozgókony}r,a tartozik.

A légvédelmi rakétaiiteg és t€chnika,i üt€ hadtápalegységei közvet-
lenú1 az ütegparancsnoknak vannak alárende}ve.

4. Az ezred,had,tóp működéséneh sajó.tossdgai :

A légvéd€lmi rakétaezred hadtápjának íleg§zervezése, a hadtápbizto-
sítas folyamatában az eByik legátfogóbb tevéken}§ég, amely magáb,a fog-
Ialja a hadtápal€gys€gEk felkészíté§ét a sorron következő harcfeladqt biz-
tosítására, a hadiápalegy§égek csoportosítását, ietrepí.tését é§ áttelepítését,
az után- é§ hátraszállítási uak kijelölését és forgalomra való berendezé-
§ét, a tömegpusztító és gyújtófegyverek elle,rri védelmet, vaiamint az ór-
zés-védeImet,

Hasonlóan a gépesített lóvész dd. hadtápbiztosításának rendjéhez,
a légvédelrni rakétaezred-hBdtáp megszervezése §orán is figyele!,nb€ kell
venni a kialakult helyzetet, az elöljáfó intézkedését, a parancsnok elhatá-
rozá§át, illetve azokat a lényeges sajátosságokat, amelyek az oltalmaási
idladatok megoldá§ának jellegéből adódna,k.
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A légvédelmi rakétaezred rendeltetéséből eredóerr o ha.d,tápbiztosí,tó,si,
íendszeTe néhónv Donatkozd|ban eltérő a gépesitett Löüészezred, hadtőp-
bi,ztosítá|i, , rend,szerétől. Melyek lehetne]< ezek az eltérések, befolyásoló
tényezók?

Az ezredhadtáp telepítése során figyelembe kell venni, hogy a lég-
védelmi rakétaezred ütegei egymá§tóil és aZ ezredtörzstől elkülönülten,
aránylag nagy távolságban (15-20 km) települnek, az oda, illetve a had-
sereg mozgóbázishoz vezető után- és hátraszá.llítási útvonalak gyakran
más egy§égek, magasabbegységerk sávján hatradnak keresztül,

A légvédelmi lakétaezred áttelepülést naponta egy, vagy több alka_
lommal, több önálló oszlopban 2-3 menetvonalon (ezredtörzs, üteg más-
más útvonalon) hajt végre, átlago§an 15-20 km távolságra. Az ezred
hadtápalegységei az áttelepüiésú áitalában alnkor kezdirk meg, tla az utol-
sóként áuást változtatő légvédelmi rakétaalegység is megkezdte az előre_
mozgást. Ennek követkeáében elófordulthat, hogy az ezredhadtáp és egy-
egy légvédelmi rakétaosztály között a távolság jelentós€n megnó és ese-
tenként eléri a 30-40 km-t.

Az arlyagi eszközók falhasználása, utánszállitása tervezésekor el§őd-
legesen a magas üzemanyagfogyasztá§, illetve a nagy mennyiségú légvé-
de}mi géppusJ<alőszer utánszá lítás a jellemző. A légvédelmi lőszeríeiha§z-
nálá§ tervezését befoüyásolja, hogy a fogyás az ellenséges Iégieró aktivi-
tásának a íüggvénye.

A légvédelmi rakétaezred hadtápj át (magasabbegység kihagyásával)
közvetlenül a hadsereg mozgóbázis iátja el anyagi eszközökkel (2. sz,
aózl aL).

A légvéd,elnli ro,kétaiitegek napi többszöli dttelepülése megköueteli
a kizóróLa,g gépjárTfuűDekefu történő tőTolős, i,LletDe egues techlwlógiaí ío-
laalnatok (íeldolgozós, lral""o,szolős stb.) óttelepúLés közbefu történó Dégre-
hajtósát- Ez azt jelenti, hoga a harcteoékenu\ég l§ezd,etétőt a hadtáprész-
legek teheígépkocgikróL íunkciollóLnak, aíLit az elldtószak<tsz ó,Llom,őngó-
ban Leuő teíepjőró tehergépkocsik teljes Wértékben lehetőDé tesznek.

A légvédel,mi rakétaütegek hadtápját ért csapás következtében meg-
semrnisült erók és eszközök pótláSa céljából hépessé kell tenni az ezred,-
had,tápot arra, hogy önmagából részleget küLönítsen ki. Dnnek érdekében
váitozatokat kell kidolgozni és begyakoroltatni a hadtápalegységekkel
arra az esetre, ha a fenti körülmények között keu feladatokat ellátni.

A légvédelmi rakétaütegek manőverét követően nem §zük§éges min-
den esáben az alegységhadtáp áttelepí ése, külőnösen abban az esetben,
amikor csökken a hadművel€t üteme (és az osztály manóverének távolsá-
ga csak néhány kilométer), illetve az új harcrend helye nem biztosífja
kellóen a hadtáp működőképes§égét é§ az eredeti körletből eredményesen
hajthatják végre ellátási feladatukat.

A gyakori manőverek miatt fennál hat az elszakad,ős vesálye, fo-
lyóakadályok leküzdé§ekor, egyéb temnészetes akadályokon történő át-
ha]adaskor. Ebben az e§etben a tladtáp v,agy a légvédetrmi Fakéhaüteggel
együtt, annak közvetlen védelrne alatt telepiiljön át, illstve a hadtáp iás-
sa el a harcoló alegységeket elsósorba,rr d]§ósegélynyújtó anyaggal, gyógy-
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szerrel, vízszáliitó és viztartó edényekkel (teával), tartósított kenyérrel
és konzervekkel.

A tóbb eltátandó alegység indokolja az ezredszinten létrehozandó
tartaüékok optimális szintentártását. és helyének kiválasztását. Reálisnak
látszik 2 db 4 tonná§ tehergépkocsi, illetve 2 db 5 tonnás üzemanyagtöltó
gépkocsi tartalékba való kijelölése.

A KUB légvédelmi rakétaezred hadtápbiztosítása eggik uj sajótossá-
gaként jelentkezik az igen mqgas ,üzenlanuag-szükséglet kielégí.te§e. A
folyamatos üzemanyag-ellátás érdekében celszerú a lé€védetmi rakéta-
ütegnél a meglevó 2 db üzemanyag_utánfr,ltót az aggregátok, ill€tve tű-
zelóállás közveilen közdlében (védett helyen) tetepíteni, ahonnan az után-
töItés a szükséglet lüggvényében a harc szüneteiben bármikor végrehájt-
ható. Előrevoná§kor, állásváltáskor az üzemanyag-utánfutókat feltöltik
és a töltőgépkocsik vontatmányalként mozgatják.

5, Az ezíed,had,táp az ezred és alÁrend,elt tl,Leglségei telepitéséneb, ót-
telepítésének megfelelően telepüL ót, azzal 9, céLlal, hoga a harcteoékena-
ség mindel fázisóban íoluaúLatos Legaen {rz írnaagi-tecll,nikai, egészségügui
ellótós, az utó,llszó,LLitási útqondlak és a l.íiirítési útuofualak kijelölése, a
had,tópale gg ségek és -ob iektumok Déd,elnle.

A hadtápalegységek elhelyezése történhot áltaiában az ezred harc_
r€ndjében, vagy attól 5-10 km_es körzetben a kapott leladattól és a harc_
helyzettól függően. Alapelvként cé|.szerű eltogadni, liogy a hadtápnak az
első lépcső légvéddlmi rakótaütegeitől vaió távolsága ne haladj,a meg a
20-25 km-t, (Áttelepülés esetén 40-60 km.)

A hadtápalegységek telepítése, o]ielyezése általában egy körletben
valósul meg..4, települési körlet kiváLa§áásánál meghatá,rozó az ategysé-
gek harcrendje. A harcrendhez igazodva kell kiválasztani a hadtápalegy-
ségek részére szük§éges tel€pülési körleteket.

Az ezredhadtáp_ategy§égek telepítéséhez 1,5-2 km! nagysá8ú terüet
sziiksége§, A hadműveletek során célszerű az ezred harcrendjének köze-
pén (1), a lérak. ütegek elsó vonalától 10-15, illetve 30 km-ig telepít€ni,

A légvédelmi rrakétaezred hadtápaiegy§Égei minden e§etben olyan
távolságra helyezkedjenek el egymá§tól, hogy őrzes.védelmük €ységes
rendszerben valósuljon meg és rnegbizható összsköttetéssel rendelkez-
zenek,

a) Az ellátószázad telepítesénél figyelerrnbe kdll venni, hogy elsőd-
lege§ feIradata (az ütegek anyagi eszközökkel való folyarna,tos ellátá6a)
mellett, reá hárul az ezredparancsrnokság, a törzs, a biztosító- és kiszolgáló
al€ységek an}lagélilátása (ezen belúl az éle].rneási és vízel}átása) is. Me-
leg ételt - ha lehet _ napoDta háromszor, ha erre nincs mód, akkor két-
szer kdll kiszolgáltatni részükre, vagy hideg élelemmel (élelem kompl€t-
tel) ke],l ellátni óket.

Figyelernbe kell venni továbbá a terepadta mozgás rejtesi-fedési le-
hetó§égeket. Az e7Iátószázad mozgását, tevékenységét, m€óvá§át ii€sze
kell hangolni az ezredtörzs más szerveiv€l.

Az e',nátószázad, telepítese, illetve al,kalínázása * az ezledtörzs te-
vékenységének fajtáitól fiiggóen _ a kü)etkezők szeíillt töítérLik:

- amitkor az ezredtörzs egyhelyben tartózkodik (védelemben, vára_

74



kozásí, összponto§ítá§i körletben §tb.) akkor az ellátószázad rendszerint
lószer-, üzemanyag- és élelemelláió helyeket hoz létre;

- menetben - az ezredtörz§ alegységei részére - a menet megkez-
dése elótt kiadott (elóre ki§zámított nagy§iigrendú) anyagkészletek fel-
málházáL,sa, illetve felhasználása mellett, indokolt esetben a szükséges
szállító gépkocsik előremozgatása az alegységek ellátása éljából, a pi-
henók alkalmával. Ugyanakkor törtenik az élelmiszer és friss ivóvíz ki-
osztá§a i§, Irlelynek lebonyo|ításához az éldlemelláió-alegyseg a helyzet-
nek 1egjob an megfeleló módszert alkalmazza l

- a tisztitott és javitott ruházati anyagok kiadása es idényruhacsere
lebonyolítása a harctevékenység szüneteiben, alegy§égenkénti ütemezés-
sel a p,arancsnok által meghatározott idópontban történik.

Áz elilátószázad a légvédelmi rakétaütegek anyagi eszközőkkel való
ellátását az ezredparancsnok hadtáphelyette§én€k a hadtápbizto§ita§ rend-
jére m€ga-lkotott elhatározása alapján, az általa kialakított rendszerben
(után- és hátnaszállítá§ok §tb,),yégzi. A feladat v€rehajtása közben maxi-
máli§an törekedni kell a kornptex alkahazásra, melynek során vaiameny_
nyi szükséges anyagot egyidejűIeg kell a légvédelmi rakétáüteg részére
bizto§ítani.

A íentieknek megfelelően az ellátószázad tároló alegységei a részük-
re kijelölt könletben úgy teJepülnek, hogy a szállító gép,kocsik gyülekezése,
íel- és lerrakása anyagnernenként külön biztositotlt legyen, majd az egy-
irány,ba (légvédelmi rakétaüteghez) útbainduló különléIe anyagi eszkö-
zóket szállító gépkocsi,k közös gyülekezó helyen történó rendezése, beso_
roiása, a menetokrnányok felülv,izsgá],ata, a menet megkezdése és végre-
hajtá§a egy parancsnork irányításával, rövid idő alatt, szervezetten tör-
ténjen, ugyanilyen mód§zert kell alkalmazni abban az es€tben is, ha az
alárendoltek ellátása vételeze§ útján történik.

b) Az ezredsegélyhely az ezreürarcáltláspont körzetében települ (Ie-
hetó§ég §zerint az ezred harcrendjének centrumában) és vele együtt hajtja
végre az áttel€püle§t i§ (3. sz. vázlat)- Alaprendeltetése szerint fel kell ké-
szülnie h€yonányos és tömegpusztitó f€yverek különbözó fajtái álta.l
dlóidézett sérülé§i gócok egészségügyi fel§zámolásában való ré§zvételr€ i§,

Az ezredsegélyhelyet minden időjárás,i viszonyok kózt járható útvo-
nala,k közelében ielepítik, Ieh€tőség §zerint álcázhrató es védett helyen.
A hozzá vezeí,ő utakat be kell rendezni jól láthrató irányító táblákkal. Az
ezredsegélyhely tdlepítesére legalább 100x100 m t€Tüet szüksége§. A kö-
z€lében heli,kopterJeszállóhelyet i§ élszerű kijalöl,ni. Fel ke],l készülni
arra, hogy ideiglenes€n meg€lrí}sítő egész§égügyi erők és e.szközök á;llnak
rendetrkezésére, arnelyek múködéséhez a feltételeket idöb€n m€ kell te-
remteni.

c) A légvédelmi rakétaütegek és tedruikai ütegellátó-raj telepítése
és áttelepíté§e §orán alapkövetelnnény a b,adtápbizto§itás megszakítás nél-
küi, lolyamatos végrlehaj tÁsa.

Települesi körlete közelében rendelkezzen l€h€tóséggel az ezredhad-
táptól érkezó szállító gépkocsik fogadá§ára, az általuk száltított anyagok
átvételére, átralká§ára. L€yen a köze]tben ivásra es egyéb szi.i,kségüetre
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el€gendő viz biztosításához vízny€rő h€Iy, &endelkezzen megbizható ö§z,
szekötteté§§el az Ü. PK. és a többi hadtápal€ys€ íelé, Az euátór€j őr,
zése-védelme az üteg egys€es órzés_védelmi rendszeróben legyen meg-
oldható_

d) A légvédelrli rakétaosztá,ly-segélyhely az o6ztáIy harcrendjében
szervezi és végzi a §érült€k ki,hordá§át, ös§zegyűjtését, elsósegélyben, illet-
y€ a rászorulóknak első szaksegélyben való részesíté§ét. A segélyhely
minden időben járb,ató út mellett, lehetóleg vízlelóhely közelében, rejtve
a terep védó adottságait ki}raszná]va helyezkedik el úgy, hogy a l€vé-
de]rni rakétaosztály minden a,legységétől képes l€gyen a §ebesült€k hát-
raszállí,tá§ára, A segély}rely közelében gépkocsi szállító eszközök elhe-
lyezésér,e alkalmas helyet ke1l kijeJölni, ahol a sebesültek gépkocsira való
íelrakása biztosítható.

e) Az után- és hátraszállítá§ok lebonyolítása céljából a légvédelmi
rakétaezred az elöljáró á,ltal kij€löIt uta,kat veheti igénybe, arrnelyek az
esetek több§égében más egységek, illetve magasabb€ys€ek múködési
sávjában helyezkedrlek el, Ez a helyzet ré§zb€n egyszerú§íti, részben pe-
dig neheziti az ezredhadtáp tevékenységét.

Egyszerúsiti, mivel részben mente§ül az útvonalak berendezésévdl,
karbantartásával stb, járó kötelezettségektó], viszont minden áttelepüle§
után neg keli valósítani, ill. szerezni az együttmúködé§t azokkal a maga-
sabbegysegekkel, anelyek sávjában az ezted az útvonai.akat igénybe ve-
szi. A lógvédelmi rakétaezred-parancsnok hadtáph€Iyettes egyezteti az
adott útvonalakon általa tervezett után- és hátraszállítási, illetve áttele-
püési feladatok adatait (idópontok, men€tvonaiak §ib.) annak érdekében,
hogy ne a,kadályozzák egym.ist az utakon h€ladó meneto§zlopok.

Az ériratett magasa,bbegy§ég-hadtáptól pedig rendszeres tá:ékozta-
tá§t kap az útvonal€rk használ,hato§ágáról, esettleg az ideiglen€§ kerüó
utakról,

6, A guó7aító-kiürítő teaékenaség tend,je az ezrednél őltolÁbdn neg-
egaezik o gépe|ített löuész dil. éruénges rend,d,el, azonban bizorlaos sa-
jóto ssóg okkal r end elke zik.

Mir.rrtán a légvédelmi rakétaütegek es€telként aZ ezredtörz§tól rr,a-
gyobb távolságra holyezkedn€,k el, nem lesz minden esetben megvaló-
sitható az ütegeknél nagyobb számban kelettkezett sérülteknetr az ez.reü
segélyh€lyre tii,rténó hátraszállítása. Ilyen esetekben, elóre megszerve-
zett együttmúködés keretében éI§zerű az adott (na8yobb távol§ágb,an
települó) rakétaüteg súlyos sebesütjeit a l€közelebbi dd. segély,helyre,
€€§zségügyi oszt€ra §tb. beszá,llítani.

Ugyancsak biztGít]ani ke]l a nagyobb távo]ságban települő ra,kéna-
üt€g ré§áre a segítségnyújÉást má§ közeli sZ€lrv reszéről olyan es€tben,
ha az üt€g közv€tl€n csapást szenvedett e6 egészségügyi á,llománya nem
képes a nagy szá,ínban kelet]<ezett sérütek gyor§ elrlátására.

Kiernelt jel€ntőségú az ezredhadtáp alegységeine}, de különii§en az
ezredsegélyhelynek a gyors, operatív beavatkozásra tóíténó képe§§e é-
t€l€ a légvéd€lrni ralétáütegek egészsegügyi dltátá§a e§ a tii,rn€pusztuiási
gócok fel§zárnolá§a érdekében. Ez elérhetó azzal, }t€y az ezred§egélyhely
a centrumban, vagy az ellenséges tevékenységnek eróg{rbb€n kitett üteg
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irányában települ. -A,lkaknazásra elókészitett állapotban kell tartani a
sebesül,t§zállítá§ra ber€ndezett terh€rgápkocsikat és egyéb §züks€eszkö-
zöket_

A sebesültek, §érült€k hátraszállításának rendszerében az eltérés
c§upán a kiürités maga§abb tagozataijban van, mert az ezredsegélyh€]y-
ról közvetúenü kórházbázisok intézeteibe keriiünek a sebe§ül,tek, Így itt
a kiürítés ideje csökken. (3. sz.llá,zlat)

7- A had,tdp töíLegpusztító és gaujtóíegauerek_ elleni véd,elnét, DaLo,-
mint őrzését és l:édelmét a,z ezred, uédelme ó,ltaüinos rendszabdluainak ke-
íetén belúl kell m,egszeraezni, amelyek tartallna természetszerűleg Donat-
kozik a h,adtó.paleglségek negóDósrira is. Órzés-védelmét, túzvédeLnét az
általános rendszabályoknak megfelelően a hadtáp is önállóan kepes meg-
§zervezni,

8, A léguédelmí r@kéta,ezred hadtáppezetése rend,szerében és mód,-
szereiben nlegeguezik a gépesített löDész (harckocsi) d,d,., azonbafu Q, lég-
pédelmi rakétaezred, had,td,pDezetésének megszeruezése sordn is íigaelen-
be keLI uenni azokat (o,z \előzőekben I,smertetett) so,jótossőgokat, gtlelaek
közvetlenül, Daga köa)etue beloladst ggakoroln<lk o, lad,tópDezetésre ís,

a) A hadtápvezste§ a}apját - mint álialában - az ezredparancsnok
elhatározása képezi. Az ezredparancsnok teljes fetrelósségg€l tartoziík a
neki alárendelt csapatok vezeté§éért így a hadtápszervezetek sikere§ te-
vékeny§égéért, illetve az alegységsk hadtápbiz o§ítá§áért is. Az ezred_
parancsnok hadtáph€lyette§ közvetlenül a seregtestparranc§nok hadtáp-
heJyettes szakmai alárendeltségébe tartozik, így a sereg,te§ttől közvetle-
nül kapja meg az ezred harcleladatávarl egyeztetett hadtápintézkedést
vagy hadtápparanc§ot. A két irányból kapott parancsok, intézkedések
és a hadtáphelyzetról szóló egyéb információk, kiinduló adatai lesznek
a légvédelmi rakétaezred-parancsnok hadtáphelyett€s elhatározásának és
az ezred harctgvékenység€ hadtápbiztosítási tervének kimunkálásához.

b) A hadtápbiztosítá§ tervezé§e és a feladatok végrehajtása során a
hadtápvezetésre befotyást gyakotoü az a tény is, hogy az u,tán- és hátra-
§zállítasi útvonaiak irányának és felhasznáIásának rnegtenrezese csak
azon magasabbegységek b]adtápjával való együttínűködés§el lehetséges,
arnelyek tevékenységi sávjában a lfuvédelmi rakéiaezred települ. Az
egyiittrnűködés megszervezésének kezdernényezóje a HDs. htp. tö.

Ugyancsak együttmúködéssel otal]hatók m€g egyes, az egészségügyi
biztositássa] kapcsolatos kerdésdk is.

c) Az ezred]tEdtáp vezetési pontjá az elláto§zázad körletében, vagy
annak kiizelében települ, az ezredparancsnok álial meghatározcrtt he-
lyen. Áttelepütest álta]ában az ezredtiirzzsdl egy idóben, a parancsnok
által meghatározott idópontban és irányban hajt végre. Az ezredrhadtáp
vezetésí ponton tevék€nykednek a parancsnok hadtáphelyettes vezete§é-
vel a neki alárendelt szorvek és szolgálatirfu vezetök; a pBrancsnok fesl-
verzet-teohniikai helyettes a szolgálat szgrveivél; az egMégtigyi szql-
gál8tíőnök, a pénziigyi Molgálat, toYábbá azok a széínély€k, a&,ik ngn
tartoznak a ha,rcálláspont áIlományába.

A badtápvezée§i pont élén az ezredparancmok hadtápb€lyett€§ áu,
aki fdldlő§ a hadtápv€Zete§i pont megszervezéséert, munkarendjének ki-
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alakításáért, fegyel.em, órzés-védelem, összeköttetés bizto§ításáért, a te_

lepítéséélt, áttelepítéséért, a vezeté§technikai eszközök felha§ználásáért,
ös§zekóttetést tart a rendelkezésére bocsátott eszközök lelhasználásával
az ezredharcállással, a seregtest hadtápvezetési ponttal, az e]Uátószázad és

ezredsegélyhely paranc§nokaival, továbbá a szállítóalegységekkel,

Célszerű, ba a parancsnok hadtáphetyettes a fe].adat megkapásának
iclópontjában (vagy a feladBt változása esetén) a ha,rcáülásponton tar-
tózt<oaik és 1-2 fővel ott ve§z részt a parancsnok elhatározásának m€-
alkotásában és ott hozza meg §aját elhatározását, onnan intézkedik a hád-

tápvezetési pont, illetve az alegységparancsnokdk felé. A tradtápvezetési
po.,torr -"."dó szervek, a hadtáphelyette,stó1 beérkező adatok és intéz_

i<edések aiapján megkezdik az új feladatra érvényes hadtápbiztosítási
terv kidolgozását és az e}határozás lormába óntését.

Összességében mególlapítható, hogy a KUB kis tatnótávolság,u lég-

védelmi raké;tákkal feúzerelt hdt. típusú csapatlégvéde],mi ezred hadtáp-

biztositá§a alapvetóen áItaláno§ elvekre épü, sajátosságai dóntóen a

technikai felszereltséggel, külön]€ge§ anjlagaivaü és döntően harctevé-

keny§égével osszeftigáoet<, A citkk alapvetően e sajátosságok lriemelésére
töre-ked-ett. Mindezeket figyelernbe vé!,e, követk€zt€tésként vonható ]e,

hogy a légvédelrni rakétaezr€d hadtápbiztosításának tervezés€ és szer_

"uá" ,o"ár, kerülni kell a sematikus megoldiisokat és konkrét hdlyzet-

ben a végrehajt8ndó íe]adatból és a rende]]kezésie álló elők és eszközök

teljesítőképességébó1, a reális helyzetbó1 kell kiindulni.

A Dázlq,tok,a íol.uóirat aégén talólhatók.
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HARCKÉSZULTSÉG ÉS HADTÁPK|KÉPZÉS

Horci helikopier dondór óltol t988-bon vé9lehojtott
repülő horcószoti gyokollotok hodtóp toposztolotoi

DoíLbóuóíi ottó szózados, vgwáíi Tíboí alezredes

A harci helikopt€rdandár a népúradsereg olyan fegyvernemi harcá-
§záti íragasabbegysége, arnely nélkü szinte nem kerüI levezetésre koalí-
ció§, hadser€, hadtest - újab]ban dandár - légvédehi rendszergyakor-
lat, illetve bármilyen szi]xtű együntínúködési tevékenys€ biztosítá§a.

Ennek megíelelóen a dandár egé§ze, esetÉnként rész€nkénti alkalma-
zásának hadtápbizto§ítása kettó, illetve több leszáuóhely alkalmazásá-
val (esetl€ az alaprepülőtérról 60-70 km-es távolságra) a béke-hadtáp-
állományra fokozott terheket íó, Íga többek Wjzött:

- a hadtáp íelkeszítése (gyakorlatokon való r€§zvétel) az ellátó szd-
ra é§ a dd. segélybelyre korlátozódik;

- az ellátó szd. és a dd. SH. állományából kózvatlen repülést kiszol-
gáló ellátócsoportokat k€ll léirehozni ;

- az ellátó szd. funkcionáüis köt€lm€inek gyakoroltatá§a a megosz-
tott§ág miatt;

- egyidejúleg kell biztosítani a készültségi e§ keszeatléti erók, esz-
közök magas szintú hadtápellátását is.

Összegezve a §zázad-hadtáptagozat fetadatait a dandár-hadtápiagozat
íeladatai végrehajtására hivsltott eüátó szd. és dd. sH. hajtja vég,re. Ilyen
módon a szalnharcászati 8iyakorlataink a ht. és soráIlománytól egyaránt
msgas fokú szervezett§éget, hozzáértést, több esetben sajáto§ megoldáso-
kat igénylő tevékenységet követel.

Grazdag tapasztalatdkat szer€ztünk elsósorban a helüopts-al€y§e.
gek harctevékenysége hadtápbiztosítása m€gszerv€zésében, vezetésében,
az eszközöt repüés,re tij,rtenó elókészítesében, folyamatos utánszáülítá-
§olí tervezésébelt és egyíithnűködési feladatok megszervezéeében.

7988-ban g. gaalrnrletolc hdtópbiáogíaóso céli@kílLt íogoúrrwztuk ívg :

- a hadtáptörzs elméteti és gyakorlati íelkeszütségéndk eró§íté§€t,
a magasabb barckészüts€gi feladatok ve€rehBjtásánat és a heükoptereik
barctéválr€nyégei hadtápbizto§ítá§ának tervezésében, szerv€zéséb€n é§
vezetesében;
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_ a CSRP. hadtáptórzs intézkedései alapján a helikopterszázadok
hadtáp§zeínpontból történó átadás-átvételének zöIlkenőmentes gyakorlá-
sát, az ii§szíegyvernorni hadser€-hadtáptörzzsel való együttínúködést. Á
hadtest hel. szd.-ok hadtápjainak megalakítását és átadá§át;

* hadtápszolgálatunk gyakoroltatását a helikopter-olegységek harc-
tevékenység€ hadtápbüto§ítá§ában, valamint az alap-, közbeesó, tartalék,
(leshely) repülótereken (leszállóhelyeken) közvetlenül íeladatot ne,rn vég-
zó, nem al'kalmazott hadtápteohnike és anyagi ksszletek repülótérról tör-
ténő kivonásának megtervezését, a mentőosztagokba kijelölt hadtápá o-
mány f eladatainak végrehajtását :

- a hadtáp háborús köriilmények közötti gyakoro]tatását, a HDS,
elló. dd.-tól (HDS. Htp. I. lépc§ó, cSB, El ó. szd.) bizttositott anyagok fel-
vótelezésében, vasúti kir,akóállomásokra beérkezett készletek átvét€léb€n
és alegységekhez történó kiszállításában;

- a leszállóhdlyi biztosítás hadtápfeladatainak gyakorlá§át;

- a hadtáptiirzs gyakoroltatás:it a helikopter-alegységek harctevé-
kenységei hadtápbiztosítá§ával kapcsolatos elhatározások meghozatalában,
a hadtápbiztosíítási terv kimunkálásában, a hadtápilttézkedé§ek készíté-
sében, a hadtáp összefoglaló jelentcsek szerkesztésében és felterje§zt€sé-
ben, valaínint a hadtáp élet- és múködőképe§sége növelésének gyakonlati
megvB]ósítá§ában, az ellenséges csapások hadtápkövetkezínényei felsá-
molásána,k megszervezéséb€n.

A céLok nlegbalóslllása il,őrend,i, sorrenl,ben :

A ,,GRÁNIT" és ,,ZENGÓ-BB" gyakorlat §zervezé§i irr,tézkedesének
megfelelóen a dandár, And!á§hida leszálüohelyen két harci hdlikopt€r-
rajjal egy héd idótarlarn ,an telepüt. Ezzel egy idóben az alaprepülőter-
r€ diszlokált 1? db ÍIIG-21 típ. vadriszrepülBáép, áltrandó kéizültségben
tartottunk 4 db MI-8 típ. közepes száülítóhelikoptert, továbbá repülőterün-
ket ha§ználta 2 d]b AN_26 típ közepes §záuitó repülőgép.

Ebben az idószakban a hadtáp fó erökif€jtését Andráshida ieszáltóhely
feladatnak megfeleló üz€íneltetesi íeltételeinek megt€rernte§ére összpon-
to§ította, kiernelt figyelmet forditva a közúton történő manőverek leszes
m€szerveásér€, valarnint az áf,települó vüe. §zd. hadtápbiztosítása ké-
pezte. Andráshida l€szállóhely üzemeltetése teljes egészeben tábori had-
táptechnikai eszközök alkalmazásával valósult meg.

A íeladat m€gkezdése elótt két nappatl végrdhajtottuk a leszállóhely
hadtápfelderítését. Tisztáztuk a helyi beszerzési lehetóségeket éllrll. rom-
landó és ivóvíz vonatkozásáben. Együtfinúködést valosítoütunk meg a
közelben diszlokáló szárazföldí dandárral.

A telud,at aégretnjt,ása érdekében lét"ehoztulk pga ell,ótó-kiszolgőló
csoportot az alőbbi ös1zetételben:1 fó elló. szpk.; 1 iisszevoni élelmezesi
elló. raj (6 íő); szál(ítóraj (11 db gk.); élrn. ru,}r., táb. elhe., re. mű., rk., hír,
tüó. ag. szállításra; 1 üza. tö. raj: (6 gk., gk. üza., !e. üza., re, kenóanyag
szállítá§ra); csölkkentett szd. sE. (re. bizt. orvos, eü. kátona, mentő gk.,
ki€gészített ielszereléssel ecyütt); útó. szd. szolg. vez. meger6§ített állo-
mánnya] (€gy dejúleg össz€vont szd. rakéti'kat vezette); fkm, rai; órraj,
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A heliikoptenrajok re. ü2a. szük§églete 4'l l te. RT hajtóanyag volt,
eszközökben rendelkezésünkre állt ítöltő és §záltító gk.-kb,an) 41 t hajto-
anyag. A zökkenómente§ re. üza. ellátá§ érdekében a hiányzó hajtóanya-
got a határórizeti íeladat bizto§íiására kirend€lt re. ü2a. tö. gk. bevonásá-
val oldottuk meg, oly módon, hogy a re. biztosító re. üza töltő gk. üresen
ment egy RT szd. telepűlési helyére, ahd1 elózőleg egyéb haóműveleti
ieladat érdekében tároltun,k le hajtóanyagot, E feladát végrehajtása ér_
dekében töltó gk..kat kellett találkoztatnunk anyagátadó ponton, ahova
a §zállíiandó hajtóanyag bevizsgálása cájából PI_z táboli üza. la ort is
telepítettünk.

Hajtoanyag RT §zd,-tól való vételezését objektív körüImények kizár-
ták, A nagy teljesítményű re. üza. szállító gjmű. feltöltése fóld alatti tar_
tálybó1 technikai okokbóI elmaradt (nem rendelkezik megfelelő szivattyú_
val). A gépjárművek úza. ellátását a közeli laktqnyából üza. csekk ell€-
nében oldottuk meg (eszköz a töltőhelyhez). Élm ellátást kellett biztosí-
tani L, u., vI. norma a]lapján. A norma szerinti különbözetet pótlékolás-
sal, i]lgtve startétkezés biztositásával kü]önítettiik el. Hajózó, tiszti és
sorá1lományú étkezdét üzemeltettünk,

A repülőtér műszaki biztosítást és a repülőtér technika,i biztosítást
részben az odatelepült szovjet hel. szd,-dal egyűttműködésben valósítot-

Az alaprepülótéren együttmúködési megállapodás alapján a vre. szd.
hadtápját 7 db re. üza. tóltő gk.-Vat megerósitettük. Biztositot;tunk be-
vizsgálással 186 t RT hajtóanyagot, feltöltöttúnk 36 db külónböző típusú
gépjármúvet. elhe]yeztünk 22 fő hajózót. ?6 fő ti. tts.-t, 130 fó sorállo-
mányt, 10 fő polgári a]ka]mazottat. Élelmezé§i el]átást biztositottunk
I., IL, III., VI. norma alapján. Az elszámo]ást az érvényben levő szabályok
szerint hajtottuk végre.

A hadtáp órzés-véde]me a lc,szállóhelyi ós a ]aktanya általános órzes-
védelmi rcndszerében valósult meg. Szaktechnikai eszkiiztik kisiavitását
lrelyszinen saját eríikkel és eszkiizijkkél a gk, jaV, rai bevonásával o]dot-
tuk meg. A nerT javitható eszközajk csctleges cseréiét légi úton tervezliik
végreha itani,

A hadtatpvezetés ilz alaprepü]ótérr(il a par.ancsnoki hifrendszer útján
Valósult meg. Az cllátósZakasz_parancsnok jelentésL3t naPonta 1o,00 és
17,0() idiipontokban, távbcszélőn tette meg,

A vezetés a]apvctij .}kmánya az eLkészitelt ,,Hadtápbizlositás i terv'..
va]amint vle. e,-de] kótött együttmúkijdési megá]lapoctás volt. A gyakor-
lat f elki]sz jtettsógóIc je]]cmzó. h()gy a dd. htp,_nak Ic1 kellett készűlni
egy újabb les2állóhely hadtápbiztositiisára, ame]yct az alaprepülótertó]
120 km távo]ságra jclij)tek ki, 

^ 
hadtápbiztositást n-regszerveztük. az e]lá-

tó_kiszolgáló cs{]po11 gépiá.miiVcivel ós anyagi készleteivel. szemólyi á]
lományával a2 e]rendc]t idóre ir mcrret végrehajtására ktlszen /r]]t. azon-
ban kikúldósükre nr:m kerü]t sof.

Május hónapban az elöljiró kika,pza,si intózkedósénck megfe]elően
bemutató módszeltani szak}iarcászati gyakorlatot hajtottunk vL_igrc uz
alapfcpülótóren és körzctóben.
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A hadtáp szakharcá§zati gyakorlat módszere - egyoldalú, egyíoko-
zatú §zd, repü]óharcászati gyakorlatra épüilő hadtáp szakharcászati gya-
korbt.

Tárgua:,,L harci helikopterszázad harct€vékenységének hadtápbiz-
tosítása a g. hadtest védelmi hadmúveletében, valamint a g. hdt. ellen-
c§apása közvetlen l€itámoga ása hadiápbizto§ítá§ának meg§zerv€zése ha-
gyomáayos f€Werek alka]_mazá6ának viszonyai között."

A szakharcászati gyakorlat időtartama megegyezett a repülóharcá-
§zati gyakorlat idótartarnáva,I, amely 3 napra volt tervezve. A gyakorlat
második napja bemutátó jelleggel k€rült végrehajtá§ra. A bemutató meg-
hívottai a CSRP alárendelt szakállománya, HDS. hadtáp, g. hdt. hadtáp-
törzseinek képviselői, tanintézetek htp, tanári állománya, MNHF-§ég
meghivottai.

Szakharcászati gyakorlat leglény€esebb cé}jának tekintettük, hogy
erre az idóre má. kiadásra kerüIt az új CsapaüadLip szabályzat (terve-
zet)-ben foglalt követe}ményeket a gyakorlatban hajtsuk végre.

A harci helikopterszázad és a biztosítására kijelölt helikopter üzem-
bentartó század, illetve a repülóharcászati gyakorlatra kijelólt egyéb biz-
tosító és kiszolgáló elók a repülótéren,,izoláltan" a leszál'lóhelyi biztosi-
tiist legjobban megközelitó módon települiek, Funkcionáltatturk,a repülő-
harcászati gyakorlaton résztveYő harci helikopterszázad ellátó §zakaszát
(amelyet az elló. szd. állományából j€}öltünk ki). A közvetlen el,látás. ki-
szolgálás érdekében: kettó db elm. ellátó pontot, start elm. ellátó pontot,
gjmú. üza. feltöltő helyet, helikopterfeltöltő helyet, rakéta- és lószerelóké-
szítő és feltöltő helyet hoztunk létre.

A szd, SH, állományából - startorvosi rész}eget és szd. SH.-et te-
lepitettünk, A dd. hadtáptörzs, elló. szd,, dd. sH. gyakoroltatá§a érdeké-
ben telepitettünk HvP-ti dd. SH.-t; az elló. szd. állományából re. üza..
gk. üza. ruh. és élm. raktárt, erő és eszköz hiányában a re. rak. és lószer-
§zállító gépjárrnűVek h€lyeit csak jelöltük.

A gyakorlat időszakára települt a dd, STGYH. (ck, és hel,), hiradó z,
állományából a folyamatos ös§Zeköttetést biztosító híradócsoport (hc. hel,
szd, és külön a HVP részére),

A HvP állománya jártasságot szerzel,t a tábori körülmények között
végzett törzsmunkában. A gyakorlat általános harcászati helyzetére el-
készitettük a ..Hadtápbiá0'sítás megszervezése"-nek tervét. magyarázó
jelentéssel együtt.,,Hadtápintézkedést", ennek kivonatait és a,,Hadtáp
összefogIaló helyzetjelentés"-t, A nagybani anya_gi számvetéseket egész-
ségügyi prognózisokat, szállítási tervkivonatot, különbóző statisztikai di-
agrammokat a gyakorlat idejére vezényelt IBM kompatibii]is számitó-
gépen dolgoztuk ki, Első a].kalommal használtuk a saját erőből létreho-
zott, törzsmunka végzésére alkalmas utánfutót, (Állománytáblában törzs-
busz nincs rendszeresitve.)

Az dllomó.ny glakotoltatáslit két Jő részben hajtottuk uégre:

a) Az első íő rész oktatásl kérdései a következók voltak:

- harci hel. szd. htp. alegységeinek megalakítása az ellátó szd. állo-
mányából, ezzel egy időben a magasabb HKSZ végrehajtá§a, földi lép-
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csők besorolása, anyagi készlétek szétt€lepítesének megsz€rvezése- A had_

táplexd€rítés vég.ehajtása ;--' 
totai iéftsók menete, ezen belül rorTlbolt és szennyezett útszakasz

rekuzdése, osztop meetoraitax, mentesitá, települési körletek elf€lálá_
sa, hadtáp harcbiztosítás megszervezése es végr€hajtása ;--' 

- ti. hel. szd. }r,arotevékenysége hadtápbiztosításának megszerve-

zése.

b\ A mősodik íő íé§z oktatási kérdései:

- ellenséges légierő álta1 mért csapás következményeinek felszá-

moIása i

-'h". rr"l. szd. újrabevetései hadtápbizto,§íta§ának megszervézés€ és

végrehajtása;' ''- 
- 

-áiiu""ae". 
felderító - diverziós csoport - földi támadásának el-

háritása, a támidás kavetkezmenyeinek lelszámolásai .. , .----'- 
á nuatap anyagi készletet MK szintjére való f€]töltése, utánszál-

1ítások megsZervezése és végrehajtása,

Az oktatási kérdések 3-4 mozzanatrá épültek, A mozzanatok veze-

te"ere rollurto"a.vezetóket jelöltünk ki, Foglalkozásvezetók a gyakorol-

Üiá"i r"e'i"Ű"*t jegyek aiapján hajtották. vegre, A mozzanatok tartai-

-li ugyittitottlrk lssze, nogy az általános katonai é5 a szakkiképzés kó-

""ia-?v"i a gyalkorlaiban- integrálódj anak, Igyekeztünk "háborús" 
kö-

.r"i"i-e.,i.t"t "a leglobban megköze)iieni, A hadtát telepü]esi körleiet

"c" ;".;Í h"iitúteirajjal ért lági csapás. az e)lenség felderrttj d,iverziós

"iJp".i loiár ia-"aa.ái ejtóerrryős ,áilul i",.italt"t,, A2 áIcázási rend-

.""irá}yok bctartását légi fényképezéssel kontroláltuk,

A gyakorlat fo}yamán nagy hangsúlyt_ helyeztünk, a, helikopterek

*pulot;ii-to.rtirtség;ót hivá§; törte;ő alkalmazáSának hadtápbi2to§í-

tásikérdéseire.Aszervezetszerúvegyivédelmialegységetfóldilépcsők
l;-C-""l".i. mentesítésére, fürdés végrehajtásáIa a]ka,lmaztuk,

A gaakorlat Iö \oposzlalolai :

A szd, htp, telepitósénél néhány funkcionális részleg. ,részére 
a 3-5

km-es tavolsag viszónylag nagy vo]t, igy pl, rakéta- es.löszerraktárt az

üzemben tartá szd. fegyvercsóportjának kötelekébe keilett.átcsoporto-

si""l, 
-Á, 

újrabevetéshÉ való gldkészrtes kapcsán az anyagi szükség]e-

iet jármúre icllett rakni és a helikopterek visszaérkezése után gépkocsi-
,,rur'" goppar.x részére gyors ütemben kellett kiszál]itani, (A célszerűség

oJo"nlienii kiszúlIitást kóverelne. azonban a meglevő lgk, menn}icéq és

i ..,n,l.]k,-z.sr. ir]]ó idi] Flt a l.hp|ücpget adla,)

Bonyolította a helyzetet. hogy egyidejűLeg volt szükSég (csak rész-

U".,1 o n"n.áá"O"r"köz cscréjére (gondola, blokk), .ütó szd,-hoz.való száili-

iarl.n, a fedélzeti í,akéta os l,,izer. a gépek széttelepitesi _távolsága, 
az

trtá- "rá r", csop. oldalirányú mintegy 1-1,5 km-re tó!ténő telepitése

-i"tr,-u rirÚ"" "uká.r,"- 
u,álósult meg, §zen eszközók más célra történ'i

alka]mazása a következiikben sem valószinú,

A hajózóétkezdét a leszállóhely köze]ében levó_ hajózópjhenő és a

"ra, 
pt, ,r.,", pontja me]lett célszerú telepiteni, melynek állományábó1
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lehet idószakosan üzemeltetni start élm. ellátó pontot. Ez a gyakorlat fo-
lyarnán ebben a formában fennalkadrás nélkü,I működött. viz§gálDi kell
az élm. elló. raj és a vegye§,ra}íár üto, szd. körletében való ielepítésenek
lehetó§égét, az ellátandóI§hoz való körelítés miatt.

Nem sikerült teljes egészében m€ta]lálni a h€lyét és mágyőző biz-
tonsággal műrködtetni a szd. SIl-t. Szerény eróvel és eszközeivel egyide-
júleg 2_3 irányfeladatot kellett m€goldania - folya,rnatos leszállóhely-
biztositása a starton, sérültek ellátá§a 3-4 km_re a szd, SH-en, az égy-
szakaszos rendszernek megíeleló kiürítés végre}iajtása - amelyre ob_
jektíve csak részben tudott megfelelni.

Anyagi biztosítás érdekében bevonásra kerültek az ütó. és hel, szri.
szolgálatvezetői (kenyér és viz vételezése és felhasználók részére történő
kiszállítá§a, mozgó kat. ker. bolt működtetese).

E]látó szakasz pk, kózvetlen kapcsolatot kell, hogy tartson nemcsak
a hel, szd. pk.-val, hanem az ütó. szd. pk._val is, különösen lényeges ez,
ha a szd. harcbavetése nem egyidejű, u,gyanis a közvetlen újrabevetésj
elókészítés az ő ütemezése és szükséglete szerint történik,

Dandárszinten - amennyiben három század]eszá)lóhely rendszcrben
történt az üzemeltetés - a dd. htp, telepitése, elhelyezése 5-B km_es
távo,l§ágra nem indoko11,.

Ilyen esetben a hel. szd,-ok leszállóhelyei körzetében célszerű kije-
lölni. Ez egyszerűsiti az anyagellátást, nagyobb tartalók képezhcl.ő, a légi
úton tőrtónő ellátást egyszerüsiti, a működő, és te]jesitőképes§éget nö_
veli,

Ismét bebizonyosodott, hogy a dd, üzemanyag-raktár te]epítését jó
út mellett, egyenes telepen (akár tanyákat, majorokat fe)használva) kell
végrehajtani. Ezt indokolja a nagy teljesítményű re, üza, szállító gk,_k
gyenge terepjáró képessóge, erős borulékonysága és kicsi kapaszkodó-
képessége, tengelynyomása, Dandárszinten ennek módját meg lehet ta-
láIni. A századok részére tőrténó utánszáIlítást is csak hasonló rendszer-
ben ]ehet megvalósitani, vizsgáltuk szd. §zinten az ellasztikus tartá]yok
alkalmazh;rtóságát, Techn),kailag a szd. mego]dotta, azonban eszköz és
idő miatt helyette, amennyiben szükseges szá]lítóeszközze] törtóno mcge-
rősítés a célszerűbb.

A darrdár hel. STGYH rés?ére a dd. htp. á]lományábó1 szinte állando
jellegűen a re. üza. tö. cszközökot kellett kikü]öníteni egyrészt a beér_
kezett úza. lcszivására és az üza, raktárba történö szállitására további
Vizsgá]at céljából, másrészt az elkészült gópek fe]tiiltésére, Ezt a hadtáp-
tartalékból oldottuk meg-

Elóször valósitoltuk meg konkrct éles tevékenységek komp]ex ér-
telernben vett hadtápbiztosílását önállr'l keretek tls táboIi körülmények
között múködó HvP-ről, A repülőcsapatoknál eddig csak harcálláspont
műkődött és aho] cgy hadtápvezetési csoport, mindez egy települési he-
lyen. A HPV-n települt a hadtáp- és a fegyverzet-technikai törzs, pol, o..
szü, alo., szerv. kieg. alo.. pü, ala elhá, alo., ig. íóti-, htp. híradócsoport.
ór- és komendánscsoport, A HVP a harcálJásponttól 6 knl_Ie, az eltó, szd.
és a jav, szd. kiir]ete között, a hc, hel. szd. hadtápjától mintegy 2 km
táVolságban tolepü]t.
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A személyi állomány az új vezete§i helyzetüez jól igazodott és min_
taszerű együttmúködést valósított meg, különösen kiemelkedett a folya-
mato§, precíz kirlcsönös információcsere.

A repülés közvetlen kiszolgálásában részL:levő töliógépjárművek fdl-
irészítesére, újratölté§ére kijelölt idóponto]< a hívásla történó harceljáriis
következtében többször vál]tozták. Ezért a mozzanatokat több alkalom]oal
át kellett §zervezni, ez nagylokú rugálmasságot és operatívitást követdtrt
m€ a gyakorlat vezetőjétől, illgtve az ellátó állománytól. Az étkez€sei<
időpontjait több alkalornmdl kelüett átszervezni, ez nagylokú szervez!
készséget, lel,kiismeretes rnunkát követelt az l-es, II-es, vl-os normát
bi/tosító éleImezési ellátópont álIományától,

A dd. sH. telepíte§e, áttelepítése vontatottan került végréhajtásra.
A SH. békeállománya megerő§ítés nélkül a tel€píté§t, bonrtást norma-
idóre nem tudta végrehajiani. A nyári nagy meleg miatt különös figyel_
met fordítottunk a folyamatos ivóvíz biztosítására, az étkezés higiéniájá-
ra, az ijza. töltőrajok tel€púté§i körletéb€n a tűzvédelmi rendszabáilyok
betartásá,ra. Az üza. átfejióhelyot (3 alkaiommal 6 db gk.) habbal oltó
túzoltógépkocsiva1 erősítettük meg.

A gyakorlat ideje alatt 6 gépjárművön kellett kisebb javitá§t végre-
hajtani. A kisjavitásolrat a tábori körülrnények között települt STGYH
állornánnyal kiküldött javítócsoportoklral oldottu.k meg,

Szakharcászati gyakorlat végrehajtása után a hadtápszolgálat teljes
állománya előtt értékeltük a gyakorlat mozzanatainak végrehajtásá,t az
auibbi, szempontok alopján :

- MHKSZ-be helyezés rendszabályainak végrehajtása ;
- a földi léposók besorolásának rendje, anyagolk málházása, olr-

rnányoü< megléte;
_ szükséges ellátási anya8o.k idóbeni, mennyiségi és minós€gi hiz-

tositottsága;

- a személyi állomány tevékeny§ége különböző feladatvégrehajtási
vi§zonyok között:

* a harcászati követélményék gyakorlati megvalcsulá§ának mértéke;
- elméIeti ismeretanyag allna.l,mazásának mértéke ;
- a beosztott állomány v€zetése, kiadott intézkedések tarta],rna;_ egyúttműködés mógszervezése,

J,úrlius hóng,pban keíüLt levezetésre egg RHGY az olapfepülőtéríől
28 km tóvolsógía kijelölt leszőllóhetaen. Az el7átás, kiszolgáIás eróit és
§.:!9r:i! a takarékos§ági szempontok maximális figyelembÉvételével je_
löltiik ki. A gyakortat időtartarnát a gyakorlat vezetése 3 napra tervezte.
Ehhez biztositani kellett a már i§mertetdtt hadtáp funkcionáIi§ részlege-
ken kívül a hajózó-, múszaki és sorállomány pihentetési fettételeit. A feia-
dat végrehajtásához engedély alapján igénybevettük a dd. tábori tórzs-
blitorzatána,k 700Á_át.

Ezen a gyakorlaton allralínaztuk a cSHSz (Itrtp/43) t€lepülésre vo-
natkozó normatíváit, ahol már figyelembe vetltiik az előó RH-GY tapasz-
talatait.

Leszállóhely közvatlen közelébe te{epitettük a startorvo§i részl€et
es a rep. biztosító csoport tdljes eróit és e§zközeit. A leszállóhelytől 1 km
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távolságl,a rcndeztük bc a h,a,i(jzó- ós músu,aki il]omány piheniiht]lyót.
itt t.repitettük az ó]m, ellátórait ós ha,ióz&tkezdr-][, v.€ycsraktárt. űza,
leltijltijhe]Y(]t, PL-2-es tábo.i ]abort. A re. tiza, tö, gjmú,-vek telephclye,t
a leszlrl]tjhr:lytijl 2,5 km távoIságrtl 1cJiiltúk ki a]s rendeztük be, Töltógép-
jár":,úvek oz ismótel1 bevetés lclk('}szítí']súnek idiip(]ntjában az ügy(,let(]s
mr.,, rr]k ut.r.it'r.ir,r kerutl"k pliir, vlrlsra,

,A IiHGY, idejc a]att Vóflrehajtásla k(,rü]t 3_B hs hcl szd, be,vetés,
Ehhcz biz1()sílo11unk 72 t R'f hil.itóanvaqot. n]c]ynck után\Zá]]itiisil1 3

db nagv kapaciti'isú lo üz.r, szá]]ítílgóp j /trm űvel a7 a]aprcpú]ijtérfli] hai-
tottunk Vógr(].

!]gvtb anyaÉ. e]sljsorban a]m, as re. m[iszaki anyag uliinszá]litásiit
)ógi úton oldrlttuk mcl. Ezzal m.gtakirrit()ttunk kb, 200-250 sziil]itó km-1,

Bonyl)lu]1 h(]]vz.,t áI]t e]ij. amik()r ii nagy melegben szintc egyszerf(]
hib:isrldrrLt meg a Vizszii]]ití] ó§ hűtijgripkocsink, A hűtíj gk, a helyszincn
nenl v.)lt.iavjthat(;. igy dd, szintriiI ha]adóktalanul mcgfe]c]íj mennvi\égú
hútij]ádát indilottunk út]Ja. A gyakorlaLon f.]]hasznil]t ]2 t rakótát közú
ton sZá]]ito|tuk_

Kicme]t szcrcp juto|t a ki)rnYczeLvi]de]cmnek. amely széleskórű fel-
viJiigrlsitri is t]]](,ni;rzai munkúval val(isult meg,

Hadlipvczltas szcmpí)nt,iábó) pozitiVum vo]t, hogy a hdt. rep. fiiniik
a harcnap vógón a harcIc)adatrln kivü] a hadtápbiztositás kéIdésC]it is
koordin:ilta

,A lcsZii]]a)h,_lyc1 a megyei p:irt- és á]lami vezetijk is meglátogatták,
ame]yrijl e]ismlróss(,l nyi]aíkoztak,

S.eptember hónapban HM-szemle l@retén beLüI az elöIjáró palancs-
nok tezetéséxel hajtottuk Dégre a ddl7dóT egés"ét érintő 3 napos RHGy-t.
Az e]ij]járó hadtáphelycttes mint a gyakollatvezetőség tagja a dandár te}-
jes hadtápál]Ományával hadtáp szakharcászati gyakorlatot vezetett 1e,

Egv hc, he). szd. biztosító, kiszolgáló-dllátó erőkke] áttelepüIt a hadmű-
ve]eti repülijtérre. A dci. k& hel. alegysége az alaprepü]őtérről hajtotta
végIe fe]adatát,

A HM-szemle idajszakában mozgósitást nem rendeltek el, igy a heli-
kopter-a}egységek közvetlen kiszolgálását, ellátását az ellátószázad o1-

dotta meg, Elláió szd, állományábó] jelöltünk ki hel. alegységek §zámá-
na.k megfelclően 3 irányba tevékenykedó ellátó-kiszolgáló csopontokat,

Az ellátó szd, fennmaradó erói és az anyaJgi készletek egy része a
repülótér kijrzetéből kiVonásra került. Tábori körüilmények közótt üzemelt
a HVP. A kialakult helyzetet bonyolította, hogy ebben az idószakban
az alapkiképzés is io]yt, Az elló, szc. a harmadoiásnak megfelelő létszám-
ma] rendelkezett.

A kapott leladatokat nagy nehézségek árán hajtottuk Végre. A cél-
iIányosság, ope.ativitás eszközeiveL naponta 2-3 alkalommal szerveztük
át a dd. hadtápcsoportosítását, az erókkei, eszközökkel vailó folyamatos
manijverezés tényleges szükségletként jelentkezett, A hadtáp erók, esz-
közók, anyagi készletek szinte megál,lás nélkül mozgásban voltak. A fik-
tiv és valóságos leladatok egyidejú végrehajtása a hadtáp személyi áIlo-
mány teljesítőképe§ségét nagymértékben igénybe vette. Hasznos tapa§z-
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talatokat szeleztünk a helikopterek ].ómeges feltöltéscnek gyakol]ati va,g-

rehajtásábó1,
A HM s:emlebizottság elLenőrizte a dandó,r L|,ijtelékében tégreha1,,

tott légilijDészetet Ez a fe]adat megkövetelte a2 ismóte]t bevetéshez való
fe]kószítés tömeges mértókben tö.ténij alkalmazását (a dd. ósszes gerp,-,

résá vetl a fe]edatban),
Az RHGY egyik 1egbonyolultabb m()zzanata volt - egy szá]], hel.

szd, bevetésse] üza. és ]ijsz. utánszállitás3, a bekcritésben lcvi' gl, dd. harc-
tevékcnységének hadtápbizt osjt ás i ra- A szá]l, hel, szd, átrepülését az()-

nos harcrendben biztosjtotta egy harci heli kopterszázad, A lószer ó5 üza,
kiiakása Lltán a szá]litóhelikopterek sebesültek kiüritését hajtották vég-
re, A hadtáp á)lományára ez kettős feladatot lótt, egyrészt meg ke]lett
oldani a iégieszközók tömeges a]kalmazásának hadlápbiziosjtását, más-
.észt eló ke]lctt kósziteni és a valóságban be kellett málházni a helikop-
terekbe 4 t hordóZolt gáZ.)lajat. 16 t 1ádázott vegyes]ij§Zert. a..bekerítós''
terepszakaszára biztositani kellett 2ó maszkirazott serültet, a repülijtéIen
fogadni kellett a sélúiteket. megszervezni s2ál]itásukat a te]epitett dd.
SH-re. közutakon vi,ssza kellett szá]lítani a kirakott hordózott üzemanya-
got ós lőszert,

A helikopterek berakását egyéb á1lomány igénybevételévei tudtuk
csak megoldani, S2állitási feladat lebonyolítása a dd, teljes á1lományá-
ból összevont szállitó g(:pjármúVekkel tórtén,t, Erij-eszköz meglakaritás.
Valamint rakodási íeladat megg},orsíiáSa éfdekében a]kalmaztuk a rend-
szeresitett rakodásgópesi tés i eszkózeinket. aZonban ezek igénybevéte]e
nem hozta meg az e]várható eredményt, Egységfakományképzés ebben
az esetben nem megoldható. mivel a naqytömegú rakományok helikop-
terbe tc]rtónő bemálházását csak kézi eróve] tudtuk megoldani. Az á]lo-
mánytábtában biztositott rakodógépeink füves 1eszáilóhelyeken mozgás-
képte]enek. igy ezirányú tevékeny§égük csak szimbolikus jelleget öltótt,

A gyakorlatol:. tcLpasztLlataínól mínd?nképpeft ki keLL emelni a ,,BA-
RÁTSÁG-88" gyakorlaton - a ]eszállóhelyi kü]só biztosításokon túlme-
nóen - hdt, el]ó, ezreddel szoros együttműködésben végrehajtott ]égi
úton történii anyag utánszállitást a bekeritésben harcoló hk. z, részére,
Az elló, e, képviselője az elózetesen egyeztetett idópontra - a végrehajtás
előtt 6 órávat - a dd. törzsnél megjelent és részt vett a konkrét meg-
szervezésben. l\ tervezésben résztvett a hc, hel. dd, PK. HTPH, vezeté-
sével a szá]L hel. szd. pk., a biztosító ütó, szd. pk,, MMSZ. főnök, hc. hel.
dd. SZSzF. é5 a Hdm, alo, fótisztje. A szállítandó anyagnemek és anyag-
mennyiségeknek megfelelően kijelöltük és felkészítettük a helikopte-
reket, majd az időközben beérkezett elló. e. anyagszállitó gk, vezetőit is.
A berakást - élm., hordózott üza., eü. ag., lőszer - az időgrafikonban
meghatározott időre mintaszerűen hajtottuk végre, A légi szállitást B db
MI-BT helikopter hajtotta végre és 1 raj MI-24 D hc. hel. oltalmazta. A
kirakás tervezett heiyén ,,erős ellenséges behatás" miatt a leszállás nem
való6ulhatott meg, ezért az új kirakóhelyre a levegóben operatívan kel-
lett elhatározást hozni és a feladatváltozás íüggvényében az együttműkö_
dést meg§zervezni. Erre mindössze néhány perc állt rendelkezésre, Az új
kirakóhelyre a biztosító erők-eszközók - a hk, z. réSzéről - a leszállás
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id€jére nern érkeztek be, így a kirakást a lr,aiózó személyzet hajtotta
végre. Egyidejűleg a hc. hdl. dd. htp, képvis€lóje a hk. z. vezeté§ével kü-
lón megkeresés alapján egyeztette a foganatosí|tandó rendszabályo <at
(anyagok azonnali elszállítása, okrnányváltás stb.). A kirakás után azon-
natl megkezdődött a heükopterek sebesült§zállítá§ra töriténő elókészítése.
A markírozott sérültek beraká§ára a tervezettnél többet kelldtt várni, igy
a légiikötelék pa,r:ancsnoka kezdett ,,id€geskedni", joggal mert fennállt
a veszély.e annak, hogy az ellenség fdlderíti, bsha]iárolja a leszállóhelyet
és csapást mér rá.

A fentiekból azonnal levonható az a kö,\retkeztetés, hogy ,a légi §zál-
lítások végrehajtása, az abban érintettek együttműködése - ami komp-
lex felada;t -, valamdnt a helyzet változá§aira vonatkozó operatívitás
ö§szetettsége vonatkozásában további elméleti és gyakorlati munkát, ki-
munkálást kíván. Az ER1P a koordináciot jól szervezte és vezette, azon-
ban az i]yen jell€ú feladatok végrehajtása nemcsak légi, hanem földi
koordinációt is jelent,

Összességében ezen feladat megszervezéSe és végrehajtása kapcsán
egy sor gyakorlati tapasztalatot sze!:eztünk, új, eddie rnég nem kimunkált
részterületek és részkérdések kerültek felszínre, mint a g- hdt, (e]ló. o.)
és a hc. hel. dd. htp. részérői.

1988-ban végrehajto,tt szakhgrcászati gyalko,rlatok, a helikopter-al-
egységek, dandár RHGY-k tapasztalatairból levonható következtetések:

- dandár htp. tagozat feladatái gyakorlataikon eró-eszköz hiányában
részben csak imitálni tudtuk, ugyanazon állománnyal kell gyakoroltatni
a szd. htp, és dd. htp. tagozat tevékenységéí. Hqdtó,ptörs képes uezetési
és eggéb harci okmónljokat időre és megJelelő íLinőségben munkagraíil:olL
szefint elkészí,teni ;

- a dandár hadtápszolgálatának ,,B" állománya jártasságot szer-
zett közvetlen 1eszállóhelyi biztosításban ;

- a repülőmérnök-rnúszaki szo],gálat végrehajtó alegység€inek nagy
része tábori körülmények közdtt nem tevékenykedett, ezért lakianyai
körülmények közötti békeellátás rendszerét is fenn kellett tartanunk a
hadtápbiztosítás rendszerén belül ;

- a hadtápalegységekból létrehozo,tt kiszolgá]ó c§oportok képesek
önátlóan 2-3 nap idótartamtran feladataikat v€rehajtani;

- a hajózóállomány a vátlszíjas derékszijjal neem tud mit kezdeni
(nem ille§zkedik a hadiruházathoz, a gpi. tártá§káját nem tudja hova el-
helyezni);

-- a feszes együttműködé§nek - külső és belsó - meghatározó je-
lentósége van, a végrehajtas ezek né]kül egysze,rúen nem képzelhetó el.
A HvP az új csoportcsírtásnak megfelelően életképes, a biztosító erők és
eszközök vonatkozásáb.an meg ketl vizsgálni a folyamatos múködóké-
pességhez szükséges ker€tek célszorű rendelkezésre állítását (p1. nincs
külön fedőneve, hir. csop. stb.);

- repúlőharcászati gyakorlatok hadtápbiztosításának megszervezé-
sénél a hadtáp-harcbiztosí,iás gyakorlása valóságban jól integráIható.



Kiképrési repülések hodtópbiztosítóso vé9rehojtósónok
rendje és toposrtolotoi rnogosobbegységünknél

v ds..óri TLboí alezfedes

A repülések e]őkészitése idószakában: a harci helikopter-magasabb-
egység harcképességének íenntaltása. fe]adatainak maradéktalan végre-
hajtása, a hajózóállomány kiképzettségi szintjének folyamatos növelése
érdekében. az elöljárci parancsnok uta§ításai és intézkedései alapján ki-
képzési repüléseket ke]l tervezni. szervezni. végrehajtani és elleníjrjzni,

Az elóljáró áItal kiadott ..Kiképzósi terv" szerint a ..Havi munkir-
és ellenőrzési terv"-ben meghatározott napokon a rcpülódlegységek ki-
képzési repülóseket hajtanak végle. melyeket a parancsnokság heti rés?-
]etességgel hagy jóvá.

A parancsnok á kiképzési hetet megelózö héten (s.erda, csiitaj]"tók) a:
dltola to.rtott parancsnoki értekezLeten részletesell isme|teti :

- a kövelkező hét repülési napjait,

- az adott napon a repülés idószakát,

- a rcpülésbeln Iésztvevó a]egy§ógeket (repűl(i es üzembentartó).

- a repülés jellegét és egyéb szakrnai célokat,

A parancsnolci értekezleten résztvevő PK. HTPH a köVetkezii hét Ie-
pülé§einek hadtápbiztositási feladatait a hadtáp ós egészségügyi szolgá-
tatiág-főnököknok és az ellátószázad-parancsnoknak sz3kágvezetó érte-
kezleten határozza meg.

Az értekezleten:

- előzetes intézkedéseket ad ki,

- értékeli az előzó repülések had,tápbiztositási feladatait végrehaj-
tók pozitív és negatív tapaszlalatait,

- felhívja a figye}met a felkészülési íeladatok maradéktalan. sza-
bályza,t szerinti Végrehajtására,

- a felmerúlő kéfdésckre válaszol,

A parancsnok minden hétfőn B órakor értekezletet tart. me]yen
a PK. HTPH, az EüSZF, az elló, szd. pk. vesz részt- Az értekezleten az
e]őzó }niképzési hét felad,atainak végrehajtása kerül kiértékelésre,

A PK. intézkedik a hiányosságok felszámolására, a szolgálati ágak
együttmúködésének megszervezésére. A repülési váltások szervezó pa-
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rancsnokai jelentik az adott váltásra vonatkozó hadtápbiztosítási igé-
r|yeke|, melaek o, köDetl<ezők:

- személyi állomány beszállitásának idópontjai;

- laktanyán (repülőtéren) belü]i személy§zállítás megszorvezése;

- repúlés elótti étkeztetés biztosítá5a;

- orvosi vizsgálat végrehajtásának ideje;
_ startbüfé és músza,ki búfé üzemeltetésének idópontjai;

- üzemanyagtöltő eszközók mennyisége;

- üzemanyagtöltő eszközó'k kiállításának rendje, időpontjai;

- egyéb speciáLis hadtápíeladatok megoldására vonatkozó igények
(Iégilöv., valarnint külsó leszállóhely bizt.).

A szervező parancsnok jelentése alapján a PK. HTPH. a szűkséges
módo§itá§okra javaslatot tesz és a repülés bizto§itásában résztvevó alegy-
segek és szotrgálati ágak részére uiasitásokat ad ki,

Ezt követően a PK. HTPH, saját szolgálati ágaira vonatkozóan konk-
rét feladatot szab. Egyidejúleg a HTPF, Fl. koordinációjával elkészítik
e§ kiadják a,,repúlési igény}ési lap"-ot, amely alapján felkészitik a sze-
mélyi állományt és a techni,kaí eszközöket.

Az ellátószázad-parancsnok kije-lóli a szüksóge§ eróket és eszközök€t
(bradtápösszekötő, személy§Zá]litó, üzemanya€töl'.ő és egyéb eszközók). A
technikai eszközök fetrkészitését a sZakaszpaf ancsnok vezeti.

Alapszámveté§ként _ függd€n a vógrehajtandó feladattó1, annak bel-
só tartalmától, újrabev€tési idóintervallumától, bevezetési feszítettségé_
tól - egy repülési váltá§ kózvetlen kiszolgá]ására ós bizto§itására kije]öl:
1 fő ti., vagy tts. hadtápösszekötót ; 1 fő íepülósbiztosító orvost; 1 fó egész-
§égügyi katonát; 1 fő egészségűgyi gépkofsivezetőt; 1 mentőgépkocsit
íe]szereléssel együtt; 2-3 h€,likopter után 1db taiitó gépkocsit; 2-3 fó
stratbüfést (pa. és soT); 1-2 fő múszaki büfést (leg§. és tiszti étkezde á]]o-
mányából); 1 fő tts. üzemanyagiabor ügyeletest; t fő szivattyúház keze-
lót; 1-2 LATVIA autóbuszt vezetólnkel együtt.

A repülésben érintetteket a harckiképzési aio§ztály által §zerke§zbett
heti repülesi paranc§ban a hadtápösszekőtót é§ a repüIést biztosító or-
vo§t az ellátó§zázad_parancsnok napiparancsában es forgalmi tervében
j€löli ki,A repülé§ kiszolgálásában ré§ztvevó erók és eszközök alkalrna-
zá§i leltételeit, követelményeit külön utasíiások szabályozzák,

Az el|átíszázad-parancsnok a repülé§i hét hétfőjén 14.20 órakor je-
lent a PK. HTPH-nak a felkészülés megkezdésérőI és a félmerüló hiá-
nyosságokról. A PK. HTPH instrukciói alapján az ellátószázad-paranc§-
nok eligazítja napo§tisztjét, valarnint a hadtáp szolgálatfónökkel egyez-
tetve összeállítja a technikai eszközök forgal,rni tervét.

Az ÜSZF kij,elöli és tel,keszíti az üzemanyag-laboránst. A2 ügyeletes
mérnök jelenlétében rnintát vesznek a kijelölt repülőüzemanyag_tar,tály-
ból, ellenőrzik a töltóeszközök technikai állapotát; a különleges berende-
zések használhatóságát, a szükséges okrnányok meglétét,

Az ÉSZF kijelöIi és íelkészííti a start- és műszaki büfést az élelmezési
bizto§ítási fe],adatok ellátására, intézkedirk a legény§égi, ti§zti étkezdék
mtlkiidési rendjére, az ét€lminták szabályos tárolására, ponitosítja a re-
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pülésen ré§ztvevók létszámát, ellenőrzi a beérkezett anyagok mennyiségi
és minősegi meglétét, megszervezi a kiszolgá],tatott ételek ellenőrzését.

Az RszF intézkedik a repüles€n résztvevó á1]omány időbeni tiszta
ruha cseréjére, eilenórzi az évszaknak megíe]eiő öttözködési fegyelem
betarl ását.

Az EüSZF kijelöli és felkészítti a váltásokat biztosító orvost, elle-
nórzi a tervtábla alapján a hajózóállomány RoB v]izsgálatándk érvényes-
ségét és pontosítja az arnbulánsnapló adatairva[, míg Viz§gálja a tervez-
hetőGégi tényezók teljes meglétét. Minden hétíón 15.25 órakor szÉ"rnéIye-
sen jelent a parancsnoknak az €észségügyi feltételek helyzetéről, a biz-
tosítási kés2enlétró'l,

A repülésen ré§ávevó úzBmanyagtöltó gépkocsik múszaki szemlé-
jét az üzemanyagtöltó éS -szátlító szakaszparancsnok 15.00-15.20 között
hajtja Végre. amelyet a PK. HTPH., illettve az általa megbízott személy
ellenőriz (pl, elló. szd, pk.).

A PK, HTPH, 15.25 órakor személyesen jelent a par,ancsnoknak a
készenlét eléréséről, valamint javaslatot tesz a meglevő gondok megol-
dására.

RepüIé sek kőzDetlen D é gíehajtásánalr id,őszalídba.n :

A hadtápösszekötó a repülést megelóző nap (műszaki szemle idején)
meggyóződik a felkészülés befejezeséről, pontosítja a repülésigénylésen
szerepló technikai eszközök számát, meghatározza a,,kiállítások" rendjét.
A repü,lési napon részt vesz az időjeüzó szolgálatnáI szervez€tt konzultá-
ción (eligazitáson), melyet a szervező parancsnok irányíi.

A telephelyen személyesen átveszi a repüléskiszolgáló eszközöket,
menetet hajt végre a kijelölt helyre (torony elé, ütó. szd, elé).

A repülé§t bizto§itó orvo§ a szervező parancsnok által meg]hátározott

- a §tartorvosi helyiségtren - végrehajtja a bevizsgálásokat, azok okait
és jelent a szervező par,anc§noknak. A hadtápös§zekötő a repűIést biz-
tosító orvossal e|Ie\őrzi az elké§zült ételek minő§égét é5 mennyi§égét, a
kiszolgálás szinvonalát, az ételrninta hdlyes tárolii§át.

Ellenórzési tapasztailata,ikat az étrelmezési utalvány hátoldalán rögzí-
tik. Miután végrehajtották a §zükséges bevizsgálásokat, meggyőződnek
a start- és műszaki büfé, a sztirkséges erők, eszközők és anyagok készen-
Iétéról a repülés megkezdése dlőtt 40 perccel a toronyeligazítóban jelen-
té§t tesznek a szervező parancsnokna,k, majd ezek után az ő intézkedései
alapján tevékenykednek.

Az ügyeletes mérnök a repülóüzemanyag-töltő eszközöket repütes
elótt bevizsgálja az üzembentartó századoknál, majd közvetlen felügyelet
és irányítás mellett végrehBjtják a hdlikopterek teltöltesét. Leürítés után
az üzeEranyagtelepen az ügye}et€s laboráns vezetésé\,el felszivatást haj-
tanak vÉgre, rnajd az oknányolási íeladatokat követően folyaünatos üzem-
ben íolytatják a leltöüté§dket.

Különös jelentóséggel bír a íegyelmezett, ponto§, előírásszerű vég-
rehajtás, a sebességek, a túz- és balesetvédekni rendszabályok betartása,
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valamint a repülőtéri rend, a piros Vonal elóírá§ainak az el§ődleges§ég€
pl. figyelés a guruló, kiforduló helikopterekre).

A start- á műszaki biife harcrkiképzesi alo. által megadott névsor
alapján megkezdi és folyannatos§á teszi a ki§zolgálást, különös figyelmet
forditv€ a minőségi és szaki,rányú biztosítá§on túlínenóen, az egyidejűleg
nagy létszámban - általában köt€lékek alkalmazása esetén - jelentkezó
álloünány gyors és ku,lturált kiszolgálá§á!:-a. Az állóhelyekre való ki, va-
lamint a feladatról visszatért személyzet állóhelyekről történő beszállí-
tását a kije!ölt sz€mélyszállftó e§zlrözök a repülésvezetó hangos uta§í-
tá§a,_ aihAdtápös-szekötó intézkedése, valarnint önállóan - a repütőtéri
g3rul_óúti közlekedés rendjének megfel,elóen - a leszálJások állóhelyi
figyelesével, továbbá a szállítandó §zemélyzet állóhelyszám köztése alap-
ján hajtják végre.

A repüé§i válLis rakétalővé§zetek alkalmával megeró§ítésre ke,rü
1-2 autóbusszal tőrténő §zállítás biztosítására. A múszaki büfé kiszolgá_
lás szintén a lővona].on az elló. §zd, áItal biztosított 0,5 l' zátt f€lépittné-
nyú tgk.-ban berendezve kerül végrehajtásra. A lótérbiztosító áilomány
1_ fő orvossal, 1 mentógépkocsi felszereléssel és vezetóvel kerüI megerő-
sítesre, ahová a menetet e§ a biztosításrt a kiilsó repülésvezetó szervezi és
vezeii.

A külsó leszállóheJyek biztosítása az általáno§ határozványok rend-
§zerében valósul m€g. A bizto§ítást végrehajtó állomány részére az illeté-
kes üzembentartó század esővédő sátrat telepít. Az év§zaknsrk, napszak-
nak és időjárási körülményeknek megfelsJó élelínezési, ruházati elltásróla. ál]ományillotéke§ alegységparancsnokok (szolgálatvezetók) az előírá-
§oknak megfelelóen saját hatáskörben gondoskodnak. A kutató_mentő
szolgálat ellátá§a a készüt§égi épüleiben ös§zevontan (hajózó-, műszaki,
ejtóernyős, általános ti_, tts., legs. és pa. állomány) történi,k,

Á repü]é§vezgtő élelmezési §tarteltátását a startbüfé bizto§ítja, a
ióbbi szolgálati személy ellátá§a az ailormányilletéke§ség szerint történik
(ütó. §zd., - szolgálatvezetólk, törzs§zázad és vezetési pont - szolgálat-
vezetőr. Az ősszekötő az ügyeletes mérnök utasítá§a alapján intézkedika m€hibásodotJt töltőeszközök lecserélésére, a tartalék tö tő gépkocsi
igénybevételére.

A hadtápii§§zekötő a repülés végrdhajtása után a repüést b,iáosító
orvossal együtt résá vesz a repüles előzetes értéketé§én, ahol a rep. váltás
hadtápbiztosítása is értékelésre kerül. A fel_ínerült hiányo§ságolrat, é§z-
revételeket rögzítilr az ,,Igénylőlap'' megfelelő oszlopain, é§ a vonaikozó
mértékben vá,laszol a felrnerült kérdésdj<re, valamint a hazaszállítá§ biz-
tosítására.

A repülést követó előz€tes órtékelé§ u.tán a hadtápös§zekötó jelent
a PK. HTPH-nak a repülés hadtápbiztosításának végrehajtásáról és ja-
vaslatot tesz a felmerült hiányo§§ágok megszüntetésére.

A PK. HTPII, (bszegzett jelentést tesz a parancsnoknak a feladartok
végrehajtásánakk színvonaláról, a hiányosságok okairót.

A fentiek en vázol,t módszer ali<alnrazkodik a helyí sajátosságokhoz
és nem lépi tű a szabályozá§i kereteket. Ennek megfelelóen a hndtáp-
állomány kiképzé§i felkészírtése szoro§an hapcsolódik a rep. harcászati

32

I



l

f€lké§zítés,tlez, nern lehet küIönbs€ az egy€§ váltá§biztosításoll minósé_
gében. Az el§ó idószalro§ kBtona is liészseg sántjén ismerje sza'kínai fela-
datait. A repüléskiszolgálás és -biztosítás terén nem lehet tévedni, mert
ez elháríthatatüan követ]kezrnénye&hez vezeth€t.

A helyi es egyedi sajáto§ságok - az egye§ váltásolrban ré§ztvevő
hajózóállomány és a nagyfogyasztá§ú helikopterek száma az azono§ gu-
ruló- és közlBkedó utak, az állóhelyi széttagohsáE, CZT rendszer hiánya,
egyedi repüléskiszolgálási megoldásokat követglnek, melyeket a hadtáp-
vezetés a biztonság el§ódlegess€ét figyelembe véve alkalmaz.

Az évi majd 10 ezer repüle§i óra biztosí ása során §zerzett tapaszta-
latokat munkánilban folyarrratosan felhasználjuk,

A repúlő harc]]riképz€si kóvetelmények növekedéséveü az anyagi, tech-
nikai lehetőségeink figyelembevételével, a biáonság §zern előtt tartá§á-
val - különös tekintettel a helyi sajátosságokra, valamint a napi három
váltásos repülési tevékenység biztositási igényeire - élszerű megvizs-
gálni a repűlógépkiszolgáló alegységek - akár nem §zgryezetszerú]eg tór-
ténő - létrehozásának és rendszerbe állításának lehető§égét belső átcso-
poTto§ítás ú,tján.

A repülőtéri biztosítás eszközeit a váltások (készenlétek) teljes idó-
tartaínára célszerú készenlétben tartani. Az eróket, szomélyzetet idósza-
konként váltani (hir., mentő, tüo., daru, mű. mentő) é§ a aentrális el-
kaürnazást biáo§ítani kell.

A közvetlen kiszol8áló eszközóket (indító, töltő, kisautóbusz), az izern-
bentartó századoknál vagy egy helyen pl. klgs. gjmú. szd., komplex cso-
portokba célszerű ö§§zevonni, egyidejűleg megtereíntve az átcsoporto-
sított gépjárművezetői állomány kapcsolódó fe}készítésének alapjait. Más
szavakkaü kif ejezve profi]Iti§ztítást élszerű végrehajtani.

Más változat szerint 3 váltásos repülést (5 óra startidővel) 2 váltá-
sos kiszolgáló állománnya,l élszerú biztosítani. Ez alapvetóen a töltó gép-
járművezetői állományt érinti, amelynek nincs kötiitt§ége gépszámr}roz,
Vagy al€ységhez, a feltöltés §zempontjábó] nem bír alapvetó jelentó6ég-
ga1. Ez esetben az ügyeletes mérnöki szolgálat probléma kerül előtérbe,
nevezetesen milyen lehetóség vaD menet közben a közvetlen kiszolgálást
végzó eszközök átvételére, iu€tve újak beléptetésére.

vélernényem szerint a közvetlen érdekeltség ínegteremtése, a vég-
r€lhajtó és az azt közvetlen biztosító erók és e§Zközök egysége, alkalma-
zásuk komplexitása, a közvetlen kötcsönös ráhatás bizto§ítása, az átté-
telek c§öllkeniése, a belső ha,tékonyság eme{lése a profiltisztítást és a fela-
dat-orientált alkalmazá§t helyezi előtérbe.

Bonyolító körülményként jelent]kezik, hogy az URV_71 688. pont-
já an meghatározott, központilag kiadott repülé§ek .hadtápbiztosítására
vonat]kozó utasítással (űza., eü. kivételével) jelenleg nem rendelkezün]k.

A hivatkozott URV_?l,ben a 68?_69?. pontdk feladatmeghatározása
nem követi a szervezeti e§ alárendelt§égi viszonyokat (rk., őr., tüo. stb.),
mely szintén indokolja a szervezetek átgondolását es célirányos átrende.
zését. A hadtápra vonBtkozó repüleskiszolgálási módszer analóg végig-
vonul a többi érintett szolgálati ágon i§. Ugyanakkor az üzembentartó
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századnál végzik, tevékenységük az ő kózválen felelősségi,ik mellett va_
ló§ul meg. Ilyenelr a re. üza. töltó, inditó, egyéb spec, gk.-k (UPG, UMP
stb.), vontatók. Világosabban klfejezve, ahboz, hogy az üz€mbentartók
feladatukat végre tudják hajtani, minden egye§ vá táshoz rneg kell őket
erósíteni ezen eszközókkel.

Á kiszolgálá§ tellrintetében egyszerúb a helyzet MHKSZ, ill. RHGY
alkalmával, a.mikor a hel. szd. saját szervezetében rendellrezik az eszkö-
ziilrkel e§ minden áttét€l nélkül maga a,lkalrnazza óket fd.ladatrendszeré-
nek megfelelóen. vannrak terrnészet€§en oly€Jl,§zakági részt€rületek - eü,,
tűzoltók, mú. mentő -, amelyeknek oentrális allral,nazásától nem lehet
elté.ni.

A leirtakból l§itűnik, hogy a badtápszolgálati ágak az általános,,nor-
mál" felatlataiton túlmenően nagyon komdly speciális t€vékenys€gel
keu, hogy foglalkozzanra,k, arnely biztonsági olda!,ról megközelítve nagyon
sok e§€tben el§óbbséggei bir.

Továbbra is kutatjuk, keressiik és kísérletezzük azokat a finomí-
tásokat, módszerek€t, amelyek a minő§égi végrehajtást, a biztonság eme-
léset szolgálják, alaptöre,kvéssel a megoldási racionalizálásra és a feladat-
orientált m€kózelíté§re. Nem tartorn elképzelheteilennek a rgp, ki§zol-
gálá§i tevékenységben a,,t€arn" rend§zer kialakítá§át §em, a szakági me-
revs€g puhatalúvá történó átalakításá\,al, a komplexitás gyalkorlatban
való m,€való§ítá§ával. A már említett profiltisztitás a rep. ki§zolgálás
szempontjából értendö, ugyani§ ha már rende]ikezül-k különleges kiszoügá_
ló gépjálrnúszázaddai, akkor miért ne le}retne őt alkalma§§á tenni komp-
lex módon erre a feladatra. A helikopter-, iuetve ütó. szd. miért ne dol-
gozzon együtt már aza"I a szervezettel - Iegalábbis részeivel -, ame_
lyekkel a harcfeladatot keü hogy végrehajtsa, hiszen ők alapv€tóen aá
csinálják nap mint nap, amit ,,éles" esetben.

Jelen helyzetben a hajtóanyag biztosítá§a terén az ellátiiszázadla é§
62 üzemanyag_szolgáIatra óriá§i teher nehezeülk. A repülé§ki§zoigálás
és áltáíIános üza. ellátá§ feladatain kívü! komoly íeladat az évi majd 10
ezer tonna hajtoanyag ker€keken tört€nő után§zállítása, a,kapc§olatos
tevékenységdk végrehajtása, mindez nyári idósalrkban a bala,toni csúcs-
forgalom viszonyaú között és akkor m€ nem b€§Zéltünk a határm€Iti
í€ladat biztosításáról- Mindezekkel a sokt€tűséget kívánom érzékeltetrri,
ami racionalizá,lási törekvésünket táqlasztja alá.
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Az okodémioi szómító9épes oktotós korszerűsítése

Bősze Tamósszózados és d,r. Szenes Zoltán alezredes,
a had tud o mán lJ kand,íd,ótu s {r

Az akadémiai oktatás 198?. Szeptemberétőü új, modernizált progra_
mok alapján folyik*. A korszerűsített képzés bevezetése nen-r jelenti aá,
hogy az oktatásfejlesztési munkákat abbahágytuk. s csak a jeient szo]_
gáljuk, elfeledkezünk a jövőról. Különös€n akkor nem. ha az oktatás
napi problémái szűk keresztmetszetei, végzett hallgatóink beVálási gond-
jai nap mint nap felhíVják a figyéimet arra, hogy reform értókű és erejü
modernizációIól csak a}<kor beszé]hetünk, ha az új tematikai programok
bevezetése mellett gyökeresen megújitjuk oktatásunk módszertanát is.
Ehhez pedig eiengedh€ietlen a képzé§ számitást€chnikai,,sávjának" fel-
mérése, átgondolása, bővitóse és ered,ményességének Iényeges javítása,
Különösen fontos ez alikor, amikor a gyakor]at részéról kedvezótlen Visz-
szacsatolá§okat kapunk, anlkor magurlk is tapasztdljLnk, hogy a parancs-
nok hadtáphelyettesek, hadtáptisztek - volt hallgatóink - nehezen bir-
kóznak meg e területen a kor kóvete]ményeivel, A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a számítástechnikai eszközök felhasználása, érdemi munkába
\raló bekapcsolása s€m a követelrnényeket és igényeket, sem a lehetósé-
geket nern éri el,

Ennek okai történetesen rendkivül ös§zetettek. Cikkünkben a hely-
zet kialakulásának az akadémiai dhatásban rejlö gyökoreiról, feleióssé-
géről, a továbblépés lehetó§égeiról és feltéte}rendszeréról szeretnénk szól-
ni. Helyzetfeltárásunk ré§ze anilak a munkának, aíni a Hadtáp Tudo-
mányos Tanác§ Számítástechnikai Bizott§ága e téren ebben az évben el-
kezdett.

A szómítógépes ohtatós helazete pz ahad,éilióll

A zrínyi Miklós Katona,i Akadémia haügatói - képze§ük három éve
§orán - két félév alatt 108 óra számítástechnikai i§meretet kapna]k a
REVA Tanszák okóatóitól. A tantárgy kollo,kviurnmal zárul és felöleli a
vezetés informácioe rendszerén és a háloszerkesztés€n k€r€sztűI a prog-
ramozói a:lapismer€tdket. A tantárgyra fordított idó az ó§§zképzés 3,3%_

' Lásd: dr. szenes zoltán alezredes: A korszerúsített akadémiai képzé§.
Hadtápbizto§ítás, l98?. 1. szám.
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át teszi ki és ezalatt a hállgatók aiapvetóen megtanulják programozni a

coMMoDoRF_64 tipusú számítógépet. E kurzus után a hadtápsza{<os
haugatók a hadtápgazdált<odás tantárgy keretében 28 órás szakmai szá-
mítógépes fetjkeszítest kapna,k, arnely képze§ most már egaértelíLűe,L a
CSSZR-ek progfamjá szolgáltatásain€]k értelinezésére, fetrhasználásá,ra

irányuil. El,ínéleti foglalkozáso,k keretében ism€rik meg a vT-20 típu§ú
gépekkel szervezett csszR-ek feiépítését, a prograTnrendszer iőbb szol_

iáItatásait, az ogyéb eredménytablók értelm€zését §tb. Ezt követóen 6-12
órában egy mrlködő CSSZR-néI t€tt látogatá|s során szerezngk ,,gyakor_
lati" ismereteket a géppel, a rendszelrel és a CSSZR-eI kapcsolatban,
Mindezt COMMODORE_64 aüapismergtek birtokában.

Könnyen belátható, hogy ez így kevés! Különösen kevés akkor, ha
jelezzük, hogy a csa,patoknál megkezdódött az IBM kornpatibilis profesz-
izionális szemrirlyi számitógépekbóI (PC) épíieit hálózatok és az azokon
lutó csszB programdk felépítese. Ezzel párhuzamosan a seregtest é§

hadte§t hadtápvezetési pontokon szintén ilyen e§zközij,lr és számvetési
programok kerülnek rendszerbe. A hallgaók ez utóbbiakra vonat,kozóan

ieteiteg - a tematilká,ban rögzítetten - semmiJéle biképzést nem kap,
nako. Ezeket figyelembe véve már érthetónek tűnik, hogy a végzett hall-
Eatók miért nem tudnak kelló szaftértelemmel é§ gyakorlatiassá,ggal kö-

'ielíteni a CSSZR-gkhez és miért nem tudják kezelni, alkalmezni a had-
tápbiztosítási prograrrnokat- Az el§őd]eges megáülapításunk, hogy a ki-
ala]kult helyzetért a tanintézeti képzes is felelős, látszólag helytá,lló. Rész-
letesebben vizsgálva a körütményeket azonban összetettebb és drnaat-
tabb kép bontakozik ki. Az. ajkadémián 1983-84. években még javában
a PTK-l0g6 típusú píogídnlozható zsebszőmológép kezelése vo],t az ok-
tatás tárgya, mive1 csak ezelrkel az eszltözökkel Tendelkezett a tanintézet.
Ugyana]kkor a csapatoknál már a VT-20 rend§zerek múködtsk. A Itradtáp
Tánszék a csapatoknál jelenleg rendszere§íés alatt álIó eszközzel most
sern rendelkezik, tehát a helyzet most sem jobb, §lint néhány éWeI ezelőtt,

Ha szoftver oldalról közelítjük a problémát, hasonló nehéz§égeldlrel
találjuk magunlrat szetnben. Bár a hadtápgazdálkodás keretében külön
kurzus foglalkozik a gazdá)ltodás elemzésével, ezdk oktatása ma is ma-
nuálisan elvógzett számításokon alapul. Nincsenek ugyanis a jelenlegi
gazdálkodási rendszerrben olyan kidolgozott gazdálkodási-€lemzési meto_

, áltat o. programrendszerek, amelyek a hadtápfőnök (§zolgáIatiág-íőnök)
számára igazi támpontot nFijtanának a dönté§hozatalhoz. Hasonló a

helyzet a harc (hadEtúvelet) hadtápbiztosítása tervezésének eépi tá,rnoga-

tása és annak oürlatása tekintetében i§.

A fenti alapprdblémák es nehézdegdlr íelisúnerés€ folytán tan§zé-
künk - az akadémia es az MN IrFCSF-ség táünogatásával - egg hosszú
tfu)ú, koicepciózus, a korábbi e§ a jelenlegi gya,korlattol eltéró új kövB,
telményrenctszert és számítiistechnikai oktatási programot dolgozott ki.
Enn€k során abból indultunk ki, h€y a leend6 parancsnok hadtáphe,

*. A telie§§ég kedvért megjelyezzülr, ho8y 9z IBM számitógép o|t!!ás.
íakultatíve, a-h8lrlg8tói tudoínáílyb ki'fökbeút fqlyik. Ez azonban ca&k a hallga-
tók ki§ hány8dát é!i,tlti.
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lyetteseket, vezetó hadtápii§ztéket olyan i§meretek birtokába ke1l juttat-
ni, anely isrneretek megfel€lndk,a mai igényeknek, s egyben a közeli és
távoli jövő kihívá§ainak is eleg€t tesznek.

Az lij kővetelnéngrenÁszet és p,z 1ii,képzégi koncepció

Az új rendszer kidolgozása §orán azt teldntettük vezérlő elvnek, hogy
a jövóben olyan akqdémiai (€yetemi) végzettsegú hadtápti§ztekre l€sz
szülrség, a,ki mtindennapi munkája során a vezetói, a dönte§előlészítői te.
vékenységében a Legternészetesebb móilon lesz képes hasznáüni a számí-
tástechnikai e§zközóket és ezek útján az általuk nyiijtott szolgáltatásokat.

Ez az igéng a,zon köuetelménaekből Jakad, n,Lela azeíint g, parancsnok
hailtdpheluettes :

1. legyen képes a gazdál'kodá§i dönté§ekhez szükséges adatoj§at a

csszR adatbázisához (gepi 6zkőzÁhez') csatlakozó murikaállomásról ter-
mináIról) elérni, lehivni. elemezni;

2. ismerje a CSSZR - vagy annak megielelő §zervezet - teljes ka,p_

csolati rendszerét a szolgálati ágaklral, legyen képes irányítani az egész
gazdálkodási rendszert;

3, a készség szintjén tudja kezelni es használni a harc (had,múvelet)
hadtápbiztosításárrak tervezesét segítő eszközöket és programrendszere-
Iíet. Dl€ondolásának és elhatározásának kialakításához és okmányolásá-
hoz szé]eskörűen ha§ználja fe1 a gépi esuközöket.

Ezen követelmények .azonban kankrét e|\.ber-gép kapcsolatot Eé,
nyelnek, feltételezn€k, § kii]ktatnák, illetve csiiü(kentenék a száínítástech-
nikai szakemberek gépkezelói, operátori tevékeny§é€re történő alkarlna_
zását.

A felvázolt követe]mények annak §zámbavétetével íogalmazódtark
meg, hogy a leendő hadtáphelyetteseknek milyen feladatokat kell ellát-
ni a jövóben. Ezek közül rteluóny - a köDetelrnéngek megtogalmnzósőtwk
ma,ggorúzatóul szolgóló - lelad,atkör eúLlítésre éíd,enes,

- A dinamikusan vá]rtozó és az új gazdálkodrici követelményeknek
m€f€leló napi gazdálkodási-irányítási, szervezési íeladatok hatekony vég-
rehajtásához elemzett é§ elemezhetö adatok, pontos piaci informáciok
szíi[<ségesek.

- A gazdálkodá§i folyamatok rendszeres elemzése csak olyan muta-
tók révén lehet§€ge§, amely€k n6prakészeD tükrözik a gazdálkodás hely-
zetét, tendenciáit.

- A napi ellátás irányítása, vezeté§e és az ezze| kapcsolatos gazda-
sági múveletek indítása, o}nnányolá§a egyre int$ibb csak gépi eszközök-
kel oldható meg.

- A gyakorlato;k tervezése, kótts€ optima,lizálá§a modern techni-
kai eszközöket és programokat igényel,

- A háborús alkalhnazá§ bonyoluqtságB, az idó rövidsége, a növek-
v6 f€ladstok új kihívást j€lenten€k a hadtápbiztosítás j€l€nlegi tervezési
és szervezéBi gy8i[orlrata száínára.
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A fel§orolt feladatkörök mindegyikónek végzése §orán megitélésün]k
szeíi\t elkeTülhetetlen az, hoga a hadtdpti\zteh napi teuékenaségük so-
íáfu önóllóan hasznáLjanak, alkclíwzzanak szőlíLítóstechnikai eszközöket
és progranokat. Ennek feltétele az, hogy a szakmai képzésük során ké-
pe§ek legyenek elsajátítani ezeket az í§mereteket. HangsúIyozni kiváD-
jvk a szakrnai képzés keretében törtéfuő elsajőtí,tós szükségességét, tehá1
annak a jelenlegi gyakorlatn€,k a iolyamatos leépítését, majd megszünte-
té§ét, hogy az akadérnia haülgatói ezdkkél önálló tantángy keretében, a
gyakorlati alka]lnazástó] elszakitva isrnerkedjenek meg,

Ennek meglelelóen tervezzük a számítástechnikai felkészítés integ-
rálását a szakmai tantárgya]k hadtápgazdálkodás, hadtáp munka- és üzem-
szervezé§, katonai közle'kedés és §zállítás, törzsek íelkészitese és hadtáp-
bizto§itás) keretében,

A számítógépes támogatású szakmai oktatáshoz az alapokat a REVA
Tanszók nyújtaná, arrrel,lyel már megegyezé§ünk van arról, hogy az elsó
éves hal}gatóink részére - a hadtápigenyeknek megfelelően - IBM PC
általános és gépkezelői ismerete,ket oktatna. A szalkmai szánrítógépes ok-
tatás alapvető módszere pedig az lehetne, ha az alkadémiiin is oktathat-
náDrk, alkalrnazhatnánk a csapatoknál már müködő programrendszer€-
ket. A már alkalmazott. ,,bejáratott" progr3mok íelhasználása mellett
fontos lenne az is, hogy a fejlesztés és kidoigozás aiatt áiló programrend-
szerek, technikai eszközök is helyet kapjanak az oktatásban. Csak így
érhetó el az a kivánalorn, hogy leendő szakembereinket ne csak a máru,k,
hanern a holnapnak is fel]készítsiik

Megítélésünk szerint c§ak egy i,Igen rendszerű oktatós szüntethetné
meg a szakmai és a szómí,tóstechrlik&i isíneretek m4 még n-Leglevő elkiilö-
nülését A hallgatók és az aktív hadtj,ptisztek tudatában (€§ sajnos gyakor-
latában is) é§ csak az ilyen módon felkészített szakemberek lehetnek képe-
s€k a drága és nagy áldozatok árán rendszeresített eszközök hatékony
és a hadtápszolgálat érdekének m€felelő használatára. Bármilyen to-
vábbi fejlesztési kis€rlet a szárnvitetri tevélrenység gépesíté§e területén
csak a iikor lesz ered.ményes, ha a gazdálkodá§i szabályozásorkat alkotótól,
a feladat megfogalrnazásán é§ a programkészítón keresztül a felha§z-
náióig ninden éíintett szelnélu eglséges rend,szerbefl gofl.d,olkoilik, a tis?-
tában vqn azzal, hogy végsó soron a hstekonya b alkalmAzá§ a felhasz-
náló hadLipti§zt képz€tt§egének m€felelóen realizálódik. Ha nem sikerü
elérni azt, hogy a hadtápti§zt a gazdálkodágt érintó dönt€shez szükséges
adatokat képes legyen önálrlóan a saját munilíaterünináljár& lo}tívni, s azo-
kat élprogramolk §egítségév€l dlemezni, ,,ínanipulálni", adüg s szární-
tó8éppel euátott szárnviteli ré§zl€el§ csak re8isztrálni és a gBzdálkodási,
teTv€zesi stb. folyarnatok eredTnényeit kinyomtatni lesznek képesek.

Egy ilyen rendszerú és §zemléletú oktatá§ bevezetéséne& azoniban
larnlu - szubjektív é§ objektív tényezőket áDó - leltéte'rend.szete \lan:.

Eó§zör a szennélyi f dlét€lrend§z€rról, áz olktatói,l€r f€lkÉ§/ütségE-
ről szóluflli. Iátszóla8 egyszerűbb a feládat: a tanáro&at m€g kel1 tanit8ni
a sz&nító8épe§ oktatás v€gr€hajtására. A valóságbaD azonhn ennel sza.
Ie§obö körb€n sziib€es viz§gá|ni a szeméM í€ltetelok törét, Ab[toz
ugyaDi§, hogy keü6en feltészüt tanáf o&taülras§a példá,ul A gazdálkodás
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elemzóse - vagy A gazdálkodás tervezése című tantárgy kurzus kereté_
ben az elemzés, llletve a tervezés számitógépes támogatásának rendjét.
ahhoz elóször is olyan rendszer keiiene, amely ténylegesen elvégez ilyen_
iajia elemzésdket, számitásokat. Ilyen pedig jelenleg nincs! Nincs, mert
mint a rendszerépítók, a f elaal,atmegf ogalmazók hangsúlyozzák. ilyen jel-
legű elemzé§i metodikák szabályzatainkban csark törekvések, illelve kez-
detleges formákban vannark csak jelen,

A békegazdálkodás tervezésén€k, vezetésének, elemzé§éndk számí_
tástechni]kai támog]atását tehát onnan kellene k€zd€ni. hogy a gazdálkodást
irányító felső szintű vezető szervekndl kelló számú é§ megbízható elem-
zési módszer mateínati]kai modelljét és összefüggés-rendszerét kel,Iene ki-
dolgozni, Ezek alapján meghatározhatóak lennének azok az adatkörirk,
amelyeknek gyűjtése szükséges lenne a gazdálkodáE különböző §zintjein.
Mindezek a csapatcllr számviteli részlegeinél mú]ködó programrend§zerbe
épílve nlegtetelfuterlék az oktatős ggahorlati, bázisót. Ennerk megléte ese_
tén dónté§t ke}lene hozni arra Vonatkozóan, hogy az elemzést - mint
tevékenységet - a gazdálkodást vezető, irányító szolgá],ati személynek
milyen módoít kell elvégeznie. Kezdetben ezek a műveletek a §zámviteli
részlegeknól is fdlyhatnának, perspdktívában azonban oz lenne kb)órltl,tos,
ha a múVeleteket az adott Vezetó végezné a §zámviteli r€§zleg adatbá"i-
sához kapcsolt munkaállomáson, Ennek a dönté§nek a reál,i§ meghozata-
lához - és fólént a megvalosításhoz - úgy keu elökészíteni az oktatási
rend§zert, hogy az önálló dl€rnzé§i t€véik€ny§ég elrendel,ésének idópont-
jára már olyan hadtáptisztek legyenek a végrehajtó tagozatrban, akiür

- ha a konkrét rendsz€r kezelé§ére nem i§, de annak lényegére vonat-
kozó - elméleti é§ gyakorlati i§meretdkk€l rende]rkezzenék. Ez azt igény-
li - é§ itt kanyarodunk vissza az oktató állományhoz -, hogy a tanárok
má,r a bevezetés és akailmazábavétdl elótt a tjemában felkészűltek legye-
nek és oktatni tudják a kezelésüket, gyakorlatban való alkalmazásukat.

Nyilvánvaló az, hogy ennelr a feltételngk ,a tanári állomány akkor
lesz képes megíelelni, ha egyrészt a pet§pektívikusan aüialmazásra ter-
vezett §zámítá§teohnikai eszközijlk (IBM kompatirbi}i§ személyi §zámíto-
gépek) kezelését róvid idón belijl elsajótitja, másrázt, ha a prograrníej-
le§ztést, sót az a^ m€{.e]l.őző feladatínegfogalmazás folya,Inatát rend§ze-
resen kóvetve alra tuilatosan Jelkészül.

A békegazdátkodás vezeté§ének számítá§teohnikai támogatá§ával fog-
larlkozó oktatói állomány feu<észítesi folyamatához h,asonlóan élszeiü a
harc (hadmúvelet) hadtápbiztosítását oktató tanárok fe]készítése is. Eh-
hez azonban _ akárcsak a gazdál&odá§nál - sziilhégesek lennénék olyan
,,hábmr!s" prograndk, anyagok, amit oktatnli lehetne,

Báf nepjainkban létezn€k kiilönífél€ e§zközökön küönfél€ számveté-
§, tervezéBt támo€ato proglaínok, ezekb€n azonban nincs egy§ég€§§ég,
§ót tartalmukat, filozóliájukat, gyakorlaüan v8ió alkalnazá§i tapa§zta-
lataiket tebntv€ ellentmondások figyelhetók m€g. A jelenlegi rend§zer-
éprt&ek néakűözní léngtelenek az MN €gé§zére érvÉny€sen elrendelt tar-
t8lmi e§ lorirtai kifuete]mény€k€t, péidÁul a hadtápbiztosítási terv vr
mttozásában, de emüthetnénk elúéró normákat is, amelyek száryweések
alapjául szotsá,lJbk Errnet kii,yetkeáéb€n _ e8y lih8it elfillozva - ,,arhány
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}ráz, annyi §zokás" - hdlyzet vázolható íel. Oktatá§ba vinni felelósség-
gel azonÜan csalk m€galapozott számvetési metodikákon és normákon ala-

f,uló egyseges es vertikálisan is kompatiibili§ rend§zereket szabad,

A személyi íeltételek ilyen átfogó viz§gáIata után tekintsük át a ja-

vasult oktatÁi rendszer és képzettségi követelményrend§z€r megvaló_

sításának gépi íeltételeit. Ez a témal<ör két fonto§ követelrnény deklará-
lá§ávai körülírható,

Az elsó követelrnény az, hogy - mivel az IBM kompatibitris sz€Tné-

lyi számítógépdket a viiág nagy gyártói mint ipari _sza]bványt elfogad-

t"art - " 
n"Iaúp""oLgálato; belÚli valamennyi fejlesztés ezekr€ a gép€jkr€

irányuljon. Az-ilyen eszkózökból építhetó rendszerek képezzék a fejlesz_

te" áuóiat, továúba csatr ilyen gépek beszerzé§e legyen támogatott é§ le-

ir"t"ág"., Úa" hangsúIy an megfogalmazva viszont eze]í beszerzése tény-

l€gesen támogatott és lettetsége§ legyen.

A másik alapvetó követ€lménynek vóteményünk §zerint anna]< keli
'lennie, hogy "" 

.k"dé-i" elelni terífuészetességgel rendelkezzell dzokk,ol

i iéi "r"Űrat"t""l, 
amelyek a csapatoknál már rendszerben állnak, Ezen

iiitii teltetkniit kivanatós lenne az is, hogy a fejle§ztés alatt álló rend-

szerelk az oktatás rende]rkezésére álrljanak, a'képzesben kipróbáltassanak,

Nem szorutrhat különösebb bizonyításra az a lény, hogy,az akadémiai

oktatás nagyszerú terep€ lehetne a különféle fejleszté§ alatt áIló rendsze-

ret kipróbáiesanak. Diég arra utalni, hogy például az_ akadémiai képzés

rra"o-'e". alatt a haltga_-tdk legkevesobb 12 telje§ íe}adatot dolgoznak ki,
Ezek a fo€la],kozások - a c§apatok terhelése nélküI - lehetó§éget adná_

"uÚ.gv-Óv 
új rerldszer kipróbáláL§ira, tapa§ztaqatain,dk - a gyakoFlati

muntiÜot lrtezett bÁllgatói és az elméleti kutaList folytató oktatók ál-

tdli - iisszefo8lalására. Ennek a íejlesztói tevékeny§ég segítésén túl az

a gyakortrati ha]szna is meglenne, hogy a csapatokhoz kikerülő hadtáptisz-
teÉa rendszerbe Iépó új esdközök és programok íogadóképes partnereivé
vál]batnak,

Ehhez azorr]ban - a három-négy 10-15 fós hallgatói o§áályt alapu]

véve - a Hadtáp Tan§zéken ]egalább 3-6 db korszerú §zámítástechnikai
eszközrrek és egy kornplett számítástechni,kai programrendszernek kellene
rrendd],kezesre ál ni,

Az oktatáshoz sziiks€e§ pr€ramok biztosíiása érdekében élszerú-
nek látszik a küönbözó felha§ználói szinteken rnár íLegleDő progtamok
összegaűitése, hasznd'Ifituk ta.pasztal,@tabwk elemzése, majd, az arra al-
tcatűő programok oktatísba üitele. E feladatok elvégzése során tanszé
künk -- az edü,giekhez trasonióan - fődrént a Hadtáp Rendszerszervezó
(b Aalatf€lddlgozó Központ munlratársaira kívá,n támasz]íodni,

céljaink m€gvalo§itásfua nég! iitenből ál\ó í€ladattervet állítottunk
össze. Áz L és II. üt€m - aEnelynek megvaló§ítá§a 1989, és 1990, évek
leladat8 - elsósorban a gépi es progranfeltételek m€teremtéset, vaüa_

mint az oktatói kar fdlHszíését, a III. üt€ltt (1991_1993,) az új tülanya-
golk é§ módszertan kiddtgozását és kipróbálá§át, Eí8 a tv, üt€(n (1993-
Íggs.) 

"" 
új képzési szisztéma bevezetését és ,,b€járatását" irányozza eló,

l
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Az első eíedJnénaek

A tanrr]Imány befejezésekónt utalni kívánunk alra, hogy a felvázolt
íeladatok végrehajtása - feltehetóen az érintettek véleményének össze-
csengé§e kö,,,ctkeztében - gyakor,latilag már megkezdódött, Az MN
HFCSF-ség nem kis áldozat árán a ZMKA Hadtáp Tanszéke részére az
ellnútt két éDben jelentős összegeket juttatott, amelyekkel lehetővé vá}t
korszerű számítógépek be§zerzése. Ennek köszönhetóen már három ok-
tató képessé vált ezen eszközök kezelésére, több halilgató szakdolgozat,
évfolyamdolgozat, illetve hallgatói pályamunka témájáu1 választott szá-
mjtástechnikai vonzású kérdéseket, oktatás tárgyát képezik egyes köz-
lekedési, szállitási témájú pIogramok. Mind jelentósebb az igény a ha,llga-
tók részéról a gépek használatba vételére a munkák során.

A tanszék vezetése lépéssket, tett a képzés korszerűsitése terén, mely-
nek eredményelként az 19BB é\./ben indított osztály hallgatói - az aka-
démián először és egyedülá]lóan - mdr IBM kompatíbilis szdmítógép
kezeléséú tanulják,

Remény van arra, hogy - ha az MN HFcSF-ségi támogatás a jdv
ben is megmanad - 2-3 óven belüL1 olyan oktatástechnikai bázis jön
létre az akadémián, amely alapját képezheti a korábbiakban ismertetett
oktatási szisZtéma megValósitásának.

Meggyőződésünk, hogy a javaso,lt - és már megkezdett - úton jár-
va a közeli jöVóben szolgáüatot teljesítő tisztjeilk a szakmájukban ha_
tékonyan, az MN hadtápszolgálata hasznára váló módon képesek lesz-
nek széles körben alkalmazni a számítógépeket.

Tanulmányunkba., u i"t.Otoi,i rr€""tt.ecű hadtáptisztek számítás_
technikai isrrrereteinek, íelkészültségének, alkalmazási készségének aka_
démiai oktatási Vetületeit vizsgálljuk. Szándékosan eltekintettünk a komp_
lex téma más vonatkozásainak (fői§kolai képzés, számitástechnikai esz-
kózök gyakoriatban va]ó alkar]mazásának kényszere és lehetősége, az aka-
dérniára felvételt nyert ha]lgatók számítástechnikai elóképzettsége stb.)
elemzésétól, mert úgy tartju]k, hogy mindenkinek Saját területen keJl ten_
nie á helyzet javítása, jobbitása érdekében.

MeggyóZődésünk, hogy ha komolyan Ve§szük napjaink figyelmezte-
tő jelzéseit, igényeit a számitásteohnika alkalmazása iránt, s a tudományt,
oktatást és technikát is e feladatok szolgálatáb€ állítjuk, akkor a munka
gyiimölcsét már holnap élvezni fogjutk. Ez nagyon fontos, mert - mint
ahogyan az ókori bölcsek tartják - ,,az igény valóságot szüI. A dolgok
megva]ósulásának az a kezdete, ha makacsu] rájuk gondoluítrk,"
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KozLEl(EDÉsI BlzToslTÁs

Korszerű sróllítósi technoló9iók - kombinólt szóllítós'

Szilcs LósEló ezíed,es

Beveretés

kombinált fuvarozás alatt a szakiroda om azt a sza,ilítási lárrcot érii.
amelyben külónbözó köz}okedési ágak, egymásra utalt fuvarozási és rako_
dási eszközök különlege§ előnyeiknek megfelelóen ve§znek részt, és a ra-
kodási egysógbe foglailt áIut a kibocsátási (előá ítási) helyéről a rendel_
tetési (felhasználási) helyére továbbitják anélkül, hogy a rakodási eg},sé*
geket az átrakásná] megbontanák. Ezáltal futó§zalagszerú hatás ál1 eló,
megleleiő idő- L]s kö]tségmegtakarítássail, valamint a szállitott anyag fo_
kozott megóvásávai Rakodási egység lehet pl. egy rakodólap, konténer
stb, Ha o rakodósi egység közúti íuúafeszköz (tehergépkocsi, illetve jár_
múszere]vény). Dagv annak ?.és"e (nyerges félpótkocsi, csereszekrény),
ameL,]J et ú a,súton tob ábbítdnak, akkoí huckepack í of galomr óI beszétűnk.

A huckepack tehát újszerű, Iogi§ztikai jo]íegú szol€á,ltatás, amely
cé]szerűen ótvözi a két közlekedési ág előnyeit: a kö?út rugalma§ságát,
gyorsaságát, individuális, háztól házig jellegét, valamint a vasút nagy
teIjesitóképességét, biztonságát, menetrendszerűségét, kedvező energia-
felhasználását, környezeükiméló szerepét.

'A kombinált fuvarozás a kölcsönös alónyök révén képe§ az együtt_
működók eredetileg eltéró érdokeinek harmonizálására. Jól látható ez
abból is, hogy az egyes hudkepack társa§ágokban a vasút mellett a közúi.i
fuvarozók és a speditőrök is tókerészesedést válla]nak, bár ez azzal i§
összefügg, hogy a vasút erejét á.ltaláiban meghaladja a szükséges beruhá-
zások terhe.

A huckepack rendkivül eszközigónyes és magas fokú szervezettséget
kiván valamennyi résztvevótól, ezert még csak a nyugat-európai orszá-
gokban terjedt el, A szocialista országok közül csupán Jugoszlávia c§at-
lakozik a nemzetlközi forgalomhoz a }jLlbianai termináI révén, önál]ó
huokepack társasága azonban mcg ninc..i,

1 1988-ban au§ztriai tanulmányutam során €gyik kutatá§i területem a
1(ombinált szállítás volt. Ide sorolható a konténere§ §zállítás, valamirtt a
HU_CI<_EPÁCK (angol eredete ellenére németesen - hukepak-nak ejtendó)
szállítási mód, A cikliben ez utóbbival lcglalkozom,

42



Magyarors2ág me]leti c§upáll Lengyelor§Zágban tapasztaühatunk ed-
dig pozitíV tendenclákat, Buigária pedig - devizamegtakaritási okokbói
a dunaí_kózúti kombinált fofgElnrat tlelyezi elóiérbe. A lt0-fio* forga-
1om az NszK_beli Reg€nsburgig már év€k óta funkcionál.

Egy uszáJyon max. 48 €ység §zál]itható - legíeljebb 1600 t ó§sz-
tómegben. A rakodás nagyméretú kikötópontonról történik,

Az elnevezés - magyal rnegfelelóje aincs - rencikívül találó. szem-
léletesen fejezi ki a ]ényeget: az angol hucke szó hátat. a pack pedig cso-
magot, poggyá§zt jelent, arra utal, hogy a vasút hátára veszi a közútj
járművet.

Kialakultnak tekinthető az európai huckepack technikai rendszer€
is. Bár a kisérletek az új megoidási lehetóségeket illetóen természetesen
tovább folynak. alapveióen a köLletkező techflikákat L:úLönbóztet jiik rfueg:

- a toijes járműszerelveny utazirk;

- a nyerges fé]pótkocsit továbbitják vasúton;

- csel.e-fe]ópitmenyek kombinált fuvarozását végzik.

Á huckepack európai elterjedését. lótj ogosult§ágát tónyek. számok
igazolják. A lorga]()m még a gazdasági recesszió időszakában is eróteijes
növekedést mutatott, rövidesen eléri az évi 1 millió kú]deményt, Ennek
]ebonyrllitásához mii]tegy tizezer speciális kocsi és közer] kétszáz terrnináj
áll rendelkezesre Nyugat_Európában. Az utóbbi évr.kben új huckepack_
társa§ágok a]akultak. jelentósen bóvült a huckepack hálózat, (Mellékle1)

Az új közút_vasúti kombinált íuvalozási mód téIhóditását nagymirr-
tékben elősegíti aZ érintett kormányok támogatása, amgly egyrészt konk-
rét anyagi támogatásban, másrészt közvetett gazdasági elónyök nyújtá-
sában lrülöníéle aclóelengedós, ad(')visszatclités) Való-.]ul meg. Mindez ösz-
szefüggé§ben van a köffu!ezetDéd,elem előtérbe kerüLéséueI. A társadalom
ma már haj]andó á]dozatot hozni é]ette!e megóvása érdekébcn es a
huckepackban is ennek egyik fontos eszközét ]át.ia,

HU CKEP ACR T ECHN OLÓGI ÁK

Az egyes huckepack technikák a következők:

1. Görd.iiLő órszdgut (RoLLentIe Land,strasse ROLA)

1. sz, ábía

] camionok nagy rakfelületú uszáIyokon (katamarán tl'pus) történő szálli_



Ez a módszer, amelyet oz 1, sz, ábra szernlélt€t, a telje§ közúti jármű,
illetve járműszerelvény továbbítását t€s"i lehetóvé, A járművek homtok-
rakodó rámpán keresztü} egyínas után - mintha az országúton haladná_
nak - járnak fel a vasúti szerelvényre, arnely aztán velük együtt gör-
dül tovább. A ra&odás viszonylag gyorsan töriénik. Egy 16-18 kocsiból
álló szerelvény megrakása (ezze] egyidejúleg történő kirakáSa) általá_
ban egy órát sem vesz igénybe, belértve a közúti járművek rögzítését is,

Annak érdekében, hogy a közúti járművekkel rakott vasúti kocsi az
űrszelvényben elférjen, rendkívül alacsony platószint szük§éges. A sin-
korona felső élétől számított 47 cm-es padLómagassóg c§ak a vasúti ko-
csikná1 szokatlanul kis átmérójú kerekekkel érhető e1.

A íuvarozás zárt szerelvényekkel történik, A 16-1B §peciális kocsi
mellett egy fekvóhelyekkel és általában táIsa]gó, főzőhelyiséggeI is) ellá-
tott külön kocsi is szükséges, amelyben a vasúti fuvarozás során a gép-
kocsivezetók helyet foglalnak, Rendkívül fontos, hogy a nagyértékű va-
súti járművek ki legyenek használva, a szerelvényt ugyanis nem bontják
meg, s az üres futás tovább nóve'Ii az egyébként is nagyarányú holtterhet,

A Szállitási viSzonylatokat általában úgy Vá]asztják meg, hogy a

szerelvény 24 órán belül megfordulhasson. Ehhez gondosan kimunkált
menetrendle. a kúlönféle technológiai idők - különösen a határon tör-
ténó Várnkeze]é§ - ]elövidítéSére van §zúkség. Figyelembe kell venni azt
is, hogy egy út időtartama hozzávetijleg a gépkocsivezető pihenóidejé\,el
essék egybe,

Esetenként a közúti jármú magasságát szúkséges korlátozni, mert
bizonyos relációkban a vasúti úrszelvény méretei nem teszik ]ehetővé a
közúton megengedett max.4 m sarokmagasságú jármúvek továbbítását,

A nagy holtteher, az értékes vasúti technika miatt érthetóen ez a leg-
gazdaságtalanabb huckepack-technika. ELteíjed,ése dzonball indokolja Lét-
jc,gos1lltságdt, altalóball azéft, meít

- gyo!san és IL,lative kis eszkö2fclhasználással bevezethetó;

- a tóbbi kombinált fuvarozási móddal szemben a közúti fuvarozó
rószéIő1 nem igényel külön szervezést;

- nincs szüksóg speciáli§ közúti járművek beszerzésére, a neglevők
átalakításáía;

- kevés jálmúve1 rendelkező, kevósbé tőkeerós közúti fuvaro7ók is
igénybevehetik, továbbá olyanok is könnyen bekapcsolódhatnak a kom-
binált fuvarozúsba, aki]knél az egyéb huckepack technikáknál elenged-
hetetlen múszaki feltételek nem ál]nak rendclkezésre. Ennélfogva ez a

. technika a legalkalmasabb újabb megbizók megnyerésére, újabb terúletek
bekapcsolására;

- vógül pedig ennól a k,lmbinált fuvarozási módnál jelentkezik leg-
inkább az állam befolyásoló szerepe, kü]önösen a kontingenspolitikát il-
letően, (a kamionforga]om út- es kórnyezetkárositó hatása miatti korlá-
tozása).

2. Félpótkoc.sik tox dbbitása
Ez már jóval hatókonyabb kombinált fuvarozási mód. mint a gördú]ó

országút, mivel a hasznos és holtteher aránya sokkal kedvezijbb, Ennél
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a techlikánál jelentós éló- és holtmunka takaritható meg; a gépkocsi-
vezetónek nem kell a va§úton a kiildeménnyel €yütt utaznia, továbbá a
íuvarfeladat megoldásához kevesebb voniatóeszközre van szükség. Olasz
viz€álatdk eredménye alapján 5 i€lpótkoc§ihoz iiultalában eg:yetlen von-
tató dlegend6.

A közúti fuvarozónak azonban nagála kell vállalnia a |\áztő], házíg
töTténó továbbszállítás és a visszfuvar megszervezésének többletterh€it.

Problémaként merül fel emell€tt a cabotage-tilaiom. Ennek lényege,
hogy á.ltalában tiltják idegen országok részére a belföldi fuvarozá§t, a
termináli íeI- és elfuvarozás pedig annak minősü ,

A feüpótkocsik iuvarozását illetóen a rakodás módja és az ehhez iga-
zodó technikai feltétslek íüggvényében két váItozatot különböztetünk
meg.

2.7. FéLpótkocsib toDóbbítása hotizontóLis rakod,ással, süLlaeszthető
pl@tós kocsin

A módszer lényegét o 2. sz, ábra szem}élteti, amely tulajdonképpen
abból áu, hogy a félpótkocsikat megfeleló rampán át hátramenetben tol-
ják rá a két vasúti kocsiból (wippenwagen) álIó egységre, majd a vasúti
kocsinak a közúti jármű ketekeit tartó p]atórészét hidraulikával a sin-
korona felsó élétól számított 41 cm-re süllyesztik a továbbításra a]kalmas
profil elérése érdekében, azután a félpótkocsit rögzítik.

A kirakás íordított sorrendben történik.

2. sz. ábra

Ebben az esetben viszonylag hosszú rakodási időkkel kell számolnunk,
A rakodás és rögzités félpótkocsinként 15-25 pelcet Vesz igénybe, ncm
is beszé]ve arról. hogy egyszcrre csak ka,t kocsiból á]ló egység á]litható
a rampához_

A kózúti jármüvsknek ebben az csctben viszont máí eleget kell tenn'
bizonyos műszaki követelményeknek, amelyekle késóbb kitérek. Elónye
ugyanakkor, hogy a rakodáshoz nem szükséges beruházásigényes daru
telepitése es a kö::jti jármúvet nem kel] emelésre méretezni.

2.2 FéIpótkocsik toaábbítása ueítikáIis rakoddssol, ún. zsebes kocsin

Ez a technológia már megfogásra ós emelósre alkalmas kiképzett ié)-
pótkocsik daruval tijrténő rakodását igényli. A íú]pótkocsik kerekei a
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speciális vasúti kocsin a sjnkorona íeisó éleró] 33 c,rr-re a; ún. ,.zsebLen"
helyezkednek el, Ebbó] származilr a z§ei)es kocst ilaschenwagen) eine-
vezés,

i! rakodá§hoz szükséges ílaiu - alnennyiben nem a már me6]c-vö,
pl. konténer termináli darut teszLk erre illkalmassá - jelentős lreruházást
igénycl. Ugyanc§ak kö,ltségvonzattal jár a félpiitkocsi daruuhatóvá tétele,
vagy darullható jármű beszerzése

Ezzel szemben ;r r:rkociási és .ógzitesi idó fendkivúl alacsony: nem
lL,sz ki ti-ibbet 5 pei,cnl,]

A tárgyalt fuvarozási módot a .]. sz. abTa,lnulat,]a.

@
mobil
rai<odó-

0ép]re1

darUVaI

3. sz. ób"a

3. Arufuuabbítós c5g1 gg2glíréngben (cser eí elépitménaben)

Ez a legkisebb holtteher igénybevételével járó, leggazda§ágosabb
huolrepack techniJka. (4. sz. ábra.)

csere§zekrény alatt tulajdonképpen olyan közúti járműszekrényt ér-
tünk, anely vasúti fuvarozásra is alkalmas. A konténerhez áll közel.

A va§úti továbbitá§ speciális csere§zekrény-, vagy konténe.hordozó
kocsin történi.k é§ szüln§ég esetén a z§dbe§ kocsi és a normál pőrekocsi i§
igénybe vahetó,
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mobi1

rakodó-
géppe].

daiUVal

4. sz, ábra

3. Eguéb huckepack-technikdk

A],kaimazzák még, de szinte kizárótag Franciaonszágban az urr. ,,ken-guíu"-technikót, arnikoris a félpótkocsit horizontáIi§ rakodásaal heiyezik
a speciális kenguru.kocsíra. A rakodáshoz kü]önlege§en kialakított von_
tató szükséges,

Természetesen a kísérletezések is tovább folynak a meglévő t€ct!-
nikák, technológiák korszerűsíté§ére, újabb módszerek kidolgozá§ára. Ezek
közül mutatok be kettőt:

Figyel€mre méltó m€oildá§ az amerikai Road Railer-System, arne-
Iyet az 5. sz. abía mutat be,

Rail Mode

5. sz. dbra

H19hway Mode
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Amerikában mintcgy 20 éve fejlesztették ki az első vá]tozatát, euro-
pai e]ierjedéséIe azonban , bár az utóbbi időben ,.korteshadiárat"
lolyt - egyelóre nem számithatunk,'A 

móászer lényege, hogy a megfeleló sziilárdságú fólpótkocsik egy-

ben betöltik a va.súti kocsiszekrény szerepét is, csupán a vasútr forgó-

alvázakra van szükség, amelyeken az ábra szerint helyezik el a lélpótko-
csi,kat, és az igy összeállitott Vonat máris továbbitható,

A2 elLí ópai huck epack- t echnikák ó sszefulsofuLítdsa

Az elóbbiekbő] különösebb kommentár nélkü] is szem]é]etesen ki-
túnik az egyes huckepack-technikák közötti különbség, A hasznos és ho]t,

teher araűa a telhelési határ maximáiis kihasználása esetén a,,gördü]ii
országút" esetében 0,B, a fe]pótkocsiknál 1,1, mig csereszekrények és a
kontÁer vonatkozásában 1,,6. A íLettó tonnóí@ eső köLtségek alakulását
a vasúti talifák is befolyásolják:

I

KöltséÉek

közúti
válialkozó

VasútTechnika

rövid távon hosszú távon

RoLA
(gordülő o.sZágút)

SAL
(félpótkocsi)

wAB
(csereszekrény)

Gc
(nagykonténeI)

nagyon magas

kózepes

a]acsony

alac5ony

köZepes

magas

magas

közepes

ajacsony

kózepes

A közúti fuvarozó a kombinált fuvarozáS révén egyrészt személyzetj
és anyagi költségeket takarít meg, másrészt számolnia kel] a vasúti fu-
vardíjja], aZ átrakási köttségekkel és a beruházással. Ezek az egyes tech-
nikák megválasztását gazdasági szempontjai, amit nemcsak rövid, ha-
nem hosszútáVon i5 mér]ege]ni kell.

Ósszehasonlitós a műszaki-szeruezési íeltételek alapján :

vasúti kocsi Közúti jármú TermináI
(rakodóhely)

1, Gördülő országút

§peciáli§, rendkivül
csony platós vasúti
csi (továbbítás csak
vonatban).

a közúti iármúvel
szemben támasztott ál-
taIános elóirásokon kí-
vül az esetleges sarok-
ma8asság lakszelvény
kollátozáson túl s€Emi-
téle követelmény nincs,

- ca. 400 m hosszú
egyenes vágányszakász
elején és végén 40-40
m hosszban burkolt te-
Iütettel, Tároló tér a
közúti iármúvek részé-
re

- tartózkodó helyiség

- megfelelő rampa.

(a tetjes közúti iárműszerelvénytovábbítása)
ala-
ko-
zárt
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vasúti kocsi Kózúti jármú Terminá]
(.akodóhely)

2. a) lélpótkocsi horizontális rakodással (nem daruzható íélpótkocsi)

l

Süllyeszthető plalós ko-
csi (wippenwagen) (2
róvidle kapcsolt liocsi-
ból álló eer"ség)

-Ie]hajlható aliilutás-
gátló

- fe]hajtható gólya]áb

- llncfögZítés
megíeleiö prolil biz-

losÍtása

- Z;ilható 1iida J2 ira-
t lJk h ll7

- 2 kocsiegység beíoga-
dására aIkaImas vágány

- megfelelii íampáva]
é5 a hozzá kapcsolódó
l0 m hosszú burkolat
sZakasszaI

- 1árolótel,ij]e1

]. a) l'élpótkocsi horizontális rakodá§sal (nem daIuzható lelpóLkocsi)

.,zsebes kocsl" {esct]ag
sűllyesZthetó plalós kO
csj js igenybe lehetÓ)

le]hajlható a]áiulás
sol ló

- ll1eí]lele]ó pfulil biZ,

- nlereYités (emelés-
heZ )

- megíogási ponto]i (lű -
leIi) rz €Ine]éshez

- kűlain zárható láda az
ira! o l,ho2

- megíelelij teherbíra-
sú daru. huckepack
megfogókerettel,

- tárolóterü]et a közúti
ilirmű\,ek sZámára,

- (\\t jppen\\,itgen eseten lelhajtható gólyaláb.
láncrógZités)

3. c§eresz€krény
csereszekrényhoídozó
kocsi (konténet,hordozó.
vagv zsebes kocsi is al-
kaimas)

- kűlonleges kó\,ete]-
many njncs (ha a ralio-
dás solán a cSereszek,
féni, a kóZúti já.mű\ ön
márad)

- ?.15 m-s. ]iibakfa ltl-
litható cseIeszekfénvné]
5pe.iillis közúti hofdo-
7ójárnrű

- nregfeielő teherbirású
daru. megfogókerette]

- IáI,olóiefület

A korszerú technikák bemutatáSát és össze hasonljtását kóvetoen egy-
éltelműen arra a következtetésre juthatunk. hogy a huckepack beveze_
tése hazánkban iS szűkséges és indokolt. azonban eszközigényessege mi_
att ezt szelektáltan, a ]egkedvezőbb mego)dások kiválasztásáva1 ke]1 e]-
végezni,

Egyik javaso]t techno]ogia lehet a gördü]ó országút (ROLA) annak
ellener{ hogy magas beruházasi igény,ű (1 db vasúti kocsi 1,5 millió öS
- 7,5 mll]ó Ft-ba kelúl), Ugyonakkor az útjainkat rongáló kózúti tran-
zitforgalom ezze] vasútra terelhetó, köInyezetvéde]mi szempontbó1 is ki-
emelkedő je}entőségű, x'IegJeLeIő gaz(lasagi szaból!]ozók mellett a sajót
kamionok is ígénabeuehetnék* ,

3 A HUNGARocAMIoN-nali máI volták próbálkozásai, de az él.vényberi
levó szabályzók (pl. a jáIműamol.tizáció rendezetlensége és a konVertibilis
költsé8hányad) kedvezótlenné 1ették az jgén),be\,ételt,
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Másik, a viszonylatok szempontjából azonban kor]átozott techno]ó-
gai lehet a dunai hajóforgalomban nyerges pótkocsik, illetve pólkocsis
szeíeLDénlle]. toVlibbitása RegensbuIgig., ir Duna-Rajna-Majna csatorna
üzembehelyezésót kövctijen móg tovább, Viszonylirg a]acsony beruházás
igénye (megfe]e]ij uszálvok beszerzósc) i.s takal,ékos munkaeró feihasz-
náiása is indoko]ia,

Vógül a legszélescbb kijrben. a hazai ós nemzctkózi Viszony]atokban,
Valamint a tranzitszá]ljtásokban egyaránt alka]ma2ható !\ csereíeLépit-
mén,lJes lnegol(lás, amelyet kissó lószlctesebben kivánok indokolni. illetvt,
bevezetésre egy elgondolást is körvona]azni,

A döntéselijkós:itús sordn íőbb ténlleziit is íigvelcnrbe kell t|enni:

- a nópgazdaság i,s az MN szá)litó gépjármúpalkja nagymértókben
e]haszna]údott. f eJu.lit asra tz,rrul :

- a mezőgazdaságnak nagyte]j csitményű terepjáfó technikáIa van
szüksége a betakaritásoknál jelcntkezó szállitási (csúcs-) íeladatokho7
speciális f elépitményekkel ;

- az MN-nek noImálp]atós terepjáró tchergL]pkocsikTir van s2ük-
§ége a háborús szállitási íe]adatokhoz;

- a meglevii konténerterminálok kiegészitii eszkijzókke] alk3ln]asak
a csereszekrények mozgatására ;

- a MÁv meg]evaj konténerszáltitó és piirekocsijai ugyanc§ak a]-
ka,lmasak a csereíclépitményok szállitásáIa.

Az etózóek figyelembevótelével kózós tehervise]éssel olyan perspek-
tív szá],titó járműtipust kel] beszerezni, vagy gyáItani. am!,ly megfe]el
a többféle követelménynek. A meglevók közü1 a KAMAZ tipus ]átszik
erre alka.lmasnak! azonban a vizsgáilatok je]enleg más irányokban is fo)y-
nak. A jármű íejle§ztését a Közlekedési Minisztérium III- számú ágazati
célprogramjába (,,Az áruszáliitási fo]yamatok és techno]ógiák összehan-
golt lejtesztése") javas]atunkra felvette- Ez biztositja a szúkséges tudo-
mányos kapacitáS igénybevételének 1ehetósé8ót.

Végeredményben egy közös válla]at ]étrehozása ]átszik célszerúnek
(a Nlugat-Eufópdban @LkELTLazott glJakorLat is ezt igazolja* ), amelyben
a Magyaí Államvasutak a terminá]ok és a gördülóanyag. a közúti szá]li-
tó válialatok (voLÁN), a Mezőgazdasági és Élelmezési, illetve a HonVé-
dellmi Minisztérium a közúti szállitó technika, a MAHART pedig a vizi
szállítás technikai eszközei biztosításával Vehetne részt a vállalkozásba,n,
amely megvalósulása esetén mind népgazdasági, mind honvédelmi szem-
pontból igen hatékony eszközfenntartást és -fe}használást, i:lletve jeientős
b€véte]t eredményezne_

Az MN-t illetóen nem lenne szó tötrb]etberuházásról (ugyanigy a

voLÁN Vállalatoknál sem) mert az e-lavu]t járműállomány lecserélésé-
nek ütemében és a rátervezett költségek íelhasználásávail kellene a pers-
péktív cserefelépítrnényes száltító technirkát rendszerbe á]titani. A köI-
osön]bérletiel vagy más pénzügyi konstrukcióban) a népgazdasági §zál-

* Rendelkezésre áll az
lat) teljes üz€mszervezése é§
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líttásokba bevont tecbo:jkánrk nem a telephelyeken, állá§ közben avulna el,
hanern hasznáüat közben újratermelné öntnagát és íolyamato§an magas
hadraíoghatósági sánten lehetne tartani,

KIMUTATÁS
az európai IiUCKEPACK terminálokról

Az ország megngvezése ' Terminálok száma

NszK
§panyolország
svájc
Portugália
Au§ztria
Ilollandia
ol,aszol6zág
Nagy-Britannia
Dá]rria
Belgium

, Jugoszlávia

21
4
4
2

l8

4
4
1
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MEGNYlTó

Ar MN 5232 körlekedési koníelenciójóhoz

Kapus Gyu|l t e zér őr nagg

Konferenciánkra olyan időben kerül sor, amikor társadalmunkban
széles körű változásoknaíI( léhetünk tanúi. Mind nagyobb figyelem íordul
a gazda§ági kibontakozás érdekében megíogalmazott élolr eléré6ére tett
sokoldalú tevékenys€re,

A honvfiel,rni mini§zter elvtárs gazdasági-tár§adal-íni kibontakozás
végrehajtását szolgáüó néphadseregi fel,adatokra szóIó ,,Irá[tyelvei"-ben
megfogalmazá§ra került számunkra is, hogy törekvéseinknek ,, , . , a mcg-
takoíítósok és többletbeDételek nöuelésére, az il,eiglenesen fel,szabad,uló
tennelő-, jalrttó-, szótlító- és egaéb kapocitósok hÁsznosítósóro, . . . " l<e'rl
irányulnia.

seregtestünk közl€kedési szodgá,latára eddig is jellemzó volt a takaré-
kos gazdálkodásra ilányuló munka, amely évról évre javu]ló színvonalon
mind h,atókonyabhnak bizonyult.

Az elmúlt évek szervezeti változásai következtében §zámottevóek
azok a közle'kedési §zolgáiatra ható tényezők, amelyek a.lapv€tő hatá§t
gyakorolnak tevékenységére. Leglényege§ebbek a szervezet korszerúsíté-
séból, a káderállomány felkészültségéból a végrehajtó egy§égek, alegyse-
gek kapacitás növekedÉséból adódó ked,vezóbb lehetóségek.

Az átszervezett seregte§t ködl€k€de§i §zoügálat abba a helyzetbe ke-
rült, arnikor a fel,haümozódott tapasztarlato'k s€its€ével, az újszerű kö-
vetelnények szell€inében §zükségszerú, hogy áttekint§e helyzetet, ki-
alalkítsa további céljait e§ annak megfelelően gyakorolja a szállítások
szervezesében, irányításában e§ végrehajtásá aír msgfogalmazá§ra kerü-§ ló fsladatait.

A koníerencia a]é azt a célt túztük, hogy átfogó kép€t adjon az át-
szerv€zett közlskedé§ú §zolgálat helyzetéról, átteldntse a végrehajtás íela-
datait, kialalrít§a a továbbí€jíIődést bizto§ító célJ<itúzé§eket, ezek eléré§ét
§zolgáló fóbb feladatoka , módszereket.

A koníerencián nagyobb harrgsüyt fognak kapni a katonai szállí-
tá§olr kéril€§ei, azon an nem hanyagoljuk el a szolgálet többi §zakt€rü-
letét §em.
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Az€rt §zerrteltünk tága,bb teret a szállításokngk, m€rt itt tapasztal_
juk azokat a kiaknázható tartalékokat, melyek kelló figyelemráfordítás
é§ össz€ltrangolt tevék€nység eredményeként jelentősen tudnak hatni gaz_
dasii€i élkitlizés€ink érdelében Yégzendó feladataintkr.a.- Ezek figyel€ínbevétdével választottuk meg referátumunk témáját,
tettün,k java§la ot a korref€rátumot tartó elvtársak reszére.

Azt lder€ün az elvtársalrtól, hogy az itt elhangzó kérdésekben íoglalja-
nak ánást, alkotó hozztiszólásaikkal _ a konzuitáció keretében _ s€ít-
sék a célllitúzéseink érdekbben végre}tajtandó feladataink m€gfogaJínazá_
sát é§ mfi§zerBlr kiala,kítását.

Ezzel koní er enciÁnkot ne gnaiton.
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Az ótsrervezeti se]egtést közlekedési szolgólotónok
helyzete, o hotékonysóg jovítósónok toyóbbi célkitűrései,

íelodotoí, módszerei

szene9 JózseJ ezredes, Gdrd,os Vilmos őrnagy

Reíeróium

Az MN 5232 közlekedési szoJgálat jdlenileg,i helyzetet á,ttgkinitve meg_
állapítható, hogy az elmúlt évek szervezeti korszerű§ítése - különösen
a ,,RUBIN" fe]adat hatásai]<ént - jelentós változá§ork ]köv€tkeztek be. Ki-
alaiku,l a üorábbinál kedvezóbb sz€,rvez€te, arnoly most már igazodik a
hadtáp6zolgáJalt rnás §zoügálati ágaihoz. M.ind hadsereg §ziínten, mind a
c§apathadtáp felső é§ alsó ta€ozatában javultak neTncsak a háborús sza[<-
í€ladatolk, de az á landó b,aLrckészüil,tségi idószalúban a szolgálat elótt
ál ó kövele]nnénydk t€ljesi,tésnek feltétdlei is.

Nótt a szeFvezetelk anyag- és e§Zközeülá,tottsága. Megteremtődték a
szol€álat tová bfejlesztésének káder- es ]kádqiképzesi bázisai. A szooia-
lista hadseregokb€n €y€dülállóan a szol€á a,t szervezete d@ndár szinti€
kiépü{t és üényegében fe{Itötl,tött. Léi,rejötttsk a szolgálat mindazon bék€
e§ háborús szelrvezetei, amelyek allkalmasak a seregtest lközlekedési, szál-
lítá§,i feadatáJi,t tervezni, §zBrvezni, irányí,tanri és végrehajrtani a népgaz-
dB§ág együtt]rnűködó szálilítá§i á€azataivai. Je}entó§ a fejlődés az anyag-
mozgatás és rakodás gépesí,te§e ,terén _ ülialáku],ta,k a békében és hábo-
ruba! jól ha§zná,]rha,tó eszközök, azok javitásá,na]k MN és csrapat ,bázi§ai,
c§apatfe}t€,td]€i. A d,iszpées€,r szoi€á[6,t fejle§ztésevel pát,huzarnosan. ha-
ékonyság jaMító intézkedé§ek születte'k a közúúi száI.lításdkban. Az MN
Közlekedesi SzoJgála,t i,rárlyításávaü é§ |közvetlen ré§zvstdlévol tonto§ Va§-
ú,tri ipa,rvá,gánydk és közúti kűlön szintű kereszteződések, ,rnűtárgyak ,l,e-

te§ü,Itek. A se!:egte§t alá,rendrelt ,rnúszalki §za]kcsap,atdkkal együ,ttmű]ködve,
megfelelő §áDten hiztosítoltt a gyakorla,tok vágxehajtá§ára kijelölt iöld-
utak javítása, karrba,ntaftá§a, az anya€i ld}tető§ége0< és a ikapacitá§ok fii88-
vényéberrr úervszerűen tajrt€nü a he|yórségi Jáncta[pas utark felújíitáLsa,
barbantarhá§a. Mindezen kii,riirlrnények h,atókonyan segítilk a közle&edé§i
szd]8á[at,!6vékenysetát.

Alapv€tó váütozás a §mlgátrat irá,nyí,tó állofi!ánya rninó§€i és meny-
nyi§égi h€lyzeteben kii,vetk€zertt be. A senegtest Közleked,ési szolgőlat
áilományábarr a §záüí|tó fóti§ái b€o§ztás qlradérDiához kötöüté váüt. A se-
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regt€st f ó,d,i§zpécser mellett diszpécser tiszthdly--ttes, valarílint sorállomá-
nyú d]iszpéc§er-írndk rendszeTesitésére kerü.lt sor. Kedvezó válrtozás kö-
vétjkezett be a2 á]lorruiny iltetmény kat€óriájában is.

A ser€gtest közlekedesi szo}gá,lata j€lentó§ segitséget kapott a szer-
vezeói-, káder- é§ tángyi feltételdk biztositásában. A gyakorlaíti tevékeny-
séghez jól i€azodó szervezet kelült Lkiala,kításna.

A hadtest kdzlelkedési szo,lgálatot illetően is lény€i változ,ta,tást je_
lentgtt az áüornány ös6zetételéb€n a rnagasaLrb szetvezeti forma. A had-
te§t közldkedé§i szoigálatfónök beosztá§ akadérniához kiitötn, az MN 2284
es MN 7203 KSZF-§ég ál}ományába sziLruító főtiszt rkerült rendszeresítés-
re, ínirtdrhá,rorn hgdrnűveleti_haJcászati magasabb,egység Tendelkezík
diszpécse,r íti§áheiy€ttess€]. A had,te§,t közLekedési szolgálatt új ío'Iadata a
háborrús közú,ti biztosítás iirányi.tása, amely az eddrig ,lrialakult gyakorJat
szerint hadseregtől az áta]árendelésre ke,rüló alegységek és közúti ele-
m6k eróivel és eszközeive1 kerül végrehajtásra, Új ve,zetési szinúet jelen-
tenek a dandó,r szdllító szolgóLgtíőnökök, Nótt a §zállító diszpécser szol-
gálat áüofi!ánytáblásí,tott beosztásaina,lí száma, alawetően a gazdáIkodó
szervezeteink diszpécserei - a kevés kivételt képező megbizott di§zpé-
cseFék mellett - allománytáblában,rendszerresítettek.

A hadser€g köáe,kedesi §zoJgálat irányító-felelő§s€ét az MN KSZF
szaiona,i, i,llle,Lve x hadsereg ,hladtápfönök szo]€álaí,i alárendel,ts€géb€n -a had,test és dandár PK, HTPH_ék és azok alárendeltségében ,tevékeny-
kedő köZtrokedési, sállító szakbeosztotta]k útján va,lo§ítja rneg.

A közlekedési, szolgáLat uégíehajtó szerDezeteí hadsereg tagoz@tban

- a békében ,,M" törzzsel ,rendelkezó közúói, száuító és rakodó-száülít-
mánykíséró zá§z]óaljakbdl tevódnek össze.

A had§ereg közvetlen csapatokná] a szoilgá,lat feladatai végrehajtását
az ellátó alegy§€ek biztositják,

A h.adtest közleked,ési szolgóLat végrehajtó szervezetdit vi§zgá,lva kí-
nálkozik az analógia a hadsereg kőzlekedési szolgálattal és ide sorolan-
dónalk az ql átó ezredek §zá,llító zászlóaljaiít, rakodó- és §zállitrnánykí§é-
rő század,át é§ az e],lá,tó századát tartani. Ezt a loclká.t tovább ío,lytatva
azonban az [átszarra kiive,lkezetesnek, ha az ellátó századok szervezeté-
ból is csak a szá]Iíltó §zakaszdkat éFtenénk a ,közl€kedési szolgálat sza,lk_
mai alárendelts€ébe. Ez a felosztá§ azonban a jel€nl€i gyalrorlat sze-
rint ön]kényesnek bizonyu,lna, rnivel az ellátó század felé a szolgáüat szai<-
irányitása és felelóssége a hBrokészültségi-{nozgósítási ás a vezetés kér-
dései,ben te[jes körú. Ezen meggondolásdlrból ,krii,ndulva úgy v6lem, lneg
keltl vizsgá,Irrunk az eliátó e§zred sza&]mai vezetéséndk ü<érdését. Jele.rt-
leg az a hadsereg közlekedési szolgálat állá§pontja, hogy a hadiestpa-
narrcsnok hadtáphelyeites követoJ:ményei alapján a hadtest lközlekedési
§zolgáüatfóniik szakrnai eliiljáróként telj€§ íeldlősséggel tartozijk az ellá-
tó ezr€d szállító, rakodó, szállitmánykísérő feladatai biztosítá§át szolgáló
tevék€nysógéfu.

Tdvábbi \,égrdhájtó szer,vezetei a üradteet KSZF-ndk a haditest |röz-
vetlen csBpato{r ellátó alegységei.

A d.and,ór, ezred (öruilló ai§zlóalj, osztőw) szóLlító szol,gól,at !égretlaj-
tó szen)ezete:
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A kötelékbq,, lelrő zágzl"óalirk (osztilaok) sz!í;llí,tóteuél@fla8éget Dég-
fehLjtó szeíDezete :

- ollátó sza lras:zoik, rajork.

Fonto§naÜ< tarten üdúrs8§.j{y9an,;, ,hnalr az e]látó esnségek, alegy§é_
gek felé a köztdr€dési §zoigá,lat szalki.!,ányíó tgr,ékeny§€€ a szf,lrlve?Et
szolgálattDz tá!,toá száü(Enrai e9ékeüty§€€r€ éí,tendó, fili\rel €z6tl §zeltw€_
zetek más irányú szakmai feladatai szabályoását a megfeleló szakszol-
gálatdk f ónirk€i €yai<o,rolj áik.

Ki kell üang§üyozni, a ü<ödldkedé§i szolgá,lat raz ,á,t§zerv€zé§ kapcsáíl
nem csalk §z€u:v€"eté,b€n kon,sze,rűsö,dii,tt, harr€ín a v€!,€}lajtó szintEk ka-
paoita§a is allkatmazkodo,tt a rna8asabb szervezeti ícrr,rnához. Ezgkr,e a tké-

§óbbiekb€n reszlete§en kitértek.

Az litszen)ezett közlekcdési szolgóla,t az óLlantó h,aícwszüItség inő-
szakóball alapDető í elaú,O,tónak tekifutí:

1_ A harokészült§ég es rnozgó§itá§ kiizldkedési, szá,uí,tá§i 
'elteteleinekb]iáo§ííását, a közleüedési szarlicsapatdk barlreáillapotnol hábo,rús hdlyzet-

re való áttáé§e foltét€I€ind]< iennbrltását.
2, A szatkál]oanány f el!<eszítéset, kíképzéset.
3. A gazdá']kodá§i tevékeny§e? üe!,vezését, §zepvezését, i.rányitiis{it,

végrehajtásaít.
4. A szolgá}at kád€rállornánya fej,lesztes,et, kádet,,ta!.talékrképz€st, a

§ziid<sége€ kád,erátcsoporrtosítások t€rvszerű előkészítés€t,
5. A szol8áü6,t t€vékenysrig€ hatákonysága javittísá,t szolgádó célrkitú-

zésdk lliala]kitását, a feladatoJk végrehajtá§a ifá,nyiüását, ellenórzését, se-
gitését.

Közelekedesi *onferenciánkon azfurl az eredrnényeirrket, gondjai,rr-
kra,t, tovább,i céulitűz€s€inket es az enrrd< eq:ddkében vég,rehajúandó íel-
adatai,nkat kiván juk megfogalrrnazrli, anelyek tlársadal,Tnunk ,kibontako-
zá§i prograrnjába leginkább bei,lleszt}retők, igy €lsósorban gazdállkodá-
§u.nk főbb,terüet€,i,t Lkívánju]k reszlet]e§ebbe,n elernezni.

Így az el,hangzó vibai,ndító eldrdris es az ad kiegL§zrtő kor,ref€rárturndk
temáját is úgy viiüa§ztotiulr m€g, ho€y ezzel §egítsük tevéke,nys€iltnk ha-
tékony§"igának niivelese érdd<éb€n a Tninél megallapozotbabb, elör€rnuta-
tóbb vélenénycselrét.

Úgy í,tétjiik meg, hogy szol€álatunk a}apvstő szalrrnai tevékenységet
a sáltíü§o|r v€€!€}rejtása érd€kében kifejtent so&oldaüi munkánk jelerr-
Li. Ez alatt értjiik:

- a szólt tósok inúrwitásót, ellellŐrzísét a fóbb §zíIlítási á!€azatak,
a vasúti és közrlti sáüttás ,terüetén;

- a kijzlekeilé§ sza.l@Iluaggdl Y".ló gadőLkod,úsr, ]nirrt a szriütásotk
olőke§zítő, s€gító, rne€bízhá|tobbí tevő ern]b€ri erőt lkírnélő gépe,lr, e6ákö-
zök i.i.2€!nelteté§€!:e, ü<arbantartására, ja,vítá§,íra irányurló ,m,u,n[<ánk8Jt;

- a szállító§ wiltségla2ret gozaló,Ll(.illást, a nétr8azdasági szállító vál-
lalatdlnl(al v€re}tajtott csapat- es a,ny,agsállítá§ok t€lrvezését, feltnszná-
lásái es elszárnoüísátt ;

- a t,iktilyos ióínűDek közlekeiléséíe irőnauró teDékenaséget.
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Mindezeken túI, természeteson gazdálkodá§i,tevék€ny§€ünktröz ta.r_
tnzik a helgőrségi laúnctnlws utak, gual@rl,etok Dégíehaitógóra kijelólt
löuutak igénabe,éteuoel, javításá,val, lkarüentantásával kapc§olato§ fel-
adraúok irányitá§a i§.

Gazdálkod.ásunk jel€ntd§ részet kinevő száüít]á§i felBdatai,nk irámyí-
tÁsa a diszpécsersulaőla,t seíftsqével valósul meg, melyn€k Ilehet&9ég€-
it, fe§zült§€eit a ü<óvetrkezők §z€rint láijuk.

A szóllltasak ifónaí.tór(l a parancsrrok had,tá.ph€'lyette§€k, a tköádke_
d€§i szoJ€átat és anna,k szerv€z€éb€ tartozó szállí,tó di§zpéc§erszolgálat
létrehozása óta jelentős fejlódésen ment keresztül, emellett az egyéni
íellészültséget tdkintve, az uítóbM idóben sok €],rnara§áalást is kapott _
§ vaujuk,be jogosan. Dl keu f€adlrunk elölja]róink kriói]kájáút, rnoly sze-
rint te,,vék€nysegii,nk rnég ítúl biirokFaúiált, eset€nk€nt c§,a[( nyijhrántartó
és ,,postá§" szerepet tiiüt be, elszakad!"a a tányileges vÉgu]ehajtá§sa,l va,ló
§zolgálati kapcsolattó].

Vizsgálva az okokaÉ azt tapaszta]lju]k, hogy az ilyen munka,ínódszer
mögött gyakran húzód,ii< meg a d,iszpécser rnagára hagyatottsága, más
irányú leteir]hel,t§ége, a szállitás szeolvezési levékenység nem kdllő is,ín€-
ret€.

Ti§ztan keü látnurrk. hogy ebben legtö b es€iberr nsm kizárólag a
§áüító diszpécsefit tqDhe],i feleló§ség, Az i}yen jelemégdk kivétel nél|(üq
a száuitó §zo]€álait fónók, illetve a parancsnok hadtápheüyerttes íelelös-
ségérzetének h,iányá]ra. e§etileg saját fel,kesziilrotleruégére, az elóIjárói in-
tezkedések énvényrejuttatá§ának alacsony szinvonalára, de rnernán azt
is mondani, hogy a parancsno]ki ir'ezetés szá]llíltá§ fela.datok gazdaságo§
meg,valós{,tásra "!€ló törckvé6ánek éFdektelens€ére 

^/ezebheító 
sok eset-

ben visszg, §óit esetenkénit feleló§ §zolgálati sz€mélydk e,rzéketüen§ége is
megáuapíüaltó.

Mindezek jobb értolmeé§ére szüks€e§nek tartom riiqiderr felvázoll_
oi szintenként és szervezetenké.nt íelelós§egűDjket, l€h€,tós€eink€t, fe-
szÜt§égei$ket. Ezt az áttelnirtlte§t a közlokedési §zolgáIat sza,káiiományá-
ra vonat]koáatom, nem hangsúlyozon rni,nden esetben, de elórebocsá-
torn, hogy az anyagi §zálliüásol]<é,tt - annalk rninden fajítáját illetóe,n -rTlirrd€n §zinten a paranc§no& hadtáphelyet/tes ;iartozilr fdl€lőséggel.

A had§€q.-eg közl€k€desi szolgálat áüorn ínyába tevékmyrk€dő d]i§zpé
csemzolgálat sz€ínélJii feltétel€i - a közelmú4t átínéngti lidósza,kától el-
te}irntve - bizto§íitotta]k. Megáliapírtfiato azonban, hogy alacsorrylorJru kez_
d€fir€íryezó ké§z§eg íta,pa§ztaltlató a s€í,egt6t alryagrtem felolóseivel való
e8yüttmúködésben, mint - megitélé§em szerint - egyik legjelentő§ebb
feladatnái. Igaz ez az igány a sáIlíttatdk részéró sern jelr€nt]kezett annak
ellonére, .hogy e tárrgyiban tób ízben és formá an is jelzé§etdkel éltiink.
I§mert elóitünk, hogy a gazdaságo§ száüításoliat kedvezótlenül érinti a
népgazdasrfulbarr m€levó tliánygazdállrodás, Megis li€y látjulk, hogy a pán-
élos- es gépjáEnútecünikai §zoíg{ílat é§ az elhélyezé§í §zolEálat előbbi
gondjai m€goidásában ,ne}ra átlépi a tű,res,}ratárrt, Az sern ha,ltgnöaüí al,
hcgy a badserq d,iszpécser §zolgáüatát irányíto ti§zt úr€ín üragyatkozha,t
csak a ielsrrtésdk, stlb. lelefl<telen ,,ktinwel€§éFe'', na€yobb re§á keu váú-

67



lalrnia az atláoenderlfiek diszpécs€rsi, g |röaiti sá,lílíóá§o0( helysáni ellert-
6rzesében, ezek nyoqnán javaslartoü<, éí,tékelés,ek rnegitetelében.

Azt i§ el keü ismeorrriirrk, ho€y a §zállítá§ok bányí,tá§i rendszenerretk
jelenleg kialdkult ,,szoürásai" n€m t€§zn-ek lelretóvé jélentós erderni ced-
menyeket, m|i,\,€l nrics kellrEl fui8lalríWa a vegr€hajtó e§ elij,ljáfó dri§zpé-

c§erdlr hatékony rnunkamódsz€r€, felelősségiiJ< üratára.

A ho,iltestek köz]ckeitési szolgóla,tóban,tavélnenylk3dó diszpécse,rek
munkáját az elté,ró szí,lwonal j€liemzi. Egyb€n azonbaír telje§ a?pnos§ág
tapaszt8ltra,tó, rnirrd}tárom hadtegt d,i§zpéc§€,re ,,T" iigwitel ü<ezeléssdl van,
vagy volt a kiioe]rnúLltrüig ín€8bíZva. A jelerr,leg kialalkított létszám léhet&
sé§dt§kel í€lt€}r€tő€n az v€iZérüi a had,t€stek ,hadtá,pvezetését, ho8y a köz_
Idk€dési szdlgálat murt-lrájána r teathére ,rnás §za]kfuladatolk el}áttását helye-
zi elónyb€. Ug5mrrarktkor t€üj€§ j€8al ienne elvri,rható a tpdtest §záüítá§t
§zervezóktól, ,ho8y a szaüünai alárendeltségi.ilrberr lwő elláto ezredek §ál-
lító kaDaoitásával mest€Fi mfton gazdállkodjanalk. Nem ha§zírálják rki a
di§zpéc§eNzoügállat ellátó ezred §z&vezetébert múrködő alárendéltjait, csak
elvétve tapasztalható törekvés a tagozat kihagyásos, gyűjtó-teritő jára_

tos rn€oldásolr,ra.
A d.i1zpécserszolgók' struktúrájában a v€rehajto gazdéLlkdó nogg,

sabbegységak, egaségek §zíüJtje,lt tg9ékenyúr€dó diszpécserek jel€,núi[< tu-
lajdon]képpen ezen szo]€álat ,végrdhajtó alappilüereit. A harcá§Zaü maga-
sabbegységek sz.i,llító §zolgálat iónókei a szállítások szervezésében a disz-
péc§eli ínunkát i§ eh,égzi|k.

A szolgálat mu,nrkájára ho6§zu éyelr óta ní,nyornja bély€gét a ínagas
mérő- és rnutrató§zámok felt€tl€rr el€resáre t€tt ,,erőfe§zíté§" (7. sz, m,eL

léklet).
A gya,kodlat és az €ll€nő,rzé§dk tapasáaiatai aá rnutatfák, hogy a je-

lent€it mutató]í sdk esetb€rt n€rn tényl€esen végretraitoti tol,je§ítrnénye-
ket ta&arnatk. A rna8Es kóvetelrnérryszilrrt az a,lárgndelteket valótlan ada-
tok jelentésere ösztönzi, ezáttal becsapva önmagukat és elóljáróikat. Így
a t€lj€síltdeny€r< értekelése, az abból levonhéto köv€S.eáete§elr félreve-
z€tőek, €n]nd]r m€gfdl€lő€n a tett intezlrediesdk i§ helytdl€nek, vagy ín€g-
alapozatlano[r, Cétrszerű,ndk lát§zik a üüJtató§zátrndk reáli§abbá tet€le ér-
ddkéb€n anDak f elülviz§€álata.

Ezen gondlainhhoz köu etkezmérlgkánt íúro su!,!Lo,k olyan nahcátő loii-
7ülmén! ek, rr,i'r,t rréudul :

- a §áüttaúók kesdeteirk kieg€§zítés€, fíiis§íúés€, mÉEf6lelő §zint€n
talt{á§a m€I€tt, Brá§od,lago§nak,tartiák a sáüíüísi rátordíitásolrat;

- a szolgáIlaíti €ark ig&tylés€iket &€§&l, má]r [rem t€rv€zltetóeít ad-
ják meg;

- nincs kialalkí{rva ijssz}ran€ az anyag€llátriür es anyggfelhaszná,lólr
köziitt téúfu€8r €§ idób€ír, így a sáüí,tási fe}adatoHrBl vB[ó ir§§z€haürgblás
továhbi nehézség€t o&oz ;

- a driczpécserdr !€rír i§m€rik es ezálúal n€m i§ jarva§olírak alt€rna-
tíválkat a küönbözó száüítá§i ágaza,to,k kiizött a gMala§á8o§ság, bizton§ág,
8yd§e§ág sz€ínponnjai,li€yel6nb€veteüével;

- a kijelii],t b&€ ,,§áuító-&ilké,pá" besorolági gépjárműrvdk m€i-
lett rerrdszeres a dis2péG§€rszdgálatot m€gberiil6 ellátádi száJllíúáso& vég-
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rehajtá§a, rnelyeket kiképzó besorolású, tiibbnyire javitó alegységok árl_
lomá,nyába tartozó gápkoc§i]val hajítaDak végre;

_ a latkrtanyahadüirp d,iszpécsare{< nehezen szereanel< ér.vény,t a lark-
hnyahadtápba be!"ont al€,kulatoür szálllí ásari ii§6zeha,ngolásának, m,ivel Ez
ellátá9r& uta,]ít alakuüa,tolk r€ndszeresen hajtarlak végre száilítá§o,kat §8-
ját eszközeiikk€l; különöserr jell€rnző ez a helyzet az egy üaktanyában
diszlokáló tiirb alárendeltségű ala,kulartak eseteben ;

_ az elláí,ó ez[,edek áilornányába §zen ezeit di§@éoserdk ezaedenként
eltérő, ese,tenként tisztázatlan feüada,tkd{.rdl vannaJk m@bízva, elöfordul
egy laktanyában tevélrenylked,ik emed, ai§Ztóalj, ellátó §zázad djí§zipécaef,
§ziiksége§§égiil<, feladatuk dlhatároltsága nem teljes mértókben tisztá_
zotli

- a díszpécse,redr mun&afeltételeik biztosítá§a órd€kében megüaá_
rozoüt szoigálati helyiség tec}r,rrrikai ,felte,telei - ugyan egyre kevesebb
alakulatnál - nincsenek kialakítva, vagy csak szükség szerint felelnek
meg a kövdtelrnénydkndk ;

- nerrr arlakult ki eld€tnli egy ilttlnűköd,é§ a külij,nböző tagozatdk
driszpécserei között, így lkalrcsolatlrk csalk az ada,tgyújt€s,re korlátozdi,k.

A fel§o!,olt gondolk zijme legtöbb e§etben a pa!,ancsnok hadtáphelyot-
tesek Szofuálati szabillyzatban dlóirt - a sáll,ítrisok i,rányításá|.a vonat-
lrozó _ kirtelrn€in€k el]hanya€olására vezeüetódk vissza.

A szállításdk sz€rvgzé§éb€n kieünelkedó helyot foglalüak el a uo,súti
csapatszó,llítősok, Nagy§ág!,endjét tékintve éveílt€ áü4gosan 450 katona-
vonatot ve§zünl{ igányb€, mintegy 4? rnliuió foDintot használudk fal. Ez€ll
a terüerten érezhető le8inkáb,b az a ko{nplex hatás, arnely az eliiljáró'dr
követelményeindk é!:vényrejuttatása, a vasittal vdló együttrnúködés, a
pararrcsnofl<ok ráthaitása nyunán éívenye§ül. Gondoljuk csok át a vasúti
§zá]rlítás m€gsze!,v€zésétól a v€r€hajttásd8 tar,to E\rn{<afolyamatot. A vas-
úti üzemvitel rendjéhez igazodva az alakulatok - néhány hiányosságtól
elt€k]intve _ É lették szmí,tvB az údób€n, po,nto§ száínv€té6§e1 elkészí-
tent gtj,rdülőanyag_riaényle§ fe,lterjesztésére. Ez a górdülőunya€-ri€énylé§
ellenórzé§ü,e k€!,ült, a KSZFI (KSZI)-ru való f€Iterjeszte§ előtt, majd a
KSZFI (KSZI) v€§útí t6vezó ,tisájei is el,v€"ik az erderni feliillvizsgá-
latot. A rnegt]e!,vezett szállúltá§dk vissza]igazolása után elegendő idó áll
reírdelkezégr€ a fdjlké§zülésre, a pmlto§í,tá§dk végrchajtá§ára. A b€ralká-
sok többinyire az elöüjáró para,ncsrrdkok (rcrn nitrkán hadtest, had§ereg,
ttM elöljárd<) elle,nórzé§€ mdllett. vKP-ok kirzemújködó segíts€á/el ke-
rü]ülelr v€rehajüis,ra. Állít§uk s?Éfifu az ,,oda!igy6lés" mérvét a ,köaiti
szállítá§o|k teí,üet€n ta,pasztaltarldkal es úgy gondoüoln némi magyaráza-
tot kaptunk,is a,rrra, hogy eredrnályei.rrlk rBiétrt vá,ratnajk rnagukra. fr8y
túnirk, arníg a va§ú|t ,,szigbrú §zlá1.1ítorend§zer",addi€ , a kózuti szállítást
vegző aie€ys€€{r a keresábe ható intézkedé§dk hatása alatt tenfkedndk.

A va§úti c§apan§állításdl(,tf!:vere§éb€íl, i!,ányításában es v€fgbáj-
tásában alát endeltjeiírk ig€n batékorryarr al,kalírrqzziik az uzsán 1981-ben
levezet€tt rnód§zes,tani bünutaton tapa§Ztaltaka,t. Ez abban ínutatlrozik
rn€g, hogy a gördüőanyagJigénylések haüá,nid(ire, ínegfe,leló tartalomínal
keri.ilnek íetrte,r,jesztésr, a vafliti kocsik kitlrasaláütsfua megközeliti a2
optimumot, a §zt{gálaúi szdnélydk fel&eszült@e m€íol€l a követ3lnné_
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nydkndk. stabiüzálnunk kell az dínúlt i.dőszahban hiaí}a,kult m,egbíztta_
tó tervezési i€yelrnet, arnely csak az idóben rnegadcrtt harélték alap-
játrt biáosí fiató.

Jelentőseír javu,lt a vasúüi szállí,tások be- és kirakásai végr€hajtásá-
nak fegyekne, t€chnil(ai fe]]készít€tt§€e, a sze,rnéIyi áillomány hozzáér,té-
se. Ezen a t€ren e'lért eredrrnény€k a fegyverzetli é§ teóhni]ka,i szolgálat és
hadtápszolgárlat §zoros €yiittrniikiideséndk köszönhető€n szilárdílak ítét-
hotók.

A íedóneves gyakorla;tdk véglehajtásánalk irányításáTa lk,ij€lirlt ope-
ratírv c§oporto& a driszpécserezo]lLgálattal együinműLkti,dve, hatékonyran se-
gílik a szriülítások zavartallan vfurehajtásá,t.

A Dasliti anuagszúllítlá§.rk terűLetéfu má{: k€dvezóilenebb a heiyzet,
msrt azok dajüttő€n csajk tirrn€á,ruJknál (§án, ásviá,nyolaj, hajtóarryag, épí-
té§i a,nyagolk) jelentl<eznek. Rendlrivúl ki§ arrrinyban alkalmazzutk a da-
í€,báru§ sá,llításokat, amolydk Vi§zont j€l€ntős lailométer és egyben kdllt_
segrne€tarkarítá§hoz vezetnéndk, A,,va§útla ierelés'' íogal]trnát félr€értdl_
mezziiJ<. Nagyon kic§i a vasúói §zállításdkban azon kü,ldernénydk re6z-
ará,nya, arncly€k közúii száll,ításokat vá.l.tanak ki.

A katonai száuításolk végr€hajtásE soTárlr llisrnelt figyelrnet foIdítunlr
a megfeleló Do§liúi kocsi kiDdlrlsztósóra.

A személyi állwrrriny szállítása érdekéb€n m€gkülönböztetett f igye-
l€rnrnel kezBljük a kultu,rált utazás, a püentetés, téIi idöszakban a fút€s
bizto§ítá§át. A vasútri §zernély8Bpkocgi paikjá,ban növekszirk a közepátjá-
rós kocsinr aránya, amelydk osak az üló pi]h€ntetésre arlkalmasak. Nagy
távoüságú külföldi sáüítá§okra íül]kes, vagy ,,Kusett'' kocsilkket old,}ri-
tórk rneg a fdktet€ssel bizto§ítrha,tó pirhen €te§i f€ltetelek. Eseienlként a há-
bonis ,kiici,iümeny€k §zemélyszállítá§i lehetóségei,v€i kapcsolatos tapasz-
talatok gyújtés€ érd€kében ,,Gu,b" kocsikat is igénybe vesznek.

Á teohnti]ka §állítá§ára al,ka,lrnas pórekoc§iik közü! a kereke§ gép- é§
ba,rcjáunírrvek rÉ§zére a legcél§zerűbb a Ks kocCik igénybevéteüe. Az utób-
bi idóben v€xe}tajtott gya]ko!.]at0k tapa§ztala,tai alapján az új be§zerzé
sú,yBgonqlnnál fán ,padozatlrlk rniatt gyakod rögzítesi nehézségékkgl ta-
l,ál,kozunk. Hasonló gondok j€lenik€zndk az nMMs !€§úti koc§i,kná,l is.
KiiÜönöserr az UMK rógzítóeszköz alkarlrmazá§a esetén jelent gyakfan meg_
oJdüatatla,n pmbüernát. B,evák rakodási módszer a BMP_& K; kocsi_ra való
eÜelyezése, a.rnely a nehéz pőu:ék kivárltrisrival teng€ly kilornéte!: rnegta-
karí;tást ered!,nényez. Tovóbbi negtaküíi,tőit az ótllii],o,wsos mód,szer el-
t eí i e sztéséu e l kíuónunk elérni.

A üánctal a§ teohrrri]ka rra,kodásáüoz sa, Sap, R.iltMS va§úti kocik
ggzda§ágos í€{itasanálása biztosiúott. vonalh6§z m€takadtást tudtrlnk
etét ni az sa vasúti ü<ocsiknáü, mefiyeil két eszköz el}relyezése is lehet§é.
ges, azonban foü<ozato,s lnivoniá§uk rniatt továb/bd€ lban sap e6 RMMS va-
gondlrJral számol,}taturTlk.

szóllítő9i lelailatablk végrehajtá§*ának alapvető eszköze a r€nd€Ilre-
+liilkr€ á\ó szóllító gépkocsipark. Á §z€rrvez.-ti változások jelentősen
befolyásolták s?állíúokir,t€ ékeinlk gerpjárrnú €lrlátottságát. A rn€niiv€ike-
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dett anyagszállítá§i i€€nyeknek m€f€]előe!:l az ellátó, szál,lító €ys€gek,
ai€y§éEsk §zállító,kapaqi|ása is f elf ejiesztesí,e ker,ült.

A hadsereg gépkocsiszálüító zászlóaljai 7030 tonna szilárd és 3271 ton-
na folyékony anyág szállí,tására képesdk, a,rnellyel biztositott a hads€lreg
ralctitak eínelése. A zászlóaljaik a,lapvetóen voLÁN válla'latra települ-
nek, ami által az a kedvezó hdlyzet alakult ki, hogy a vezetók, valaínint
a gépármúvek együttes biáo§ítasa (B0-90('l]) optirnáli§nak ítélhető. Nern
mondható el ugyana]kkor ilyen pozitív h€l}.zet a gépjárínűvek katonai
szállitásra való alkalmasságuk tekintetében. Gondunk az eszkőzök te-
repre va]ó a]]katmatiansága, vaiamint a fémp]atós (30%) és biülenóp}atos
(400'0) viszonylag nagy mennyisége.

Közúti zászloalj€,i,nk népgazdaságboJ biztosjtott eszközei alkalrnasak
az arlaprendelte,tésből adódó feladata,i v€rehajtására, azonban lebizto-
sítás szetlpontjából előnyósebb üenne, ha a szállító zászlóa]jarkhoz ha-
sonlóan na8yobb vállaLatra, igy a kózúli úgazg€tóságokra va,ló te]epités
kerü]ne elöterbe.

A hadtest €illátóezredek szállitó kapaoitáSa bókében meglevö es nép-
gazdaságból biztosításra kerülő gépjáművekbóI tevódik ös§ze, A nép-
gazdaságból bevonuló es/közók j€l]emző,i megegyeznek a hadseIeg szá]-
litó zászlóa ja]l<,nál jelentettekkel, Feszült§égek a meglevó eszkőzók tech-
nirkai arllapotában, tárolási, jaVítási, karbantartá§i foltdteleiben jelent-
keznok. N€hezíti helyzetüket az eszközcj]k nagyaráuryú elöreg€dése, az ez-
zel j áró javitóanyag-, póta]katrészhiány.

Az elüátóal€gységdk feltöltöttségii]k függvényóben 20-800,1-ban ren-'
delkezne'k az á ](fitánytáblában meghatározott eszközirkkel, melyek je-
Ientős része hadsercg ősszesen ugyancsak jelentós mértékben elöregedett.

Az állandó ha,rckészül.tség szállitási feladatai v€]íehajtására rend-
§zelben levő gépjárrnűvelr alakulatonként igen ettérö képet mutatnak tí-
pus, éLetkor. menn},iség es raksúlykapacitás vonaikozásában (2, sz, mel-
Liklet).

Szállítás sze!,vezés szsrnpontjából akkor 1enne ideális helyzet, ha a
szüksegietnelk megfelelő mennyjségben, a ra]ksúly kihaszná,lá; igényEit
figyelernbe véve á]lrrának rende]]kezésre a gépjáFművek, ha ]kell a,kár át-
c§oportosítással is_

Ezzel saenlben óLtaláfuosítható tapaszt(Llatainh a körethezők:

- az ellátóegység, -alegység szá,l1itó-,1ki]képzó besorolású gepjármü-
veivel nern dlégíthetíü ki a rninden oldalú szállitási irgények;

- az eszközők jelentőrs részének technüari állapota - többnyire az
dlöreg€des kdvedkeztében - gyakori rr-reghibásodáshóz, leálrláshoz vezet ;

- gyaioran - m€gfeleló kisteherbirású eszköz hiányában - nagy
raJ<§úiyürap]acitássat ke]l szálIitá9t végrehájtani ;

- pótkocsis szállítások vagy netn, vagy csak kodátozott rrrértékben
hajthatók végre a pótkocsik hiánya, Vagy nem megfelelő volta miatt;

-_ 
kicsi a közúti teher€épkocsúk részaránya, ami a g]azdaságtalan,

nagy fajlagos hajtóanyag-fe],hasalálássál üzemeló terepjáÚ,tehergép&o-
qsik alkalrnazását teszi szüksége§se.
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sajátos tapasáalatá smlgáüatuDknalk, hogy hadtápíónirkeink j€len-
ió§ lÉ§ze iedb&ikai szecnrléleéberr nern kellő merrtekben kóveükezgtt b€
változti§. Ellenőrző tevé'lreny§égi r az etlá,tóa]legység telephelyéne nitrkán
terjed ki, ahol pedig a hadtápbiziosítás aIelwető t€chnd]kai eszkijzei van-
na]k elülelyezve.

A j€lenteit goirrdolt<ból és az i§me!,t feltételelkből azt a követ]keztetest
vontuk üe, h€y szolgáIatunkra folkozotta b feldlősség h;fu,ul a szíllítás-
irányítá§ szírrrronalánek javításában, az esZközók á lagának rnegó,vá§á-
ban, beüső átc§oporto§ítások ü<ezdeményeésében. E téren a l]€írtiben le-
Vez€tett ,,Alegys€gszintű teohrrikai ki§zol,gálás" módszeTtani útmutatása-
it maradáktalanul ki keli használni.

A hatJ,se.eq közleked,ési szd,krríL!&g dllátása közporrti tervezés alapján
a Magyar Néphadser€g és népgazdaság anyagi ]ehetőséggi fügwényében
f oikozatosan kerüri biztositá§ra.

Az ellátás üte,mében érezhetJ csijtkkerrés tapasáalható, arni a korlá-
tozol t anyagi lehetdségek következmenye.

A hadseregben előforduló állorrránytáb'Iás és had,inormás közletkedé-
§i szaktechnikai eszközirk ál]apota a ha§ználat és a tormészetes elöreg€-
des következtében fokozatosan romüik, ugyana]kkor rondszerben tartásuk
a rakodásgépe§ités, anyagrnozgatás, tá,rolás, máüházás féltételei szinten
tartása érdekében elengedhetetlen, Mi]ndezen feladatok maradéktalarrr
végrehajtását hátráltatia a rakodógép-tipu§ok rend]kivüli sokfélesége, A
mintegy 1?0 fajta eszköz üzembon tartása érddkáben tervezett javítá§i,
karbantartási feladatokat nehezitilk az a],katrész-ellátási gondo]k, a jaVí-
tásdk magas be]kerülesi lköltsógei. valaínint e,lhúzódó időtantama. Meg-
oldást a hadsereg szi,ntű és MN KSZF aílárendelt javítóbázisok fejleszte-
se, a polgá,ri javlttatások csö,kkentése, a kiöregedést követően a tipizálá-
sok jelenthetnek. Ez évtól je]entcj§ elórclópést je]ent a közlekedési szak-
technika csapat szintú jaVitási feltételeinek a fegyverzeti és tech,nilkai
szoIgála1 á]ts1 va]ó biztositása. Vailamint a Kapo,ly ,helyőrsógberr m,ind

iobbar-r múkijdó targonca-javitóbázis és alkatrész boilt.

Az eszközök használata során a lend]kíVüli meghi]bá§odások elófor-
du]ásában nagy szerepe van a Bépkczelók szakképzetlenségének. A gé
pek üZemben tartásánalk opti]mális feitételeihez elengealhetetrlen az MN
KSZFI. szervezésében mtiködő taníolyamokra való tervszerű beiskolá-
zás, Tudjuk gondot okoz, hogy a kczelilszemélyzet csa,k eredeti beosztá-
sának edilátása me}lett (például góplkocsivezető) biztosít]ható, de jobb oda-
figYelé§ mcl]ett nelm iehetne az a jellomzó, hogy ,,az ü,l a ralkodógépkre,
aki éppen kóznél van".

A hadinofrnirs eszközölk, melyek alapvetóeir kézi ta,rgoncák, egység-
rakornány-ka|pzó eszkiizökbó] tcvődnek iissze, átcsoporto6itá§r,a kerültelk-
Ezzel azt a cé]t kivántuk clénni, hogy azon a,lakulatoktóil, ahdl egy€s esz-
közöket haszná]aton kivüI, esetleg ferleslsges elfdkvő anya,gkén,t tartot-
tak. olyan alakulatokhoz diszponá]tuk, ahol ezekre szükség mutatkozott,
raktározási, málházási feüadatok vfurehajtásához. Ezt a tevékeny§éget
tapaszta,]a,tai,nk alapián tovább kell folytatni, Irlivcl ne,rn minden a]aku-
lat ,.siipürtc kj'' ko!la' köIúitdkinta,ssel használaton kivűli anyagait.
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A jövóben rniirdenképpen a helyzet jobb ismeretére, a nyi],vántaftá-
si es személyhez kötési fegydleTn fokozotbabb érvénye§íé§ére van szti,k-
§€g. Ezekben a kérdesekben azonba,rr igen lehangoló tapasztalataink van_
nak, A2 e]ínúIt évben végTehajtc/tt nyi,lvánta]rtás egyezt]etés §or,án ugyan-
is gyakori jelenség voüt, hogy ugyanazou. a],akulat néhány anyagfajtájá-
ból négy nyill/ántartásban, négyféle adai Vott található.

Ez a helyzet az idén ngrnirleg ja,vult. azonban tovább ke1l javítani ez-
irányú tevékenységűnket is.

Az e§zközök szernélyhez kötöt,tsége az üzernben tartás biztonságának
egyik alapieltétele. Ennek ellenére még az elrnúlt évben végrehajtott
rendkivüli selejtezést követóen is több laktanyában találtunk ,,gazdát-
lanul", üzeenképtelen ál[apolban levó gépeket,

A nagy értékú anyagmozgató és rakodógépeink rendszeres, tervsze-
Iű javítása. szervizelése pedig jelenlegi helyzetünkben nemcsak egysze_
rúen követe}mény. hanero a használók igen a]apos érdeke is,

A szdllítási köItségkeret-gazddlkodds területén az utóbbi éverkben
sem tudtunk elóre]épni a tervezés reálisabbá tételében. A felmérés idó-
szakában még nem ismer,tck a kiképzé§i íeladatqk, igy eleve kizárt a rész-
letes számvetésseü alátárnasztott tervezés, üninek kóvet,keztében tapasz-
talati adatok alapján csak hozzávetőleges i8ényeket tudunk Inegfogal-
mazni, Az ez évre tervezett öszegek pon,tosságát befolyásoila a2 ÁFA
l5!l|-os, a vasúti tengelykil.)méter tarifa áremelkedés (?l)0), a rögzitő-
és kötöZőeszközijk áreme]kedéseiból (15()o) adódó tirbblenkö]tségek, ílyen
hatásokka] persze a jövóben is számolni ke]].

A felhaszná]ások fokozott ellenijrzesével és ligye]emme1 kísérésével,
eredményesen biztositjuk a száliitási jogcimen biztosjtott összegek mars
kif izeté5ekre töf ténő igónybevételónek e]kerütléscit.

A felhasználásfó] alárendeltjcink naprakósz nyilvlin,tartiist vezetnek.
melyról a HJT ielentések rendszerében. va]anlint Szükség szerint más
esetgkben is szigorú elszámolást kőVetelünk meg (J, s:. melLéklet). A pó1-
elóirányzat-igények és maradványok felszámoIására vonatkozóan csak
megalapozott. részletes számvetóst fogadtunk,el.

A költsegkeret gazdálkodtis elemzésót a csapat ós anyaAszilllitások
szempontjából vizsgálva megál]apitható, hogy annak ie]enlósebb része

- bár az e]vártaktói alacsonyabb mér,vű - (70'l0). vasúti szállitásolk költ-
ségfedezcta,Ie kerü1 fe]haszná]ásra, Ezért az itt mc.gtakaritható kö]ltsa,
gek érdekében kelt kieme]t figyelemmel kísérni a gazdaságos vasúti sze-
relvény- és kocsiíelhasználást, aZ új tipusú rógzitó eszkózókkel Va4ó ma-
nóVerezéssel csiikkenteni a kötözö eszközőkre forditandó költSége,ket.

A vasúti szállitás kö]tségej,ból 90lln a vasúti csapatszál]ításokbó] tc-
vód,ik össze, Az anyagszállitás 7",]-át kitevij hányadot képez. cz arra en-
ged köve,bkeztetni, hogy nincs olyan intenzitással igénybe véve az a szál-
litási rnódszer, mint azt a közúti szá]litások helyettesitésére lehctne biz-
tosítani- A közúti s2állitások aránya az összes íclhasználás 6-?tll|-a v,izs-
gálandó abból a szempontbó], hogy esetenként nem célszerűbb_e a hon-
Védségi szállító kilornétermegta,karitása érdekében a polgári Válla]ato.k-
ka1 szállittatni,

63



A szállítá§i költ§egker€t-gazdálkodás el]enóráse kapcsán fokozott fi-
gyelínet íordítunk a katonai szirllíbnánylevelek szabályos nyi vántartá-
sára, kiadására, kezelésáre. Sajnos töb,b a,]kalomma]. tapaszta]tuk, hogy
ezen §zigorúan elszámolandó nyo,íntatványok kezelése ielületeserr törté-
ni,k, Eddig vi§szaélést nem tapasztáltunk, de hanyag nyi vántartás és el_
szárnolá§ könnyen eredményezhet nern kívánt e§eményt, hiszen egy-egy
szállítrnánylevéuel igen na6y értékű szá]rlítasi íeladatokat tud egy-egy
szernély megoldani,

Alárendeltjeink jelentős mennyiséEű túLsli,Laos jóTmű közlekedtetését
kezdeményezü vasúton, illeive közúton. Az idóben jelentkező igények
esetén feltátrerrül a vasúti szállíta§t részesiíljük elónyben, feltéve. ha a2
adott viszonylat]ban ez lehetséges. Tápasztalatunk ezen a téren, hogy ke-
vesen érzii]< a túlsúlyos eszközök közlekedtetesének anyagi vonzalait. En-
nek az a magyarázaia, hogy a kifizetést nsm az alakulat. hajlem a KSZ-
FI. eszközlj. Ezért, nem tel]]etrik - és így nem is ösztönzik a száliíttató-
kat a jelentős kdltséget igény]ó útvonal használati dijak, ennek követ-
keztében nem is tesznek meg mindent a vasúton való szállítáS érde'ké-
ben. Gyakori eset az idószakos útvona1 engedélyek számunlrra hátrá-
nyos igénybevéte]e, amikor végre nem hajtott szá]lítások után is kifi-
zetéseket kell eszközö]ni, Ezen a tóren nagyobb figye]mességet, precizebb
tervezést ke1] elérnünk, elsósorban az útvona] engedéiy kérelmek ügy-
intézésének a diszpécserek á]tail tórténó végrehajtása útján, ezáilal biz-
to§itva a cé]szefúbb száülitás és pontos elszámo]ás megva]ósitását, Ennek
crdekébcn szo:rosabb.g},üt,tmLjrködés szükséges a iúlsúlyos eszközök szá]-
]itását kezdeményező e)sódlegesen páncélo§- és gépj árműtechnjkai,
mű5z3ki - s2o1gálatokka1-

Szakszo ]gá]ata ink tiibb esetben kölcsóIöznek túlsúlyos munkagépet
píJigári válla]atoknak ta,rités e]lenében, Ezt a téritést be is követeiik a2
útvona] használa|i dij kivéte]évél, amely ,.természetesen" a katonai kóz_
lekedési szefveket t:rheli, s mint ismert, kilométerenként át]agosan
400.- Ft-ot tesz }.i,

Az utóbbi éVekben jelentö§ebb anyagi táinogatást kaptunk az MN
KSZFatij] a hel!]őlségl Lúnctalpas ut1,k és a grJa,korLatok L:égrehajLcisára
kijelijLt JijldLLtal: jaDítá.sára. kaTbanta|tLsá|a,

Ezen utak karbantartása. igénybevételének szabályozottsága eilsó-
sorban ]akossági panaszok csókkentése, a polgári forgalom zavarásának
e],kerülése. a mezógazdasá,gi károk me8etaizese érdekében szükséges. Fel-
adatainkat ezen a téren a hadsereg hadmúveleti osztá)]ya] és a műszakj
fónökséggel együttműködésben hajtjuk végre, A Magyar Néphadsereg
\.ezérkari főnök elvtárs 051,19Bi. számú és aZ MN KSZF, elvtárs 010
19B1, számú intézkedesében meghatáIozott feiadatok órdekében éves ter-
vezésse], az alárendelt műszaki szakcsapatok résére tórtént feladatsza-
bással biztositjuk az uta,k á]lagának megóvását. a]acsony vizi hidak. köz-
úti átjárók biztonságos állapotban tartását, A rendelkezésünkre bocsá-
toti anyagi iehetőségek céilszéIű felosztásáVal, az e}számolás megbízha-
tóttbá tételcvel a szolgálat szükséges mértékben veszi ki a lészét ezirá_
nyú ieladataiban, Ez mindenképpen látszik. hogy a jőviiben solkkal rész-
1etesebb helyszíni ellenőrzéssel szükséges e)szárr.ollatni a kö,ltségek fel-
használásával az érintetteket,
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A seregtest Mjzlekedesi szalgőlat lílúd,eihelgzetében az elmúlt kettő
év en mind a feltiiltöttség sántjében, m,ind a szakáücmány minőségú
aj§§zetgtelébetr kedvező váItozás történt, Az átszervezés e§ a tervezett ká-
dermo?gatá§ ka,pcsán a had§ereg es hadtgst közlekedé§ szolgálaifónöki
beosztii§o]kba szol.jet a,kad€miáí, \légzet'L, oro§z nyelvtudássai r€nde']rkező
tisztdk kerültek.

Az ellátóeaeddk élére hado§ztály hádtápvezető, illetve gazdag pa-
rancsrroki tapaszta{ato}lkal es gyaüror]attal reínde]]kező káderek kerültek
kirrelnezés,re. A §záuítózászlóarlj-paranc§nokok az e]látózá§zlóarljak pa-
rancsnokaiból, vagy más vezetöi beo§ztásokban evókbő1 kerüItek ki. Je-
lenlegi helyzetiirrrk ezen a szinten megnyugtató, ugyanalnkor az utánpót-
lás rerrdszelre n€{n egyértelrnúen r€rrrdezett. Ez abból adódik, hogy a be-
osztások nern aüradérniai végzettséghez kötötiek, a fói§koüák pedig csaJr
század szintú paJancsnoki képzést biáosítanak. Hasonló helyzetben va
gyunk a hadsereg közl,elkedési szakcsap,atai zász]óalj ,,M" törzsfőnöki be_
osziásokban.

A helazet megolddsóta hdrom Lehetőség kíruilkozik:
1, A beo.sztások a,l<adémiai Végzettséghez ,kötése,

2, Zászlóa,ljparancsnoki tanf olyam szelvezése.

3. Céltuda,tos káde}nkiválaszl,ássa1 különbözó beosztások és leladatok
biztosítá§áVal Vaüó íelkészités a zászilóaüjparancsnoki beosztásra.

Saiát hatáskörben c§a,k ez utóbbi lehetőséggel tudunk káderutánp(it-
lást biztositani,

Tiibb gondnak nózünk elébe a nyugállományba menó vczetaj á1]()-
mány pót]ástit illclőcn is,

Jclenleg a kij2lekedesi szdlgála,t, tiszti ál)omilnyának kijzc] 1(X)]lr.rrs
a fellöltöttsógc, mig a tiszlh.,]vetiesi bL,o\sztások mirrdijs,sze B5l'r,ban íe]-
töltöttek.

Kedvezij a hc]yzetünk a dandár szállitó szo]gá]atlijnoki beosztils()k-
ban, aho] 80Í]i)-ban fiatal, fóiskdlát Vegzett tiszt teljcsít szo]giila1()t, AZ
elláto.század_parancsnoki bcoszlások ebbcn az a,vben szintén le]tii]tésre
kerültck,

A diszpócserszolgálatban állománytáb]ában rendszeIesitett beosztás-
ban dolgozik a diszpócserek ?0{|,10-a (me]y 9o''i,,-ban leltö]tött), mig 301| ltra
egyéb feladatai elilátása mel]ett megbizottkéln.L tcva,kenykcdirk, Ez a sza,k-
mánk cgyéiblként a ,,Jegcinóiesitetfrcbb', m,ive] közel 50ll1)-ban a niji dol-
gozónk töltcrrdk bc beosztásokat, Megité]ésúnk szerint tevLlkenységük
azonos féríi munkatársaikcve], aza egysegenként mutat eltéró eledmé-
nycseget,

A köZlekedési sz*kálllomány felkészültségét tekintve cltórő szinvona,
la,L mutat. A beosztársukban huzamosatrb idcje szolgáló, jó eüméleti és
gyalkorlati fel,kószüttséggeJ rende],keziilk aIánya 50l1,o-os,nak i,télhető. mint-
egy 40l)i1 a beosztásukban liatal. kcl]ó gy.tkorlali tapasztal.at nólkülick
aránya, s 100,| csak e]öljárói segjtségge, folyamatos kóvete]ménytáma-sz-
tás§al képes ieladatai megfe]e]ó szintú ellaltásáfa,
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A had§€r€g közl€kedé§i szdlgálat irá,nyítii§ábarr gondot_ okoz a köz-
úti b,iáosítást lrányító, szakrnai felké§züItséggel rendelkező beosztás hi-
iiy^, ezt rt a hadsereg fódiszpécseq, felkészít€§e ezi,rányú szakieladatdk-
ra mutat]kozik elfogad,h,ató megoldásnak, ugyarlakkor a had§ereg közúti
komelrrdárrszászlóaij-parancsnolrolr is hasorrlóa,rr felkészüetlenek,

A közlehedési srolgdl,,lt szakqwi uezetése a hadtápvezet€s részdként,

a közlelkedésú biiztosí,tá§ a hadtápbiztositá§ €yik igen fontos alrgndsz,ere-

ként v,alósul meg, MindezekböI egyenesen következitk, hogy ahol gyeu
gélked,ih a ho,d,tápuezetés, ott íitka d, szakszoLgáLat eredlíLéftuessége, ahol
á korlek"déri szolgálat - akár bókében, yagy háborús üszony"k között

- nem képes m,egfelel.rri az elvárásdknalr, ott a hadtápbiztosítás követel-
mérryek szenint,i Áegvalositása is nagFnértékben csorbát szerrvedhet, sót

idólegesen megbénulhat.
A hadsereg köztekedési szolgálata a követelrnényekndk megf€lelóen

irlleszkedilk a vezetés módsze,rébe. A parancsndki köveldlLménytáma§ztiis
e§ segit§€nyújtá§ foiyaínatos€n érezhető, melyet a haclsereg hadtápv€-
zetese, múi sioigála,ti elóljáró gyakoídl. A szakrnai irrányítás megvaló-
sulása két irányból realizálódik. Az MN KSZF el,v,társ szakúnai felada-
tokat és szárnonkerést a PK. HTPH-el egyeztetetten, rajia kere§ztül, rrná-

siü< mód§zenrel közvetlen úton, vagy munkatársai bevonásávai ,,egyenes-
b,e" szab íeladatot a HDS, KSZF-ség íelé. Ez utóbbi módszer alkaümazá-

sa e§etén a feladatokról é§ tett intézkedésekről rni,nden e§€tben jslentés-

tételre ke,rül so,r a HDS, PK. HTPH. elwbárs, vagy helyettose felé,

A HDS. KSZF-ség együttüTlűködést gyakorol szolgála,ti é5 sza'krna,i ér-
teüel,ntren a §eleglest hadmúveleti tórzséve , íegyvernerrrri és szolgálatiág-
főnökségeive]. Siakrnai egyút,trnr"iködés KSZFI,ve1 és a KSZl-okkal való-
sul mog.

Sza,krnali irányító tevékeny§ég az alárend€]tek felé szirntén a hadtáp-
vez€tés rendjében való§ut meg. A szállító, rakodó- es szálüítmány]kísérő
zászlóa,ljak szakirrányítása az dtlátódandár parancsnokán keresztül, a köz-

úii komendánszászlóallatk feté, vele egyeztetetten és közvetlenül valósul
meg.

A hadtest közleked€si szolgálat íeIé a szaknnai vezetés gyakorlata
megegyezó az előzóekben j€ientette'krkel, a tagozat megidtreló formái íi-
gyelembevételéve1,

A hadsereg közvetlen csapato& §zállítási feladatainak szajlüirányítá-

"u " 
p"o*.""rro=[. hadtáphelyettes€ken kefiesáül, illetve a d,iszpécsef§zol_

gálat bevonásáVail va ósul meg.

A hadsereg KSZF. az eldljáró (PK, HTPH., MN KSZF,) által tartott
értel<ezletek€n rend§zeresen ré§zt v€§z, az ott kapott leladatok az alá-
rendeltek reszéFe m€felelóen trebontásra kerülrrek, Az MN KszF-ség
szakirrányítása rendszeres, operatív, K,iemelt e^ jó az együttműködés az

MN KSzFI-k€} és a Kszl-dlnkal.
A hadselreg KSZF-§ég szallmai alárendeú.t á1lomáT ryával a munika-

kapcsoLat foiyűatos. Az áIáa:endeltelkre való ráhatas az idószakos (éves)

inúzkedéselk, értetkezletelk, k,i,képzé§dk, beszámoltatásdk, ellenórzé§ek, je-

lent€§dk, gépávíró és távbe§zélő útján valo§ul meg, A hadtest KSzF-ök
UeszamoiúLa éveDt€ írá§ban, a többi szakrn@i alárendelt a PK, HTPH-
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i beszámoltatás kcrotóben a szákmai rósz bedo,lgozásával került végre-
hajtás,.a. A vezeta,s feltótelei - szeméüyi, siru]ktúi,ális és tárgyi vonalko-
Zásban - biztositiák a hadscreg közlekedósi szo]gallat alaprendeltetésé-
ből adódó feladatai folyaJnatos, szilárd vezetés{:"t.

A hadtest közl,elkedrlsi szolgálata §zakrnai vezetése a szerveZet ól
adódó cltéró sajátosságok miatt részben eltér a hadsereg köZlelnedé§
szolgálat Vczetési mód:jzcreitól, A szakmai ráhatást a hadtest tagozat-
ban ie]entósen könnyiti a dandár §zá,llitó-.szolgálalfónökök útján történő
irányitá. ]chet,:sjgcnnk c]clbU]épúsc,

Valamennyi irányjtási, vczetési aktus azonban minden szinten a PK.
HTPH-ekke,l €]gycztetetten, tc{elósségtlk mellett valósuil meg, netn kizár-
va e7,ze| a végrehajtá§et t vali) ielelósség eh,ót a szállító szakiiilomá,ny ré-
széf (iI.

ELl<,erüLhetetlen néhúny gclnd,olotb!7n szóLni a kőzlel.edésí, iLLetDe szaL
Lít(i-sz(LgóLatJíjnöltijk és Cl,z ell.atóeguségek, -aleguségek 1)ezetési kd,pcsoldt-
taf túsúr í)L r é szlete s ebb en is.

Az új szervezeti forma módositotta az ellátóegysége}<ike{, -alegysé_
gekkel való kapcsoLat,tartás tarta]rmát, formáil is.

A kózlekedési szolgáIatlónökök és a szállító-§zolgálatfónókök tartal-
milag eltérő módon gyakorolják szakrnai irányitó szerepiilret. Az alapve-
tő külijnbség abban jut kifejezésre, hogy a közlokedési szolgárlatfőnók va-
lamennyi alárendelt e]látószervezet közös §zakmai elóljárója, míg a szál_
lító-szolgálatlőnök a]árendelt§égébe szalgnai szgrnponiból c§ak a dandár-
etrlá(ószázad és a kötelékben levő zász]óatjak ellátóalegységei tartoznak.

Ez az alapvető külónbsóg munkájuk ta.rtaürrnára, irányítási módsze_
reire van hatással.

A közlekedési szolgálatíőnök az ellátószervezetek munkáját köz-
váett módon, a hadtápvezetés rend,szerében i,rányítja, míg a dandá,r_szál-
litó-szolgá]atfőnök köá/ellenül képes az sllátóailegységek teíyékenységé-
nék befolyáso,]ására.

A szakirányítás hatékony forrnája a rendszeres informáoiógyújtő,
személyes (távbeszéló) kapcsolattartás, valarni,nt a szakkilképzési foglal-
kozások form áinak felhasznáIása:

A seíegtest közlelded,ési szolgől&t nlwlbája lwtékowg,ga
jal: ító,s dnak toD ább i, céLkitűzései

A sere8Jtest köz[ekedé§i szolgálat rrlunkájáDök eredrnényesebbé tete_
le érde,kében a élkitűzések slöljárdidk által meghatározottarkból, helyze_
tünk elemzéseből adódnak, melyek o kü)etkezőkben íoglalho,tók össze:

I. szőuítlisok és anaagellőtósi, rend.szerek összehangolón, terén: t'€-
tásköí eít hozott szabályozáss€l nagyobb ö§§zhar€ot szii*séges bizto§íta_
ni a szál}ítá§o{< hatélkonysága növelé§€{.e, az anyagelrlártá§ e§ szállítá§ kap-
csolatában. További javasl,atdkrkal ke],t élnünk elijfljárroink felé a hatádkö-
rün]kben m,€ nem otldi}rató ellentmondások feloldrására.

2. A száLlítósok gazd.asőgos Dégrehaitísa érddkében a dis4)ecser§zol_
gálatot f€t kelrl keszít€nünk a hatékorryab rnurrkatrnód§zer€]k el§ajátítá-
§ára, a §Záltíttatókat m,inderr tagozatban fokozotbabban be kell vonrli a
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szállításdk rn€teriIezéMb€. }lozzáértő]c*), ruga:l,mas a]lkalmazá§át keu kö-
!€telni a száuitá§i íajták és módod< takarékos alllla]lrnazásánalk.

3, Biztosi,tani kell a közl,ekedési szalefLaag-gazdal)kod,ásbafu az opli-
máu6 üzeíítbentartasi idót, az esdiöziilk szernélyhez köiöttség]ét, a ja,vítá-
§i, kaflbanta]rtá§i feladEtok naladékta]lana]bh végrrdha,jtását.

4. A ttllsúlaos eszközök közl,eked,tatéseben b€ kell taq,tanunk a ter-
veze§i, igenybevételi e§ élszárnolási rendet.

5. Ha,tékonuq.bbő kell tenni a szolgőlat szgkiránuí,tó,sdt, érvényt kell
szerezíri a §zabályzók gyakoa:,latban történő vé€irehajtá§ának.

6. HadseregparaTlc§nolki intézkedé§ben szük§€e§ szabá]yozn,i a kon-
ferencia tapa§ztalatait, a szolgálat helyzetének elemzését, a tevékenység
hatékonyabbá tétel€nek cél]kitűzes,eit, ieladatait.

?. Hadsereg KT, elótt §zükséges elszámo]ni az 1988. évi má§odik félév-
ben a szolgálat tevék en y§ége rö l,

A szolgőIat Jőbb Jeladatai, a tégrehajtá.s cékzerű mádszeret

A szolgálat helyzetének, a hatékonyság ja,víitá§ánalk további célki-
tűzése,i vizsgá[ata után sorra t<ell vennünt< a fóbb feladatolkat, azdr< véE,
retlajta€ának mód§zereit, aünelyok alapot adnak mur kánk továbbvite-
léhez. Korrferenciánk keIetei nern adnak lehstós€et alrra, ho€y a közle-
kedesi szolgálat szalktevékeny§ége minden xészt€,rületére !íiterjedóen mqg-
fogalmazzuk tennivalónkat. Nem szeretnénk abba a hibába sem esni,
hogy itt ,,soikat mar,{koljunk és keye§et fogjunk". EZélt azcl,kat a kérdé-
seket szefetnénü< mo§t o§ak ,megíocairmazni, melyek rílegítélésüdk sze-
rint anyagi kiiftptásaik rniat,t kínár]kozna]k a figyelem központjába, Ezzel
azonban nem azt alnarjuí< kiiejeznri, hogy rnás - a következókt,en nem
tá,r€yaüt - területe.lrndk csaik másodlagos §zeíepet tulajdonitunk_ Fdl-
adatterveinkben a közlekredégi szolgálatot érdntó va]amennyi szakterü-
let azonos sú,Ilyal szerepel, s rnjindennapi tevét<,eny§égünk reszet képezi,

Mrindezek elóreboc§átása utá,n szol€álatuTlk a fdlsorolt éLkitűzések
elérese érdeké]berr a kiivedkező főbb terűletdken látja az elórelépés le-
hetőségét, a hatékony§ág fokozásának szük§égszerű§égét é§ módszeIeit.

^ 
száLlrtósi Jetadataink eredl"nÉnyesobb végréhajtasa érdekében az

MNIiF., HM H, elvtár§ 25,/1988. számú intézkedése alapján a szállitási
tevékeny§ég átfogó kor§zerú§itésében, hatékonysága növelésében ránrk há-
ruló kötelezett§égaknek kell elsósonban áívényt szareznün]k.

l- A szóllitósok és anaagellátdsi ífuód,szereh összehengolőga éTdeké-
ben hadsereg szinten és lefelé olyan ,,szá]]títást koo,rdiná,ló" csoportok
létr"ehozésa látsáík él§zerúne]í, arnelyben. a szállítók e§ szállíttató'k kö-
zös íí.ufukacsoportbon t€rvezi]k meg évente és hravonta az elllátás es szál-
lítás kapcsolódó f eládatait.

v i,zsgdlnwrk kerl a különböző tagozatok együttrnűködes,i lehetósége-
it, annak szabályozotts€át, ielelő§§égük körbehatárolt§ágá,t. Ennek ér-
ddkéberr az €yüttrnű]köde§t kettős irányrban: horizontális,an és vertilrá-
li§an látjuk erósítendő{nek.

Hmizontáks elgyüttmii]köde§ben az adotrt tagozat száülító és szá1,1í,t-

tatójna]k, DertikáLis együtfunílködésben a kiilönböző §zintű tagozatok kö-
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ziitti szaü{rnai együttínúköde§t kell behatácolorurrtk, Kerasnünk kell, az el-
lótős, szóuítős rendszerében a térben és id,őben való összehangolős !aaí-
tósót:

- meg kell uizsgó,lni o,z egvszerűsítés igénuéüel, a iliszpécser ngil-
Dóntrflítósol<at, ezáltai elő§€íteni az áttdkirnt]h€tóbb szá,llítási,rányítást és
értékelést;

- ,m€ kd1l vizsgálni a tagozatlíiüra€yá§§a[ törbenő szá],litá§ ]ehető-
§égét, a terít&, szállítójárato'k a],ka]rnaziásá.rrarlr szélesít€§ét ;

- a köZJLlti ellenórzesd<et szervezettebben, alaí}vetően a magasabb
diszpécsertagozat irányítá§a m,ellett kel,1 v€rdhajtani, kii!önös tdkintet-
tel a hadsereg központi ra,lrtáI,ak be- és líirnelrő forga,trnála irányítva a
figye]rnet;

- §zele§dbb kiinben el kell terjeáeni a kiis konténerek szállításba
való bevonását, elsósorbari a vasúti darabáru luvarozásában;

- a,lternatíválet kelt kidolgozni a különböző szál,lítá§i ágazatok
adott§ága,it fúgyeu,eürbe véve a célszerűbib módszer kiválasáa§a érdBké-
ben;

- rend§zabálydkat kell foganatosí,tanun]k a lra,§úti anyag§áliítás fel-
e§ e]fu,val.ozá§ánák végrehajtá§ára a fele§ eges üres iutások el]kerüIése
árdekében.

2. A szó.Llíttisi lel(ld@tok gozd,asá.gos uégrelwjnisa érd,ekében a d,isz-
pécserszolgálbtot JeL kell kászí,tenünk az tijszorű munkastíiusra, fe'ladata_
ik konkrétizálására, a ki,vel, mükor, rnlben vraló együt,trn{lköde§ kerdes€_
ire.

A szó,uíttatók részére értehneznünJk kell a §zá[lí,tá§ kóvetelmények
és lehetó§€ek hatáTait, az anyagdllátá§ szállíta§i íázisban való'közös ér-
dekeltséget.

Közös erőíeszí,téss€t étrvenyt kell szereánünk annalk az iItézkedés-
ndk, hogy euátá§,i szátuítást csakj§ di§zpéc§€r ürámyítá§sal és az ellátóal-
egység Gegység) e céh*a kije]iiflt §záIüto]kikepző gépjá,]ínúveivel lehet
vé,gr€hajiani, Célrirányos murtkánknla]k röinid időn betül (5_6 hónap)
óreztetni kell hatását.

3. A renászerben leaő angagmnzgató- és ío,hodógépek kiszolgólása,
jaDitősi íeltétel,einek biztositasa erddkében növelnünk kell a sza.íkáilo-
mány fellkészültsé,gÉt a kiszol€álá§dk, javításo,k tervezé§e, az e§zközök
javítá§ba utralása terén. A c§apat fegyyerzeti és tectmikai szolgálattal
év€§ időszalkFa sziik§ége§ a javítási igélryeket ósszehangolni.

A bedsikolázá§i tervelkrrdk megfe]elóen bizto§ítanunk kell az eszközök
szaiklképzett kezelőI(kel történő üzeíneltetését, ezáltal elkerülve a szak-
szerűtlen rliezele9bói adódó rendlrívüü meghibá§odá§dkat.

Ki kell alakítani a fegyverzeti és technikai szolgálattal qz új teoh-
nlka.i kiszolgálrisi rendndk megfelelő kapc§olatot a c§apatínrihely en vég-
rehajtá§ra kenüó kis- és középiávításolrra vonatkozóan.

El k€ll árnünk a n)ri],vá,ntartási f€ydl€ín megbízhatóbibá t€ielét, a
reDd€lt€t€§tól eltéró hasanálat kilnü§zöböle§ét. Javítanunk kell a csapat-
múhelyek és a kapolyi jajvítóbázi§ feltdt€leit szaliiteohrrikáDlk ,l§i§zo].gálá-

sában, javításában. Továbbra is fogllallkoznunk kell a szakanyagok cél-
szmú átcsoportosíttisával, az UMK rifzítóesdközók vezénylés§el tórténő
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felhaszná]ásáva]. A sz.Lkanyag gazdiilkodás terű]etcn jelentkező iclada-
taink fo]yama,losnak tekintendók.

4. A tlilsúl.uos es:tíi:ij/i lLai.-lelcedleíúsatzeA s:obtilyok saerinti bi.to-
sitósabai e] kc]ü e]rniin,k. 1-rogy csak elkcIüihctetlen esetekbcn kor,ü1,1ön
5q1 közúton való 1ovábbitásra. a kózúii köz]ekedtetes alkalmáva] az
igénylések határidiire ke,rüljenek ielterjesztésre. azcrk adatai megbizha-
tóak, az igénybevétel utáni e]sZárrnolás pedig Va]óságos teljesitménynek
megfelelőek lcgyenek, Tovább ke]l fejlesztenúnk a kajzlekedési szoigá]at
ezirányú felkeszúltsóga.t és 1e]adatokban Való res?,VLltelit. ehhez azonban
szoros együttmt-lkódás sz!:rksóges a lú]súlyo§ cszkijzöket územe,ltetó gép-
,iármútechnikai és múszaki szolgil]at szakii]]ományiiva],

5. A szolgóL(Lt szaliáLlolrlónl]a ,fellcis:itúsúnck, toudbbkip:ósének bi.-
tó§í.tásó.:

Az, hogy konferenoiánk e]ó ilyen nyo,matékka] ke,L]ett a tárgya]1 (is

a továbbiakban hclyet kapó kérdéseket feldolgozni. részben annak is a
kóve,tkezménye. hogy az órvényben ]el,ő szabályozók ismerCe a.s a]rkal-
mazási készsége ál1 a}acsony szinten, Ez a n]egállapitás meggyiízódésem
szerint nemcsak a közlekedési szakállományra érvényes, Nincs meg k,i-
alakulva cgy o]yan §zemlÉ"let, aínely a szállitiisdkat nemcsak egy adott
szo]gálat ie]adatánal( 1ekintí. hánem az abban rószes valamcnnyj szcr-V
hE]yét és szerepét is jól ]átja, Ezért a tóbbirányú felkészítés o]1-an szük-
ségszerűség, amely nólkül továbblapést nchóz elképzelni, A küziekedési
szolgálat ezifányú leladatait a szakkiktipzések rendszerében hajtJa vég-
re. ezáltal biztositva az alapismerctekct. az állalánositható tapasztalatok
közreadását_ Ezen túl, módot kelr] ta]álni a szállittatók lelkészitésére i§,

operativaibbá ke]l tenni a szolgálat irányitó tevókenységét. érvényt
kell szerezrli a büroi<ráoia csókkentésére irányuló tölekyeseknek. melyek
még máig seín jutottak el a jelszavakon 1ú1.

Fokozottabban biztosítan,i keJI a hadtest szervezetek ónáuóságát. a
re§zükre való feladatszabást és szárnonkérést diflerenciáltabbá ke]l ten-
nünlk, Bizto§itani kell a §zolgálat egyéb i.rán},ú feladatainak csökkenté-
§et, a közldkedési szolgálat,,proíiijának" tisztázását és az ennek megfe-
lelő elvárásokat,

Jauaslntak q2 előLjóró lLató,sköftbe tartozó,
d, öíl,té st ig énalő kéí d é s e lrf e

Feladataink eredlményesebb végrehajtása érdekében szükségesnek
Iátszik néhány vonatkozásban hatá§kórünket meghaladó kérdésekben elöl-
járóink segít§égét kórni.

A sza'Llítlisok hatékonuabb Dégíehajtása érdekében jayasoljuk:

- az érdekeltségi rendszer mielóbbíi kialakítását;

- a közúti fo]r€atwnra a]ka]rnas BARKÁS, AVIA, RoBUR stb. jár-
múve,k szállító-kiképző beso,ldlá§sal az alogységekhez való bevonásá,t ;

- a köZponü raíkttárak részére szálJító és ralkodó eszköziiik biáo§!
tását a va§úti fel- és efifuvarozás végrehajtá§ára;

- együttmíírködest b/iztositani az elóljáró szá],'litó_ és szállíttató szel-
vek jközött;
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- a di§zpéc§eí, i,[etrnéíIykat€óriát olyan szintre em€lni, hogy a be-
osáásba kvalifílkált §zerné]yék kerülhessenek ;

- javaslataink részletes felterjesztéséte a2 MNHF (HM H.) elvtárs
25/198.8 szárnú intéz]redésében meghatá,rozottak alapján e hónap 15rig
kaptunk leh€tó§éget, m€ly€,t kayvetóen felkeszüliink a meghatározzásra
kerüó feladatdk kóvdielínény§zintú v€"eha jtására.

óssze.sségében m€gállapítható, hogy a hadsereg közl€kede§i szolgá-
lat rendelkezik azoldkal a szgrvezet,i, anyagi körülményekkel, amolyek a
hatékonyabb munkav@zés elóíeltetelei, Kialakult az a vezetői állomány,
am€ly fdke§zültségánél, létszáínánál fogva képes a feladatok sza]kirányí_
tására, Tevékenységünk alapvetóen §zabályozott, a célok isme.tek. El
kell érkeznie azonban munká,Tlknak abba a sza]kaszába, melyet már neu:n
a élok értelrn€zése, §zemlé]etek fo0ínáIása, hanerrr a végrehajtás inten-
zív szakasza jellemez. Ez azonban munkastilus, munkamódszer vá|toz-
tatii§o,kat igényel. Bebizonyo§odott, hogy a szállitii6dk gazdaságo§ vég-
r€hajtására irányuló tórelnve§ neín járt azzal az e|váfllaló ered,rnénnyel,
aínit a feltetel€k biztosítanánaIk, annalk ellenéne, hogy vitaihatatlanok
az elmúlt évek takarékosságra tett erófeszítései, Tapasztalatbó} tudjuk,
hogy eszkőzeink kitrE§ználtsága, a rtö bszöri anyagmozgatá§ megannyi
tartálékot jeleíttenek, aínit az eddig alkalnnLazott munkamódszerrel to-
vább már nern va€yu]rú< kópesek kiaknázni.

célunk tehát neríl új, száJrnunkna ezt megiogaima"]tak szabáIyzAtak,
utasíások forínájábart, de gazdasági életünrk jelenl€gi hdyzeténél jobban
már senloi nem f€ja megfogalmazni,

Én a továbbialkban a hozzászólá§dl§ból is a ,;hogyan?".t várom és a
seregt€§t közlelkedésú szolgálat feladatának i§ az ezirányú irányitás ha-
tékony íofinájának megvalosítását tdkintem.

(A íLellélrletek a lolyóbat uégen t@Lólhatók.)
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Tollózós o hozzósrólósokból

Sand,or Laszló sz,izailos, MN 2284 közlekedési szolgőLatJőllök

A diszpécserszo19ólot helye, szerepe
o szóllítisok hotékonysó9o íokozósóbon

.. , Hadtestünknél - az MN 2284 és alárendelt csapatainál - a szer-

vezetikorszerűsítésótaelteltidőszakbizonyítottaadiszpécserrendszerú
.rarriia" Jr"txop".ségét. E szállitási rendszer a száltitások gazdaságos vég_

""i":ia"at "gY"Og"" 

"t".r,""""i- és információs rendszerbe foglaltan való-

"ii:"' -ue ai' en'ergiatakarókos szá]lítási ágazatok komplex alkalmazá-

sával , , -

, . , A 1aktanya diszpécserszolgálat a működési terűleten,]eVő lakta-

ny"r,uaiop srllliia.ui tervezésében. szelvezésében, iíányításában és vég-

;;;;l;;;;;";; ]atanya PK, HTPH, intézkedése szerint látja el leladatát,

A l"ii;;y" diszpócscrszolgálatok létrejóttével egy kézbe k_erü]t az el]á-

i,l.i. ti""árrale.i és csapaisziillitások irányítás3, Ez a rendszer lehetővé

i"ii" u .r,ilti'a.i ágazatok szélesebb körú {elha§ználását, célszerű meg-

váÜsztasit, Itt e kitételnól javaslom és célszerúnek tartanám a személy-

,"airita.nt szelve?a,sét is a diszpécser hatáskörébe vonni, igy gyakorla-

titag egy iaktanyábiln minden menetleVé] és inlormáció személy- és anyag_

szállítá§ egy kézb€n ósszpontosulna,

Hadtestíinkni.I a diszpécserszolgóIdt az ollibbiak szerint épiil fel:

1, Hadte§t kijzl szolg.:

- hrll KSZF,.

- hdt, száll, főti.,

- hd1. diszpócse..

2. Dandár s2á]]. szolg,:

- dd, SZSZF.-ök,

- sor diszpécscrek,

3. Ezred diszpécser§zolgá]at - e, diszpecseiek, valamint az ello, ez-

red,nél - ezred diszpécser és két fő gk, szá),l, z, diszpécser,

1gy a szál}ítások gazdaságo§, tervszerű végrehajtásának_ szerveZésére

a" Nl-# ZZa+ vonatkoz"ásában 2 fő hadtest§zintú szolgálatfónök és 1db

,l2
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íő diszpécser. dandár é§ ezred szinten 6 fó szolgálatfónök, 5 fő tiszthe-
]yettes éS 6 fő sorkatona diszpécser, összesen 20 fó hivatott.. .

. , , Nlaga§abbegység-. egy§égdiszpécser felkészültségének döntő jelen-
tósége van a szállítások ko ordiná]ás ában, gazdaságosabbá tételében. , .

.. , vé]eményem sZerint döntó jaVulást hozhat a szolgálati szemé-
lyek, sZállittatók gazdaságos szá]litásra va]ó törekvésébenl §zakmai te-
vékenységükben, hozzáállásukban az egyéni érdekeltségi rendszer be-
vezetése. mejyról szó eSett az 19B7. évi Szállitási Tanács értekez]etén.

. .. Sajnos hatnak. különósen az anyagi szolgálaton kivül esó fegy-
vernemi szolgáIatiág-főnökök. parancsnokok esetében. hogy a di§zpécsert
,.menetievólíró'' automatának tekintik és parancsban..rendelik e]" a szál-
litást,,.

.,, Negativ befolyásoló tényezó, mikor a PK. HTPH., illetve parancs-
nok mega]apozatlanul száilitóeszközöket rendel ki. megkerü,lve a disz-
pécsers zo lgálat ot. igy nem adva lehetőséget a gazdaságos §záIlítások szer-
vezé§ére, Továbbá gondot okoz a központi javító. ellátó raktárbázisok
Vonatkozásáben, hogy a csapatoktól gépjárműr.eket rendelnek be egyik
napró1 a másikra. ielboritva ez2eI minden teIvszerűséget, va]amint az
elö]járó fegyvel.nemi szo]gálatiág_főnökök ritka esetben gondoskodnak
a szálljtási fe!adatok elrendelesekor a szlilrseges szál]ltmányszám biztosi-
tásáró] ,,,

, . , A pótkocsis szá]litásokhoz kedvezőbb a sZál]ittatók hozzáá]lása,
Azcnban akadál1,ozó tónyező a pótkccsik. a vontatásl,a alkalmas grrpjár
művek gyenge múszaki ál]apota. a gépkocsivezetók kiképzettsegi szintje.
különösen a vá]tások idószakában. A pótkocsis szál]itásokra bevonható
pótkocslk darabszáma is szűk keresztmetszet alárendelt csapataink egy
részéné1- A szűkös raktáIhelyzet miatt nagyon sok pótkocsi kiesik a szál-
litás rendszerébó]. ugyanis IaktáIként használják azokat . , .

. , , A diszpócserrendszerú szállitások a hadtest alárende]tségébe tar-
tozó csapatokná] kézze] iogható eredményeket hoztak, E szá]]itási rend-
szer ]esZabályozottnak tekinthet(i megfe]e]ó módon az ét.vényben levaj
utasitások, intózkedések. palancsok a]apján- velemónyem szerint az elő-
relépés lehetőségét nem a nagy jelentóségú és mindent elsöprő gondolatok
hoznak, hanem a .endel,kezésúnkle álló szabályozók érte]emszerű és al-
kotó módon való a]kalmaz/rsa , , .

Bognar Géza őrnaga, MN 7203 közleked,ési szolgóIq,tíőnök

Az onyogmozgotós és rokodósgépesítés helyzete,
o közlekedési sroktechniko üzemben tortóso, jovítóso,
szóllítósi, roktóíozósi íelodotokbon voló olkolmozóso

... Az angagmozgató- és rakod,ógép \elldtottsóg, Q gépi rakodós íeL-
tételei:

- az alakulatoknál lecsö}ckent az a létszám, mely korábban az anyag-
mozgatási felad,atokra igénybevehetó volt;
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- felgyorsult a kiképzés, csökkent a kiképzési idó, a katonaállományt
cgyre ritkábban lehet elvonni a kiképzé§i es fenntaítási feladatokból;

- megnövekedtek az anyagi készletek, a háborús szállitási láncban
nem átl rendeikezésre annyi idó, hogy hagyományos módon (kézi anyag-
mozgatássa1) oldjuk meg az anyagok rakodását;

- m€nőtt azon anyagok mennyisége, melyek rakodása a nagy üi-
meg miatt kézi erőve] már nem biztosítható (pl, egyes technikai eszkö-
zók, fódarabok, egységrakományok stb,) . , .

. , . Rakodásgépesítés legfontosabb célja kell hogy legyen a csapatok
alaprendeltetéséból adódó ezirányú célfeladatainak való,,megfelelés a
harcmezón és a békeellátás rendszerében"...

A napi gyakorlati é]et azt bizonyítja, hogy az MN 7203 aláIendelt
csapatainál az A}IKgZ időszakában az átlagos napi rakodási íe]adat nem
éri e1 a 300 t-át, ezé.t kimondható, hogy a meglevő eszközeink megfele]ó
átrendezés után elégségesnek bizonyulnak.

Ha viszont azt tekintjük alaptételnek. hogy magasabb harckészült-
ségbe he]yezés során. mintegy B*10 óra alatt kel] felmá]házni a mozgó-
keszletek túlnyomó többségét, akkor a jelenlegi gépi ellátottság aggoda-
lomra adhat okot,

. . . Az anyagmozgató és T okodógépek üzembelltartáslinak, jaDitósdnak
biztosítása:

7. A rerldszerben, Lepö eszközök áI|apota, üzemeltetésűk rend,szeíe,
kezelő személy zet bizto sítottság a :

A csapatok használatában levó anyagmozgató gépek áIlaga rendszer-
beá]lításuk óta a természetes elhasználódás. esetenként a rende]tetéstő]
eltéró használat éi, kiszotgáLás elmulasztásának köVetkeztében ]eromlott.
Dzt az á]lapotot jól túkrózi az 19B?, éVben az átszervezés kapcsán átcso-
portosításra tervezett és került anyagmozgató gépekrő] ielvett jegyzó-
könyvek sora, va]amint Kapoly helyórségbe beszállitott eszközök látvá-
nya. Sajnos a gyakorlati élet azt bizonyitja, hogy azok a gépek územké-
pesek, melyek munkája közvetlen, vagy közvetett módon befolyásolják
a pc,8jmű. szo}g. (raktár) tevékenységét, Azok a gépek és eszközök, me-
lyek ilyen összefüggésben nincsenek (pl, UN-053, elektr, emeló- és szá]l,
talgoncák) á]talában a telephely, vagy raktár sarkában ta]álhatók.

Az anyagmozgató és rakodógépek územo]tetésének szabályai még nem
teljeskörűen ker,úlnek alkalmazásra alaku]atainknáil. A gyakorlatban bi-
zonyitható, hogy a,,Haü üzemóraj]apot" még kiá}]itják, de vezetésük nem
ioiyamatosan naprakész, a havi igénybevételi tervvel pedig elvétve ta-
lá]kozunk.

Az anyagmozgató és rakodógépek Szabályos üzembentaltásának leg-
alapvetóbb feltéte]e a szakképzett kezelőszemélyzet biztosítása, Erre két-
féle megoldris van. Az egyik é§ ritkább ]ehetőség a po]€ári életbóI be-
vonult keze]ői igazolvánnyal rendelkező sorállományú katona beosztása
ilyen munkakőrbe. A másik mego]dás, az MN KSZF-ség által szervezett
különböző anyagmozgató és rakodógép-keze]ői és -szerelói tanfolyamra
történó beiskolázással történő szakképzett kezeló biztosítása, Ezt a tan-
folyamrendszerű kiképzés nyújtotta 1ehetőséget sajnos egyes alakulatok-
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nál nem k€llő számban használják ki, Így fordu,lhat eló az a tény - nem
keüó előrelátásra utal -, hogy a le§zerelást követóen a szakképzett ke-
zelóutánpótlás nincs bizto§ítva, ezáütai a szóáIyos üzemeltetés feltételei
sem adotta'k. Ezen hiányos§igok fel§zámolására az alárendelt csapataink-
nál többnyire a helyszíni eüenórzést követóen kerül sor. Az mindenki
eiőtt egyérielmű, hogy €y tehergépkoc§i a telephelyet csak menetlevél-
lel hagyhatja el (még javításbautalás esetén is), ugyanakkor a rakodö
gép szabálytalan (okmájny és szakképzett kezeló hiánya) üzemelteté§€
,,te!mÉszet€§ j eIenség".

2. A jLpítősbdadós teíD ezése, l eltételei, Dégrehajtósuk tapaszto,Latai :

Az anyagmozgató és rakodógépek javítás,i rendszerében és javításának
módjában változások történtek és történnek. A2 eddigi közép- és nagy-
javítást végző népgazda§ági javító vállalatok mellett felállt, illetve felállí-
tásra kerülnek az MN anyagmozgató és rakodógép javító közép-, illetve
nagyjavító műhelydk (MN KÖAR TáboríaJva, MN 8866 Kapoly és Török-
bálint), amelyek középjavítást és nagyjavitást hajtanak végre, ugyanak-
kor felá lításra kerül egy mozgő szzefyízelő, javító csoport. A katonai
szervezeteknél megl<ezdődött a közlekedési szaktechnikai eszközök csa-
patszintű technikai kiszolgálása és kisjavitása a fegyvelzeti és technikai
javitómühelyek keretein belü,l, . .

.., Eddigi tapasztalataink azt bizonyitják, hogy kedvező hatást váI-
tott ki az a tény, hogy a közép- és nagyjavítások költségét az MN KSZFI-
ságfedezi,._

... Összességében megállapitható, hogy a néphadseregben a mog]evó
hiányosságok ellenére - je]entó§ elóIelépést órtűnk el az anyagmozgatás
korszerúsítése terén és 1étrejöttek azok a szervezeti keretek, elméleti és
technikai alapok, amelyek biztositják a további fejlesztés feltételeit,. ,

Bagdó,cs Gaula ezIedes, MN 6862 paTancsnok

Az ellótó ezred szóllítósi íelodqtoi, o végrehojtós
fejlődése, íeszültsége oz ÁHKSZ időszokóbon

, .. Az ello. ezredünk a hdt. anyagellátási és szállítási rendszerében
a csapatok fegyvernemi anyagokkal való ellátásában (ezek központi rak-
tárakból való vételezésében, táxolá§ában, elosztásában, kiadásában), va-
lamint az ehhez kapcsolódó és más hdt. érdokú szá],lítások Végrehajtásá-
ban vesz részt.

Ehhez rend,elkezé sre áLl :

- a hdt. raktárak rendszeresitett szernélyi áIüománya;

- a száIl. z. ál}omá-rryába szervezett 16 db általános rendeltetésű
_ több§égüIlben 5 tonnás (2 db 3 tonnás) tj. tgk. (D-566) gk. vez€tóvd
és 7 db 5 tonnás pótkocsi.

Az ezred ,,B"-re rendszeresitett személyi állománya 160 fó, ebbö]
sorállomány 101 íó, mellyel alaprendeltetésén kívül e}látja egy laktanya
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valarírennyi belső és külsö 24 ó,rás szolgáIatait, 346 db gj,mű. és 15B db
vontatmány fenntartásávai kapcsolatos, valamint két laktanya LHTP
feladatait.

e. htp. taktórainak irőnaitottsóga, anEagJorgalmlitwk tletAz e1,1o.

Dezése:

Egy§égünk vonatkozásában ez t€Ijes egészeben a htp, raktárak e§e-
tében va ósul megJ kiegészúlve a laktanyahadtáp egységes ké§zletg€zdát-
kodásábdl adódó €ységszintú irányítási tevékenységekkel. A íegyver-
zeti és technikai szolgálat alárendeltségébe tartozó raktárak irányitása
el§ósorban az utalványok kiadására korlátozódik.

Az etrmúlt masfél év tapa§ztalatai azt bizonyítják, hogy ezen rak-
táratk szakrnai irányítási te!ékenységeinek egy reszét a raktárak §zakrnai
elöljárói a ra,ktárak parancsnokára és az egység fegyverzeti és technikai
szolgá,latára hárították át.

A íegyverzeti és teohnikai §zolgátat alárende]tségébe tartozó raktára0{
anyagvételeósi - kiadási tevékenységénél gondot jelent, hogy az elöljáró
sza&szolgálatok az anya,gíorga.Iomra vonatkoz_óan nem biztositanak alap-
adÉtot, a feladatok meghatározása nagy gyakoiiságga] esetenként történik,
ezért ezeket terveinkben nem tudjuk reaüizálni, illetve az ezred más fela-
dataival m€gfeLelő mértékben összehango]ni . . .

.,. Soronkívüli anyagvételezési igények az elöljáróhoz élkeznek, ezek-
rőI sok esetben a raktárak nem, Vagy csak kesve értesüInek.

A fegyver- és lőszerraLktár, a vegyivédelmi raktár, a műszaki anyag-
raktár es a híradó_arrryagraktár vonatkozásában a száilítási feladat c§a]k
az utalványok m€érkezésének 1dópontjában Válj,k isrnertté. . .

Több esetben elófordult, hogy az elöljáró szakszolgálati ágak a véte-
lezés előtt az ello. ralktárakkal nem egyeztetnek es a vét€Ieések időpont-
jában derül ki, hogy a leigénye]t szállítótér tö bszörősen meghaladja a
valós igényeket, így a szállítási íeladatok tervszerútlenné, gazdaságta-
lanná vá]tak.

A raktára,k íolyamatos parancsnoki irányítasába,n gondot jelent, hogy
az elöIjáró elgondolását az egyes raktárak működé§€re. a szá;llítási fela_
datok végrehajtására előre nem ismerjük, így azokat késve, vagy csak
az €ység tervezett feladatainak több§zöri átcsoportosításával tudjuk vég-
rehajtani.

Az elöljárótól való anyagvétetrezés a kiadott utalványok alapján tör-
ténik úgy, hogy az egy§égek vételeze§i igényeiket a terYezés idószarkában
m€gküdik a hdt. szorlgálatiág-iőnókei ré§zére. A raktára]k - a mú§zaki
anyagrali.tár kivételével - az igény€lt es kiadott anyagokat a raktárba
beszállílják, utalvány szerint szétosáják á az egységekrrek az elöljáró
berendelési intézkedése alapján kiadjáLlk . . .

. . . Gondot okoz, hogy az anya€forgaiom nagysága nincs ö§§áangban
az ezred teljesítőlépe§ségével. A raktárak meglevő állománya nem tudia
biztosítani a gyor§ anyagdllátási feladatok végréhajtását, mert egyes vé
telezeseknél 60-100 t-ig t€rjednek a vételezett anya8Enennyi§€ek. . .
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.,.A Vótclezések - anyagkiadások - koordinálását a hdt. szolgálati-
ág-lajnőkei csak ritkán végzik. igy gyakran e]őfordul, hogy egy helyór-
ségben )evó. Vagy azono§ útvonalon e}helyezkedő egységek kis mennyi-
§égű anyag ]cadására. i]letve vételezésére külön-külön gépjárműVel indu1-
nak útba

,.. A hadtest is az egqség <|rdekóben DégTeh@jtl.fldó ,szitlíttisok ösz-
szehangoltsóga:

A hadtes{- (,s az ezredórdekti szállitások összehangolására egység-
szjnten kevós léhetijsóg van a kövctkezíik miatt:

- a hónap kózben kapot1, feladatok idóben nehezen koordinálhatók
az ezred be]ső szál]itásáVa]i

- a szá]litási fe;ladatok döntó ré§zc térben nem esik egybe;

- a2 ezredraktárak ellátása is a hdt, ráktár&kból törtánik. ezért rit_
ka az az,,nn. vi"z,,n} lalú szál]Ilási igi,ny.

A hclt, hadtáprakiárak szállitásai - az esetek többségében össze-
hangolhatók (és igy is végezziü) az ezredérdekű szállítiisokka]. Ezl az azo-
nos ellátási forlások (terüJeti raktárak) és a,,közelebbi" szakmai irányi-
tás teszi lehetóvé.

SzáLLítóióratok s2erxezésének hellJzete,,eredménaessége :

Szállítóiáratok egységérdekű szerVezósére nincs igény, ezt a szállítási
íeladatok térbenisége és rendszefes ismétlődése nem indokolja, A helyőr-
ségen beiúli szállitások is eseti jellegűek, ezért járatrendszert csak sze-
mélyszá]lításra alkalmazunk.

Járatokat esete,nként elöljáró, vagy helyi kezdemé,nyezésre szerye_
zünk hdt, érdekú teritó-, vagy gyújtófe]adattal. Ezek valamennyi esst-
ben eredményesek vo]tak, Prob,lémát jelent, hogy a rende]kezésre álIó
D-566-os tgk.-k műszaki á]lapota nem t€szi lehetővé a hosszú útta járó
feladatok megbi?ható Vég.ehajtását , . .

. . . Összegzett köL)etkeztetések, jaDaslatok .,,
1, Az ello, e. jelen]egi szervezete, alaprendeltetése és funkcionális

feladatai ellátásával nincs ósszhangban, ezért a hdt, érdekű ellátási_§zál_
lítási feladatokat csak jelentős ieszültségekkel, a szeméIyi áIlomány folya-
matos túlterhelés§el tudja Végrehajtani, többször más, fontos feladatok
lovására,

2. Javaslom a hdt. fegyvernerni raktárak szakmai irányításáért vaüó
ielelósség egyértebnú sza]bá]yozását, továbbá a hdt. rahárak íelrnente-
sét a nem raktári feladatot képező tevékeny§égek alól.

3. Javaslom, hogy az anyagszáltítási és §zá,llítrisi íeladatok igénylése,
ij§§zehangolása, hdt. szinten történjen, belei,llesztve a tervezés jeleniegi
rendszerébe.

4, Kérem, hogy a hdt, érde]<ű szállítási felad,atok éves terverese (gk.
krn, üzó., gördüőanyag) hdt. §zinten történjen.

5. Jav,a§lom a hdt. íegJrvern€imi ra,ktiárak békeellátrisi feladatalirt szú-
kíteni, helyette a központi ralrtára& es a csapatok közötti közvetlen anyag-
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íorgalmat bóviteni. Ezzel jelentős rakodási mennyiség, tárolótér, adíni-
nisztráció és nem utolsó sorban emberi munka lenne megtakarítható,

6, Javaslom hdt. szintú 5zállítójáratok kialakítását, pl. M€zőtúr-Kar_
cagl vagy Hódmezóvásárhety-Csongrád, i]letve Verpelét-Eger-Jász-
beJény viszonylatokban , . ,

B.,;ídth Istudn had,naga, MN 6?83 Ézállító,szolgdlattőnök

A loktonyohodtóp (dondól, e9ység) szóllítósi íelodotoi
tervezése, szelvezése és vé9rehojtóso eredményei,

íeszültsé9ei

. . . Az éDes ten)ek re@Litósa, egaüttműködés lo, l,Jkto,nva összíegvueí,
íLelni törzsa)el és íegaüerfuerli íőnökeipeL.

Az éves gördülóanyag-számvetés a szállítási terv a apjául, az elöljá-
ró parancsnok által jóváhagyott éves kiképzési és munkaterv az elóljáró
ált;l e]őirt kiképzési és eltátási feladatok szolgálnak. A fenti adatok alap_
ján készitett éves gördülőanyag-számvetés és szállítási terv reálisárn túk-
iözi a magasabbegység eIótt álló szállitási feladatokat és Iehetóséget
ad a megközelitőleg ponto§ éves költségvetesi előirányzat megterve-
zéséhez,

A feladatok maradéktaiafi végrehajtása érdekében együttműködik a

laktanya összfegyvernemi tórz§ével, fegyvernemi és §zolgá,latok főnö-
keivel.

Az együttműködés az éves tervezés elókészítése éS a tgrvezés végre-
hajtása iáőszakában is a feladatok koordiná,lására, a felmerült i€ények
kielégilésére irányul.

A havi száIlítás tervezésének alapjául a íegyvernomi és szolgáiatiág-
íőnökei, a had,múveleti alo§ztály és az összfegyvernemi alegységek tör-
zsek áltál elkészített és gyűjtött havi sza,llitási igenyle§ szolgál , , ,

... A szőtlltősok ,,kornpler alkrrhna,zósdnq.k" ten)ezhetősége, a gazila-

sógos@bb szdltítdsi ógazat eld,öntéséhez azükséges elterngtiDók isfnerete,
a d"önté selőké szí,té s gu dkorlo,ta,

A §Zállítások komplex tervezhetőség6hez é§ a gazdaságosabb szál,líüisi
ágazat eldöntésehez n6n minden esetben l€het ragaszkodni. célszerű vál-
tJzat a zászlóalj é]eslövészetek v,égrehajtását €y megtervezni, h€y csak
egy zászlóalj technlkáját ki§zá.]rlítani vasúton. A szeínélyi áIlomárry váltá§a
a-gyakorla,t szinterén történü, a ki§záJtítás voLÁN buszokkal, Ez jóval
oléauu, mlnt két kornpl€tt ászlóaljat techrrikával együtt kiszá,llíiani,
N€rn ha§znáiunk íel kn-t a szátlításra, a váltás vi§zonylag röüd idó alatt
történik.

A döntéselókészítéshez minden esetben kikérjiik a fegyvern€mi és

szalgálatiág_!ónókölk, összíegyYeElemi törz§etk, a teJüetilq illetekes ka-
tonai közle&edési szerv vél€ményét . . .

. , , A köaúti szól],1tásók h.ltékor.a ,égrer&itósót olcnd,ólyozó lNöíülítlé-
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nlek, az,elíjírt nrérő-, mutatószámok teljesítéséfuek aealitósa (iríealitása),
éítékelésük, eíed,ména ességúk ösztönző tlíltása (hatástalansaga) :

A közúti szállitás(}k hatékonY végrehajtását akadá]yozza, hogy pl. ma_
gasabbegységünknél sem kerü]tek bevonásIa az ello, szd, kötelékébe. il]e,t-
ve az sZSzF. alárende]tségébe. a zászlóalj. osztá]y ello, szakaszok. rajok
gépjárművei, Ezek a gépjárművek is hajtanak végre szállitásokat, me-
lyek nem tervezcttek. nem a szállitószolgálat álta] koordinált, igy nem-
csak a szál]itás mutatóit csókkentik. hanem több a km és üza. felhasz_
nálás is, A jelenleg érvényben levó méró- és mutalószámok nem ösztön-
zóek a reális, gazdaságos tervezótevékenység végrehajtására. p]. a terv_
szerúség mutatójának és a kapcsolt szál]itás mutatóiának egymáshoz va-
ló viszonya, melyek rontják egymást. , .

.. , Célszerű lenne a szállitások gazdaságos vegrehajtása órdekében
a szállittatókat érdekeltté keil tenni a szállitásban,

Javasolnám a z., o. el]o. szakaszok. raiok gépjárműVeine,k bevonását
a §zál]ítószolgá}at álta] szervezendő szállitási feladatok végrehajtásába,

Indoklósképpen három Jö Lndokot hoznék JeL:

- eIlo. szd, gépjármúVei ]eterheltségénok csökkentése;
ezáltal nagyobb lehetóséget biztosítanánk az ello. szd kiképzé-

sének végrehajtására:

- a bevont gépjáImúvek gépjárművezetó állománya nagyobb gya-
korlatot szerezzen a szállitások végrehajtása terén, ..

Szoboszlai Péter íőhadnaga, MN 7203 száLlító Jőtiszt

A dondór SZSZF-ök helye, szerepe o szolgólot íelodotqi
hotékony megvolósítósóbon, ellótó olegységek

irónyítósóbon

. , , A száLlítószolgóla,t íelanl,atdi a d,and,órszíntű szen)ezetben:

- A harcászati magasabbegység és alárendelt alegységei szállítáLsai
komplex módon 1örténő teIvezése. szervezése,

- A §zállitóeszközök l€gazdaságosabb kihasználása érdokében a kü,
lönbözó szállítási ágazatok igénybevételének megválasztása, a szállítások
végrehajtásának irányíá§a, tapaszta]atok elemáse, felhasznáIása.

- A harcászat,i magasabbegység szemályi állomány közlekedési ki_
képzésenek tervezése és irányítása,

- A költségkerettel, Valamint a szakanyaggal történó optimáli§ gaz-
dá]kodá§ biztosítása.

- A közlekedési szakteghnikai e§zközök üzemeltetésének folyamato§,
rraprakész á1,Iapotban tartása,

- A szá,llítóalegységek _ di§zpécserszolgá,Iat tevÉkeny§égéndk szaJr-
mai irányítása.

- Részvétel a csapatok közúti mozgásának, a lánctalpa§ jármúvek
köáekedé.sére kijalölt utark karbautartrÉsána,k, a túlrsúlyos járrnűvek köz-
lelrediesének me€szeryezé§ében . .,
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.., A íld, szszF.,,nint az eLLo. alegaség iszakmai elöLjárója:
Az ello, szdpk. és a SZSZF. munkakapcsolata a köVetkezókben nyil-

vánul meg:
A SZSZF., mint a2 ello, szd. szakmai elötjáIója, fel.rós a HKSZi és

,,M",i feladatolk biztositásáért, a HKSZ és ,,M" tervek e]készitésének irá_
nyításáért, a kiképzési ieladatok megtervezéséért, végrehajtá§áért, a közúti
szállítások irányításáért, szakmai íeladatok maradéktalan lejuttatásáért és
a végrehajtás ellenórzéséért.

HKSZ és ,,M" terén: Adjon iránymutatást az őá}tala kidolgozásra
került szállítási és máLházási tervkivonat azon részéból, amelyből az ello.
szdpk. elkésziti a saját HKSz tervébe a szállitási és málházási tervkivo-
natot. Irányítan,i kell a kidolgozó munkát, és a HKSZ munkajegyek el-
ké§zzité§e után a PK, HTPH-nsk jelenteni a végrehajtásró]. A HKsz-i
murlkajegyét minden héten, illetve ha vá]tozás van, naponta ponto§ítani
köteles a szdpk,-ával.

A szállitó szotgálatfőnók ellenőrizze a HKSZ begyakorlások során a

szál,lítási és málházási feladatorkat, ha kell tegyen javaslatot azok egyes
kérdeseinek változtatására, A szál]itó szakáliomány az ő irányítá§a és el-
]enórzése mellett hajtsa végre a HKSzi feladatait.

Kiképzés terén: Az új HTP. Kiképzési Program iigyelembevételével
doit€ozza ki a szállító szakállomány részére az óra- és tárgykörelosztá§t,
Ellenórizze az ello. szd. kiképzésének végrehajtását, adjon útmutatást az

ello. szdpk. fáhavi kiképze§i tervének és a foglalkozási jegyek elkészi-
teséne|k végrehajtására . ..

,. , A közlelkedésd szakteohnikai eszközök hadrafoghatóságáért, kar-
bantartásáélt é§ javitá§áért egyszemélyben a SZSZF. felelős. A SzSzF,
működjön egyútt az ello. szd. parancsndkáva,l a KszTE. é§ htp, technikai
e§zközök ello, szd.-nál történő üzeme]tetésének felteteleirő,l, azok karban-
tartottságának szintjéról, javitásba adá§uk rendjéról . . .

... Az MN ?203-nál levó SzSZF.-ök, akik jetenleg beosztásukban
varrrtnk tudják, hogy még nagyon sok kérdés merü,l íel az itt alhangzot-
takon kivü. Minden al,akulatnak megvan a maga sajátos§ága, ezért egyes
lérdéseket nem lebet á]talánositani. Az elmúlt év sorá,n a SzszF,-ök ki-
választá§a é§ feladgtáilr végrehajtása, munkájukhoz való hozzááIlás egy-
két kivételével jól si|k€rüt. Az el,követ,k€zendó idóben rájuk hárdló felq-
alatok végrs}Iajtá§ában a segíts€et minden szintról meg kell adni ahhoz,
hogy ez a §zolgálat i§ t€Ijes értékű, jó szolgálat legyen. Ebiben nagy sze-
repe van a dd. PK. HTPH.-€{<nek, akik sok esetben arra használják a

SZSZF.-öket, hogy }rfu. hdm. tiszni íqladatokat lássanak el . , .

l
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Banizs JóZseí őm,agy, MN 9935 paíancsnok t&dtaph,eluettes

A PK HTPH yezető, irónyító íelelőssége o ,,szóllítók"
és o szóllítóst srervezők és vé9rehojtók e9yüttműködóse

biztosítósóbon

,.. A s2állitó5zolgálat, illetve ezt megelőzően a szállító diszpécser-
szolgá]at az utóbbi években je]entós mértékrben hozzájárult a takaré-
kossági cé]kitűzéseink megvalósitásához. A szálilítószolgátat ma már kulcs-
szerepet tö',t bc a hadtápszoigá]atban az ellátás biztosítása érdekében,. .

. , . A SZSZF. a szolgá)ati sorrendben a 3. sz, személy a dd, htp, törzs-
ben, Mcllólondeltségi vi§zonyb3n á11 a szoilgála,tiáq_főnökókkol. Szakmai
elöJjárója az e1lo, szdpk.-nak és tárolási, raktározási területeken a dd. htp.
raktárvezetónek. ..

... SzSzF. kóteles:

- Megszclvezni és irányítani a dd, személyi á,tr]ományának közlek-
dési szclrkikópzesét, a közileked,ési szakanyag- és költséggazdálkodást, a
kózlekedési szaktechnibai eszközök územbentartását. az ellátási szállitá-
sokat, a diszpécsefszo]gá]at és a szá,llitóalegységerk szakm,ai tevékenységét,
Vegyen rószt a csapatszá],litások és a közúti csapatmozgások terVei,nek
kidolgozásában és végfehajtásában, szervezze a dd. tevekenységét érintó
helyőrsegi láü]ctalpas utak karbantartását, Vai]amint a túlsúlyos jármú-
vek közlekedését,

- Megszervezni, megtervezni és végrehajtani a szállítási kóltségve_
tési előirányzatnal való gazdálkodá§t.

- Végezni a 1aktanyaszintú tá,rolási, raktározási, anyagmozgatáSi
feladatrrkat

- Nyilvántartani, karbantartani, javittatni, ellenőrizni, tárolni a
közlekdési szakanyagokat és szabályozni az igénybevételüket.

- El]onőrjzni ós segíteni az ello, szd_ HKSz_i kiképzési és egyéb
napi feladatai végrehajtását,

A diszpécseí köteles :

- A szállitmányokk,a,l kapcsolartot fenntartani.

- Együttmúködni a szálilitókkal és szállittatókkat,

- Ismerni a közlekedési szabályok paramétereit.

- El,]enőrizni a szállítások végre]hajtásának előkészitését é.§ menetét.

- Intézkedni a szá]Jí,tasok folyam3tosságát alkadályozó kórülmények
megszüntetésere. ..

.. , Jelentkezó szállítási igények érdeíni elbirá]ásának gyakorlat/a ala-
kulatunkrnál a2 alábbi :

- A havi szállítási igénydket a szhuíttatók a tárgyhót megelóző tró_
nap 25!i€ az a,lakulat szállíto§zolgá,lralta re§ére megadják. A §zállitószol_
gálat az igényeket egyezteti, íe|do|gozza, majd javaslatot tesz a PK. HTPH.
re§zere (havi szállitási terv) a jóváhagyásra. A PK, HTPH. etlenőrzi (el-
lenórizteti) majd esetleges módo6ításokkai} jóVáhagvia,
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- A havi terlTtól eltérő egyedi i€ényeket, amelyek Szolgálati erdekű
szállítá§olk, azt a PK. HTPH. a heti, napi szállitási feladatokat figyeiembe
véVe bírál el.

- A térítéses és a váratlan szállítá§ feladatok végre,hajta§ának ei-
birálását a PK. HTPH_ javaslata alapján a pararrosnok bírálja el, és en-
nek negfelelően történik a vég,rehajtás . . .

, . . RőDetkeztetések, javasl,atok:
Meg kell szüntetni a térítéses igénybevételek ny,ilvántartásában, vég-

Tehajtásában meg.]evó osztottságot.

- A diszpécsert állornánytáb,lában az ello. szd. állományába java-
soljuk átszervezni.

- csapat§zinten cólszerú rendezni a jaVítási, karbanta,rtási felté-
te]el(cí,

- végtegesen rendezni ke]l a helyórs]egi láncta,lpa§ (hadi-) utak felü-
gyeleti kérdósót.

- Eqyes központi raklára]k ellátási rendjét meg kellene Változtatni,
mive] eze]< megnehezitik a s2állítások tervezését-

- Jelentősen megnövekede'Lt a vontatmányigény, ami önmagában
ngm ro§sz tendencia, de ez egyrészt akadályozza a szá,llító gépjárművek,
-alegy§égek mozgékonyságát, másrészt nincs ezek vontatásához megfele,
Ióen képzett gépjármúvezetó és a csapat nem rendelkezik oktatóbá2i§.sa],

- El kelt gondolkodni azon, hogy nern lehetne-e dd. viszonylalban
,,M" esetére közúti komendánsalegységet rendszeresíteni,

Továbbra sem megoldott a közúti gépjárműVek alka]részellátá§a.
Java-§oljuk, hogy a FVTG-ség éves anyagbeszerzési keretéből egy bizo-
íryos összeg felhasználását a SZSZF. hatáskórébe utaljanak,

- Még mindig gyakori, hogy a szállíttatók gépjármúve.t, nem pe-
dig raksúlykapacitá.§t, szái]lítóteret. vagy szállítási szolgáltatást igénye1-
nek...

A konJerencián llozzdszóLt, illetDe DéLeménut nailllónított 4nég a2
MN hadtó.píőnök'elDtdrs képlri.seletében Dobó Péter lezred,es, az MN KSZF,
ség yészéríil SóJdr BóLint ezredes, Ko7rőcs Zoltdn qtezíedes,,az MN 5232
őllomónuábóI Geller |stoán ífuk, Dezérőrfuaga, Skrabőn Lószló |ezredes,
PóLinkó Kálolu pzredes, Róba lfnre ezred,es, Rugór Oszkár @lezred,es, Var-
ga Imre alezT edes, Dornokos Józset őrnagg elDtó,rsak.

Hozzászólásai]kban a közlekedési konlerencia ailapVető kérdéseive]
egyetértésüket fejezték ki, ugyanakkor néhány olyan gondol,at i§ felszín-
re kerüt, amely érzékeltette azokat a feszültségekei, amelyek az eredrné-
nyes szállításszarvezés ellen hatnak.

A hozzászóIők támogattáü< azt a törekvést, hogy a szá],iítók és Szá1-
líttatók részére ösztönző rend§zer kerüljön kialakitásra, a szá]lítói te]-
jesitménydk rnérésére pedig forintban kifej€zhelő mutatók kerüljenek
bevezetésre_

További lehetőséglk]ént cé]szerűnek tartották kiaknázni a társfegy-
veres erókkel együttesen §zervezett szállítasokb,an rejlő lehétőségelket.

A köv€telmények és ]ehetóségék d,i§zharmóniáját az ellátási rendszer
töléletesítesével, központi szabá,lyozó'k módosításával javasolták feloIdani,
a jogkörók végrehajtók részére való szélesebb körű biztosítá§a mellett.



A technikai feltételek a szállító gépjárművek elha§znáiódott állapota
miatt nem kedvezóek, ezért lokozott szerepet kap a technikai ki§zolgálás-
ban való hatékony együttmú,ködés a íegyverzeti és technüai szolgálattal.

A szállitásszervezé§t negatíVan befolyásoló tényezók a raktárhiányok-
ból, a hadrafoghatóság érdekében n€m tervezhetó szállításokból, a nép-
gazdasági hiányok miatli többletmozgásigénybó1 tevődnek össze,

A hozzászó]ásokból a tenni és segiteni akarás túnt ki, A részvevók
egyetértésüket fejezték ki és elfogadták a konfelencia elé tűzött célokat
és az azok e]érése érdekében megfoga]mazott feladatokat,



zÁRszó

o 5eregiest körlekedési koníerencióhoz

Kdpus caula uezéíőrnagv

Aktív, alkotó légkörben megtartott konferencia befejezéséhez ér-
keztúnk.

A hozzászólások tarta]masak. olóremutatók Voltak. jól érzékeltetLék
a résztvevők ielkéSzüllsa,gét. és készségét a kijzlekedéSi szolgálat szak-
felad,atai megvalósításában Való együttműkijdésben, Mcggyőzóen jutott
kifejezésle ez az akarat a konlerenciára meghívott fegyverzeti-techni-
kai szolgá]at szaká1lománya részéről is.

A nap folyamán olőtérbe kerültek azon gondok. feszültségek, me-
lyek mego)dásra várnak. § egyben magukban hordják az előrelépés le-
hetóségét is, Talán a krii.ikai oldal erósebb hangsúlyt kapott. amiből azt
a kiivetkeztetést ]ehetne ]evonni, hogy a szolgálat tevákenységében je_

ientósebb hiányosságok tapaszta,]hatók, Jó] látjuk azonban. hogy nem
errői van szó. hanem anró] a tórekvésrői. amely eiósegitheti a tartalékok
jobb kihasználását. a hatélronyablb munkavégzést.

A konf€rencián kirajzo}ridott az az út. ame]yet a szolgálat kijelölt
a továbbfejlődés -órdekóben. de egyben éi,zékeltettc azt is. hogy jo]on-

1egi helyzetében a2 út ele.ién állwa kell megtennie a szúkséges ]épéseket,

Jónéhány kéIdés maladt nyitott továbbra is. Ezek között emliíhefő:
a központraktárak es az alsóbb tagozatok anyagelIátási rendszerén('k kor-
szelúsitésói igónylő fcladatok. a íj1. e]1o. e, jogos és megoldást igény]ij
gondiai a sajá1 és a hdt. ellátása kérdéseiben.

Ki kelL reszletesen munká]ni a Lenti helyőrségben végrehajtott mód-
yzertani bemutató alapján a icgyverzeti és technikai szolgálatta1 Va]ó

együttműködést a hadtáp. ezen belűi a köz]ekedési szaktechnika vonat_
kozásában a kö2úti el]enörzLisek hatékon),abb végIehajtásáva] megbiz-
hatóbb képet kelil kapnunk a kózúti szállitá5ok érióke]óse reálisabbá té_

te}e érdekében.
Szigorúbb megkötósek Szükségesek a HKSZ érde,kében végrehajtás-

ra kerü]ő szzá]litások elbiráláSában. e]kerülve a visszaélést az ilyen jel-
legű hivatkozásokban. Nóhány gondolatot kiemelve a hozzászól á sokból :

Újitó gondolatok jutottak kifejezésre, a szállítások anyagi ösztönze-
séről, jogos kritikát kapott a szá]iitási márij- és mutatóSzámok je]en]egi

rendszere. €gyben sürgetve a teliesilmóny.,k Ft-ban mérhetőségét,
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A ma,i napon, újra átgondolva leh€tőségeinrket m€gá],lapíthatjuk, hogy
n€m megoldhatatla,n az a íeladat, arnite a közldkedesi szolgádat vállai-
kozik.

MegoJdhatat}anná ak]I<or váliflr, ha nem kapja meg a §egit§éget és nem
tudatosul a szál,lítá§ban résztve,vő valamerulyi partnerbeír a köztis fele-
lósségérzet. Túl ke1l lépni azon a szemléleten, hogy a száltrítás a diszpé-
cserszolgál,at doJga. Elbben a t€{<intetben konferenciánk helye§€n fog-
la,lt áll,ást, s közijs nevezót találturr]k az alapok megieremtésében_

További munkánkhoz haszrráljuk fe] az eddig fe],halmozódott ta-
pasztalataiDkat, kérem az elvtifu§]akat vigyák tovább az itt elhángzotta-
kat, azolkat a,lko,tó módon alkalmazzák napi tevékenys6gük során,

Köszönöm az alkotó közíeműköd,ést, köszönöm Jigaelmüket.
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A vosúti közlekedési óg hóborús üzemmódro tölténő
|elkészítésének néhóny kérdése

Sur ó,rlai M ariett 0 |m,ernök l őhad,nnga

Az ország gazdaságánák fellendítesét, a gazdasági reform kibontako-
zását alapozó valamennyi termelő üzem €§ vállarlat mellett meghatározó
szerep jut a közle]<edesi ágaikna,k i§ mind a hazai, mind a nemzetközi
munkamegosztás területén egyaránt.

A gazdasági megújulás szükséges§ége azonban törvény§zerúen je-
lentkezi]k nemcsak a termelő, hanem a közidkedési és szállitási váll-ralatok
esetében is, A közlekedési vállalatok állóeszköz állomá,nyának tekinté-
lyes hányada elhasználódott, az üzemeltetés fe]tételei romlottak, igy egy-
re nagyobb ráfordításokat kivánnak mind a kólt§égveté§ból, mind a sa-
ját bevételikból,

A közlekedés rendszeréból kiemelve a va§utat, s elemezve az elmúlt
több mint négy évtized eredményeit, gondjait, azzal kell számolni, hogy
ez a - hataimas összegű beruházásokat fe]emésztó - közlekedési ág i§
alapvető rekonstrukció előtt áll akkor, am,ikor a gazdasági h€lyzet elre
a legkevésbé kedvező. Ugyanakkor a vasúti közlekedésnek - ilyen le-
hetóségekkel es fetrtételekkel, a tár§adalom részeról je]entkezó közle,kede§i
igények k,ielégíté§e mellett - bizto§ítalia ke]l a honvédelemrnel kap-
csolatos szá]litások tel jesitéset is,

^z 
otszág egyre nehezedő gazdasági helyzetében fokozott jelentósége

van az átgondolt taka,rékosságnak, mely a l€hető leggazdaságosabb meg-
oldásokat keresi a nélkülözhetelen beruházások m€valositá§a során.

Az MNK védelmi képességének megőrzése, szúkség szerinti fejú€sz_
té§e ugya,núgy nem nélkülözheti e szemléletet, mint a népgazdaság bár-
mely területén megvalósuló fejlesztések. Különösen igaz ez akkor, ami-
kor nagy eszközigényű infrastruktúrális jellegű, s ezért az átlagol meg-
hal,adóan kóütséges Védelmi rendszerek és €yéb létesítmények kiépíté-
§ének, fejle§ztés€ndk, vagy akár c§ak szintentartásának feladatát kell meg_
oIdani.

A gazda§ági é§ műszaki fejlődes, a gazda§ágo§ság nawelése, valamint
a vaaú,thálózat e§edék€6 felújítá§ána,k igénye idószerűvé tette} az egé§z
közlekedés reformok útjátrr tórt€nó megújítását is. A megújítás fo]yama-
tában termé§zetesen a népgazdxági szállítások végrehajtása melrlett fel
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ke)l késziteni a vasúti közlekedé§i ágat a honvédelíni felada,tokból ere-
dó szállitási igényck kielégrtesere is,

A készítés folyamatában számolni kell azza], hogy a közlekedés min-
den ága - vasút, közút, Vízi, Iégi út stb. - egy egysége§ köZtekedési rend-
szer együttműködó része, ahol az egyes közlekedési ágak szervesen kap-
csolódnak egymáshoz, és §ajátosságaiknalk megfelelően kiegészítík egy-
mást.

Ezeket etJogad,ua, ,a touábbiakball a .D(rs{lti közlekedési ág l1,őboíús
üzemmód,ía történő,Jelkészítéséllek néhów alapDető kétdéséoel kíuó,-
nok íogla,Ikozni, kiefnelDe g, köztekedési ágból a basútháLózat Jelkészítését.

A vasúti közidkedési ág háborús üzEmmódra törtenő feikészítése -mely egy sokoldalú, tóbb sza]kterületet In]agába foglaló koinplex tevé_
kenység - n"m ű) ke2(1e ]n énuezé s.

A felkészítés feLadata mind a katonai közlekedési, m.ind a katonai
érdekeket képviselő szejrveknek.

Tekintettel arra, hogy az elmúIt másfél-két évtizedben igen nagy
változások történtek mind gazd9§ági, mind közIek€désgazd€sági vonatko_
zásoktlan megváltozta[< a va§úti közlekedési ág fejleszne§ének lehetősé-
gei, az iizemelteté§ íeitetelei, módosuilt a va§út helye, szerepe a száraz_
föld tórnegközlekedésében §lb,, ezért a gazdasági kibontakozással egyide-
jűleg a közlekedési ág megújítását is e] keil kezdeni. Ezze,l a tevékeny,
sóggel együtt - az új kövgtelménye'k és lehetó§égek számbavételével -a vasút háború§ üzemmódra történó felkészitesét is célszerú újrc ele-
mezni,

A vasúti közlekedési ág háborús üzemmódra tőríénij felkeszítese
a.lapvetóen béke idején, á]landó Mszen,lét idószakában kerü1 végrehajrtás_
ra. de mondhatjuk úgy iS, hogy az egy ,,soha be nem Jejezett Jelad,at",
hiszen a teohnikai e§zközől( gyors olkólc§i és fizikai e]használódá§a, a
kor§zerú módszerdk, teohnológiai folyamatok felszínre töré§e a vasúti
közlckedési ilg felkészítésének mint€y a foly]arnato§ságát kivánják meg,

A \úas{Lti közlekedésí óg háború,s .iizemtnód,ra tölténő íelkészítését

- eg! üliltozat szerint -(L köD ethező szakterüIetekTe célszelű bontani

7. A L)asúthóLózat ,lelkészítése az olszág terü,letén levó vasút}rálózat-
hoz trartoznak lrülönbözó vasútvonalak, a vasúti műtáIgyak, így pl. va§úti
hidak, vö]gy,hidak, aluü-felüljárók, alagutalk, kereszteződésak stb.

2. Vasúll jdrműDek lelkés.itése.
Ide soro]va:
a) uolltatójliíműuek; villamos-, d ezel_, gózüzernű mozdonyok, mo-

toros üzemú vontatók,
b) vontatott jőrműuek: igy a sze]rnély_ és teheflkoc§ikat.
c) Munkagépeket, segéw szerel,énaeket stb,

3. A Das{),t üzelheltetését biztositó LétesitnlénEek Jelkészitése,
Átilomá6c}k, hadiforga rni kitérő[<, had,iforgalmi delták, vontatá§i te-

Iepek, viIlamosenergetikai állornáLso <, üzernanyagtárolók, javítóbázisok,
szertárak, számítdközpontok, viz,\]ételező helyek stb. előkészítése.



4. v asliti tortalékok, szakanaagok Jelkészítése.
Ide sorolra,ndók a íelépítmény anyagok, hídprovizóriu,mok, munka-

gépek, alú{atrészek, adapterek stb.
5. A oasutat üzemeltető katonai és polgórí szen)ezetek szakőllolrui-

naóna,k felkészítése.
vasútepítő magasab egységek, va§útteohnikai bázisok, intézetek fel_

keszítése. kijelölt erdk aktivizálása.
A kózlehedési'és - ísu a Dúsúthőlózat - :Jelkészí,tését időrendbe

téue - hd,rom időszakrT céLszerű Jelbonta,fui:

- áIlandó kész€lnlét idejére, arnelyben a tény eges fsl,készítési mun_
kák aiapvetó része kerül végrehajtásra :a népgazdaság róVid-, közép-
és hosszútávú terveibe illesztve;

- háborús \re§zé,lyeztetett§ég idő§zakára, mely a közlekedési ág vo-
natkozásában egy átmeneti idősza,lrot jelent, amelyben a hálózat életiké-
pe§ségét biztosító leg§zükségesebb íeladaltokat helyezik előterbe ;

- háborús tevékeny§ég idószatkára, mely a felrkeszített közlekedé§,i
ág ar]kalm,azását, s a kialakult helyzetnelr m€felelően vá.ltoztatii§okat, a
kido],gozott tervek pontosítását, adaptálását baf talínazza.

A vasúti közlekeldesi ág szakterületei mind ielkészítési, mind üzemel-
teté§i vo,naíkozá§ban kölcsönös kapcsolaiban vannalk egymá§§al. Ha kö-
zülük bármeJyik is ki€melésTe kerül, örnátló elemás éljából, feliétlenü]
§zámítás,ba kell venni val,amennyi szakterületre kiterjedő hatását.

Lehet bármilyen jó1 felkészitett a vasúthálózat, ha azzal nincsen
összhangban a vasúti iárművdk műszakli-f orgalmi helyzete, igénybevé-
telük lehetősége, az már csa]k részmego]dás, de tehet mindkét szarkteriret
összeh,angolva, ha nincs gázolaj, blányzik. a mozdonyvezető-kezeló szak-
szené\yzet, megszűnt a villamos felsővezeték stb., a vasúti közlekedé§i
ág háborús üzemmódban akkor válik használhatatlanná. amiktx, arra a
legnagyobb szükség lenne.

Ez a kompler, szerteó,gazó JeLtéteL Diszont íeluet ega nehezen lneg-
oll],h(l,tó kérdést, aíúell!] elíeltétlenüI szenabe kell fuézni.

A MÁv - csakúgy mint a többi szállítási Vá]üalat és termeló üzem -gazdáJ,kodik, bevetelre do]gozik, ezért saját e].határozásából nem végez
o1yan beruházásokai, amelyek kö]tsége és haszna késón, vagy egyálta]án
nem térül meg számára. A honvéde]mi igények tartalmaznak iilven el_
várásokat, ezek mego]dásához a fedezetet külön megá lapodás alapján
1ehet a központi költségvetésbő1 biZbositani.

A vasúti közlékedési ág felkészítése folyamatában - a vasúthálózat
nind távlati, mind rövidtávú lejleszt€se során - a honvédelmi követel-
ményeket úgy kell számítá§ba venrri és érvényesíteni, hogy a katonaí
érdekdket szolgáló létesítmények a ]egteljesebb mértékig bevonhátók
legyenek az olszág terrmé]ési rendszerébe, s min,irnáli§ költ§ég_ ill, mun-
ka,ráforditásokkal végrehajt}tató legyen azok háborús üzemeltetésre tör-
ténó átá,lrlitása.

Ha a vasúthálózat elókázítés€ folya.rnán olyan igények merü,lnének
fel, amelyek kielégíte§e meghaladja az áltami költ§égvetés jdl,gnlegi, vagy
adott időben m,eglevő lehetóségeit, de azoik megvalósítását pl, a nemzet-
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közi helyzet és egyéb feltetelek sem sürgetik, aki<or a felkészítési ielada-
tol< megoildását, Irivitelezéset élszerű a felü),vizsgálai után hosszabb tá-
vorn megoldani, Az így hosszabib távon megoldtlató előkészitési munká_
kat ált]arliámos tervnek kell tartalrnazni, melyet az évek folyarnán bdkö_
vetkezó változások számításba vételével módo:sítani kell.

A távlati tervekiben rögzitett feladatok rnego]Idásám fel kell készíiteni
azokat a katonai vasútépítő ;nagasabbegységeket, polgári - közlekedési
szervék építő és üzemeltető §zervezsteit, ala]kuüatait, - amelyek terveik
aiapján a Va§úthá]ózat felkészítési munkáit - adott időben - eh/régzik.

Ho. ega,egu hon\édelmi, katonai érdekehet \szolgóló létesí,tnlénu bóz-
DetLenűL nem is kerüL megépítésre |-1Lég neln jelent nagu gondot, d,e fon-
tos, hoglJ Leglleú l.id,olgozott terD )nlinden előkészítési íeladat lnegol-
d,ósdra,

Ez jelenti azt a felkészülést, amelyek alapján nagymértékben csök-
k€nthető a vasúti kózldkedési ág ldblohkolása, vesZtesége, biztosítva a
gyor§ reagálást egy váratlanul boköVetkező eseményre.

A gazdasági okokbó] mérlege t és távlati ter!,el< alapján ütemezett
elókészitési munkák terveinék elfogadásával nagy mértekben hozzá Ie,
het járulni bizonyos költségdk meglakerításához, átcsoportosításához,€mi
nem elhanyagolható szempont, Ez a lehetőség azonban nem mentesít azon
feLeilősségek alól, amelyek ailapján bármi]kor számon kérhetó a honvé-
delmi szempoíttokból felrnerülő vasúthá ózat működése az arra tervezett
közlekedési és szállítási feladatok teljesitése.

A cikk ter.jedelme nem teszi leheLóvé az összes, szakterület együttes
előkéSzitését egyszerre lemezni, ezért a tovább,iakban csak a vasúlthá]ózat
háborús üzem9]tetésére tórténó f e,lkészításéve],fog}alkozom.

Ismert, hogy a hadsereg tiimeges köz]ekedési és száiIítási igényei
alapvetiicn a népgazdaság közlekedési válla]}atainak igénybevételével ke-
rülnek kielógílasre. Ebben a feladad'oan meghatározó sZerepet kap a vasúti
közlekedési ág, A Vasút a]apvető rendeltetéSe ellenben az ipari, mezó-
gazdasági termelés, az elcsztás, felhalmozás végrehajta§,a foüyamatálrart
felmerúlö szállitiisi iganyek lehető leghatékonyabb kielégítése, a nemz€ti
jöVedelem gyarapítása.

A u asúLhaLózat hábo f iLs üzelneltetésí e töítén ő í elkészíté sének
néhóng plapu et ő kér d,é s e

A Vasílti közlékedré§i ág - azon belül a vasúthálózat - háború§ üze-
meltetésre történő fetkészítése több §zervezet feladataként jelentkezik.

A vasút háborús üzemeltetéséndk tervéi prognózisok aiapján elfoga_
do t mutatók, múszalki paramétereü< úgy kerú.Irrek meghatá,rozásra, hogy
azok alapján a íelkészített vasúthálóz@ton Lebonaolithotók, kielégí,thetők
legyenek:

- az MN háborús leladataivaü összefüggó katonai szál,lítások;

- az MNK anyagi készleteinek, egyéb technikai es"közeindk átcso-
portositására, átrendezésével összefüggő vasúti szállítások ;

- az MNK bradigazdálikodásával kapcsolratos szállítási feladatok;

- a szövetséges caapatolr katonai yasúii §zállítási igényei:
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_ az egyéb polgári igrenydk a'lapján fe]rmeriirló (szociális, kulturáIis,
egészségügyi stb.), prognozi§ztálható va§úti §záI,1ítási feladatok.

A DasúthÁLózat hdborús üzelneltetésre tórténő lelkészítésének
teu ékena ség i soí a ilxöu etkező

Az MNK vasúthálózatából, a várható háborús lorgalom lebonyolítá-
sához szöük§ége§ hossz_ és harárrtirrányú vasútvonalak kiválasztása, ki-
jelii4ése ,az alábbi szempontok szerint:

- elsődilege§ a katonai szá]lítási ánam]atok irányána,k e§ nagy§ág-
rendjéneík a népgazdaság (hadigazda§ág) §zálIítá§i szükségleteive] való
egyeztetése, ilsszehaljonlítáSa ;

- a vasúti vonalvez€tés iránya, a pályafelépítmények múszaki pa-
rarnéterei: terhdlhető§ég, ívek sugarai, túlemolések űrszelvény a vonalor)
neglevő, vagy te.Vezett műtárgyak terhelési hgtárai, azok dublírozása
az e§etlege§ rombolások e§etén, a hetyreállítások feltételeinek felmérese
időben, anyagi eszközöldben, s a hely,reátlítás utánli forgalom lebonyolí-
tásánatk lehetóségei;

- az egyirányú forgai]om bevezetésánek íeltételei, a vonalon meg_
Ievő, vonatok kerütresére, elózésére a]]kalma§ á1lomá§ok, hadiforgalmi ki-
térők állapota, vagy létrehozásuk, megépítésük, átalakítii6ulk lehetó§égei
és feltételei;

- vonatdk, egyéb vasúti szereilvények megfordítására atkailmas ha-
diíorga],mi delták megléte, a rneglevók átalakitá§ána'k, bővitésének le-
hető§égei;

- nagy Vá,rosok, ipari központok, enegiatermelő bázisok (p1. atom-
reaktorok, nyerskőoiaj-finomító üzemek, földgáztárolók stb.) elkerüiése;

- haránt iIányú vasútvonailak c§atlakozásainál, vasúti elágazások
m€gléte, ese,tl€ megépitésük szük§égessége, íeltételei ;

- a terep jellege, meilynek hatásá §zerepeI játszik a vonalon köz]e-
kedteihető vonatok töinegének, Valamint a vonóerő meghatatrozásában,
az évszakoknak megfeleló köz]ekedésben (na€v hófúVáSok, torlaszok stb.
miatt) is;

- a vasutat háborús üzemeltetés esetén kiszolgri-ló 1étesítmények
(így pl, mobil üzemanyagtö]tö_á]lornások, mozgó javítóbázisok. vasúti
kocsik gyűjtesére, vonatba rendezésére, tárolá§ára alka]mas állornások
létrehozá§a, berendezése, egészségügyi kózpontok, fürdető helyek s,tb.)
te]epít€sének 1ehetódégei ;

- nyiltvonali kiraLkásra, álcázásra al}<ralmas vonalszakaszok kijelö-
lése.

A kivá asztott hossz- é§ harántirányú vasútvona]alk elsósorban olyan
íövona,la'k kell legyen€{r, amelyek alapvető műszaki forgalmi paraméterei
a,lapján megfelelndk a háborús forgalmi követelrrnényeknek.

A Gyór-Sopron-Ébenf urthi id€gen érddkelt§-égben érintett Vasút_
vonal felkészítrése, igényhwétele külön §zerzódé§eik alapján töü.ténik.

Touóbbi feladat a kiudl@sztott uasutaonala,k dteresztőképességének
meghatórozósa, elío g@dasa háborus üzem,mód,ra, a hadií orgalorl beueze-
tése utón.

90



A kivá;la§ztott vas{itvon€,lak áteresztókbpességének alap_i a az állaldó
keszenlét ideje al,att teTvezett, a gy€]korlatban alkalmazott mutatók sora.
A háborús idó§za]kban üzemeiietésre kerüló vonalakra az áteresztóké-
pe§§éget - vonalanként - töbh Változatban célszerű kidolgozni az aláb-
biak szer,int:

- arya az esetre, arnilkor valam.ennyi vasútüzemi létesitmény (be_
rendezés) az eredeti rende,itetésének megrfelelóen működik. ami,kor még
ne!ín vá,ltozott m€ csak a szállítási fetadatok milyensége, de bevezetésre
került a hadiforgalom;

- arra az es€tre, a,rn kor megváitoznaü< a vasútüzemi feltételek. Pl.
egy vill,aínosított fővonal áteresztőképessége a vil,lamosítá§ megszűnése
után felt€tl€nül megváltozik, áltatlában lecsarHken, ugyanis a vlllanymoz_
donyok helyettesítése diezel_, vagy gőzüzzemű mozdonvokkal azonos ér-
tékben csaü< kivéte]es esetel(ben és ideiglenesen lehetsé8es. Így a vasút-
vonal átere§ztóképességét ig€n érákenysn befolyásolják a vontatási fdl-
téte]ek, a vonailakon közldkedó mozdonyok mr.iködési feltétetei, azolk tel-
je§ítőképessége, ezek allapján meghatározzák a vesútvonalak áteresztő-
képességét az eredetitóI ellÉrő vasútüzemi feltételek, műsza,ki paran,]é-
terdk számításbavétalévdl,

A kijelöLt Dasútpol,u a,k ateresztőképességét lLü)eLő Jettételek meg-
hatótozósa és az elt hez szükséges rend,szabútg olt, megí ogalmazó.sa.

Bár minden vasútvonalnak meghatározzák az áteresztőképességét egy_
egy üzermíródra, egy m€logalmazott cél érddkében fel kel1 mérni azokat
a lehető§égdket, múszaki-forga{rni megoldásokat, amelyek a,lapján ez az
áteresztőképesség növelhetó álta,lábarr !€laminék a rová§ára. Ilyen le-
hetőség az egyirányú forgalom bevezetése volra]sza,ka§zonként. vagy
egyes vonalaikna mú§"alki okoból felmerüló sziilk keresztmetszetek - űr-
szo]vény, raksze{vény korIátozások, közút-vasút kereszteződésdk stb. meg-
szüntct€se.

Ismert, hogy a hadsereg technikai oszkózeindk jelentós ré§ze c§ak
Ialkmintán túilnyúló küldernérr5lként továbbítható, Ezért a kiválasztott
va§útvona]akon ,feltértképezhetók azo'k a kritikus helyok, vonalszakaszok,
axn€lyek ralkrnintfu kúldernények továbbítása esetén lecsö,klkentik a2 át-
ere6ztdképességet. Az ilyen szűk keresztínetszeteket ha lehet hadiforga-
lom bevezgtése idejére meg kel,] szüntetni, vagy kerüló irán}t keu líi_
jelö),ni.

A kijelóLt pasútporwlak wűtárgaaindk, l.őzlekedési \csolnópontiaina,k
u órható,romboll'sára prognózisok kialalcítása

Háborús időazaldban az ollenséges légicsapá§ok idején a nagypon-
to§§ágú fegyvereülk€,I valószinúleg rombolni fogják a vasúti mútárgyakat,
közlekedési csomóporttollrat. Ezért a vasútri iorgalom fenntartása érdeké-
ben _ prognózi§olk alapján - élszerú alóre felrnérni a romboilá§ok ha-
tását, kö"r,etkeunényeit, § ez€k eliogadasa nagy mértékben elősegitheti
a kia,la,kult hdlyzet utáni döntés meg,hozata,lát.

Így vátaszt lehet ailni a köDetkező kétd,ésekre :

- a miitárgy rornibo!ását értékelve a kia;lakult helyzet alapján va,rr-
e lehetóség, vagy egyálta|tán van-e értelme a helyreállitá§ tervezésének,
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Tn€ürezdésének vagy ez idő rövids€ge mliatt él§zerú-e más megoldá§ pl.
állóalljzatú (REM_) vagy ú§zóaljzatú (NZSM, TS uszáty) dublórhidak meg-
épít€§e.

Ennek a változatnal{ viszo,nt az a ieltétJol,e, hogy az év§zak, a folya-
mi vízállás egyáltalán iehetóvé tegye az i,lyen jellegű mútárgy megépí-
tesát, a partszaka§z legyen alkatlrrnas, s legyen kiépített csatlakozó vonal-
sza'kasz. Azért szú'kséges a többi vrirltozaf lddolgozá§a, mert pl. egy téli-
ta,va§zi olvadás idején, a nagy vizingadozá§, jégza{já§ stb. miatt ilyen
ideig]lenes vasúti hi]dak megépítéséndk a]ig ha Van lerlFtó§ége.

- fontos tová bá, hogy van-e lohető§ég rombolt vasúti mútárgy
helyreáüításához szíikséges anyagolk hely§zíni kiterrnelésér,e, e§€tleg bi-
zonyos távolságra levő (erdó, kóbányta stb.) kitermelóhelyhez már előre,
béike idején él§zerű lehet kiszolgáJó utat épít€ni;

- végül az egy,időben történő, tdbrb Va§últi mútárgy heJ.yreállítá-
sához az épító-hely,reáüIitó erök-esZközök csoportosítása még alikal,mazá-
s,uk előtt elvégezhető, így a fellkészülés egy-€gy feiadat megoldá§ához idő-
ben jo ban biztosítható.

Touúbbi Jelkészítési íeladtt lell,et, a keíüLő i,rónyú. uasú,tuotwlak ki-
jel,ölése.

A vasúti műtárgya]k romlbolá§ával szárnoüva, ki kell jeJöIrr,i a hossz-
es b8rá,ntiTányú vasutak mütárgyainak, közlekedé§i csomópontjainak meg-
kerüilését bizto§í,tó - ker,üIő irányú - va§útvonrala]kat, Arnennyiben az
ország fö]drajzi heiyzeie, hádrna§ tagoltsága, kialakított Vasúthálózata
úgy kívánja, akkor az adott irányokban, ahol a hosszirányú vasutak össze-
kötése haránt vasutal<kal neIn biztosított, a hiányzó va§útvonala]kat meg
ke1l tervezn,i, majd megfeüelő idóben meg keJü építeni.

A kerülő irányú vasútvonalak kijelólésénel feltétüenül §zámolni kell
a kiváüasztott ho§§z- é§ harántirányú vasútvonalrak átere§ztólépe§ségé-
nek mégváItozásáva,l, általában csökkenesével. Ezék a kerüló irányú va-
sútvonalak nagy valószinúséggel mellék vonalak lesznek, kivételes ese-
tekb€n villamosították, gyengébb feüépitínénnye], ki§ebb ív€Jdkel, igy e

szakasz mint szűk keresztmetszetek döntő mértékben befolyásolják majd
az átere§ztőképességet,

, ciltkernben a vasúttrráLlózat háborús üzemeltetésre tórrénő felkeszí-
téséndk néhány aJapvető kérdésével fogJlalkoztam.

Úgy íté}em meg a vasúti közlekede§i ág többi szakterületeine]í önál-
ló olemzésére i5 él§zerú lenne olyan komplex módon, ahogyan az új kö-
veieImónyek megkivánják.

F elhasznóIt irodalonl :

1. Á,ltaláno§ közlekedési alapivneretek.
(KéZirat, MN KSzF 1987.)

2. Közlekedésügy (Egyeterni tankönyv, Dr. Vásárhely! Boldiz§áI)
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HASZNOS TAPASZTALATOK

Az MN csopotoi hodtópbiztosítósónok
néhóny oktuólis kérdése

Dr, Lapas Mi,háLg vezérőrnagu,
a hírd,tud,olruína ok d,aktora

A vSZ Pdlitikai Tanácskozó Testületének 1987. máju§li berlini ért€-
k€zletén m€ghaítároááflr szdlr'gt§égiirlk véde]rn jel €á. EnnBlr az úgyne-
v,ezetit katona-teohnilkai oldala, arnely olyan alapvető k€irdéseket tárgyal
részlete§en, í int a f€yveres erő[< épit€s€" a fqg;,veres erők felkészíté-
se, azok allralmazása es hasonlók, fonios sz€,repet szán a i€yveres erők
hadtápbizto§ítá§i f€Ladat€Jinalr. A hadtápbiztosítris a katon€-ted}rnri|kai ol_
dal §zerv€s részdrent széIesebrb értelern]ben az (rszáE anyagi eróforrá_
sa,it i§ jelenibi. szoro§ egy§éget képez a népgazda§ág felkésáte§e és eró-
íorrásai, a feg},rrIe!:e§ erők, köztük népköztársaságunk fegyveres erói je,
lerrlegi es továb,bi fejlesztésével é§ felkesátesével, ezen belüI hadtápbiz-
tosításával, a,ínelyndk szerepe az urióbrb,i időben felértékelódödt,
Ezt abból i5 láthatju]k, hogy a VSZ honvéde]mi urrinisáeri bizott§ága e§

az EFE kgrtonai taútácsa már 1985-ben és 1986-ban külön teüraként tár-
gyalta a hadtápbiztosít,ás lejlódésével - /íejle§zt€§revel ij§§zefüggő kérdé_
seket. A hadöápbiáosításnalr a védel,rni koncepciőval összefíEgó tétele-
it l98?-berr még 6,ak ffint€t€k, 1988 őszen már Tesz]ete§ebben eletnez-
ték a var§ói Szerződés hadtáp vezető áíIlományának soro§ értelrez,letsi.

Az ernlítetlt tanác§kozásokcín, értekezletéken itárgyalt fóbb, a badtáp-
biztositás fejlődese, munkar!ód§zsrének korszerúsítesé,re irányuló tete-
lek egy dokurnentu,Tn t€O.vezebben ö§§ze§ültek Végső fotínába, melynek
címe: ,,A vsz Egye§ített Fegyvere.s lErő]r állományába t€rtozó csa]paidk
hadtápbizto§íúá§á,nak atarpjai egyűtte§ hadrnűveletei (harctevékenysége)
e§etén".

Ezen értdkezlet€n kialatkultak azok a fóbb iránydk, arTlelyek néphad-
seTegi.ink hadltápbtiztosítási rendsz€réndk jolenlegi €s jövőheni kiaüaürulá-
sánál számo btevódk ldhetndk.

Mregáua]pí,tható, hogy múrrd fontosabb §zerepe van a népgazda§á€
szervezdtei, e§zköz€i, ke§zletei es a kö?pondha,d,táp, terüIeti á ser€gtest
hadtáp együttes közij§ irán}n-llt§ági íelfl<észítesrerrek.

Védelmi szövetségúnkön belül az egye§ tagországok had§eregei ál-
talában szolo§ koncopoió, egységes rendező e],\rdk ajta,pján láltbak ndki e§
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foJytatják je]en]eg is hadtápszervezeteik korszerűsitését a központi szer-
vektól a csapatokig bezáIólag.

olyan hadtáp-szervezeték kia]akitására törekedtek. amelyek bizto-
§itják, hogy országaink és íeg;.r,eres erójnk a hábo.ú mindkét - mind
az atom. mind a hagyományas pu§ztitó eszközökk€l Vivott - változatá-
nak hadtápb Zto§ítására íelkészűljenek,

A hadtáp épit€6ét, a fejlesztest. tervezést. valamint a hadászati-had-
múVeleti és csapathadtáp kiképá§t ennek érdekében úgy kell foLytatni.
hogy a hadtáp va)amennyl tagozata készen] áIljon a harctevékenységek
eredrményes megvívásána]k hadtápbiztosítására,

Annak érdekeben. hogy e nagyvolumenú és bonyolult leladatoknak
sikelesen elegel tudjon tenni. a hadtápnak szilárd, de ruga]ma5 bizto-
sítási rend§zerreL kejl rendelkezni. amel_vet a harctevékenységek jel]e-
gének változásaival, a biztositandó c5apatok szükségleteivel összhangban
f o}yamatosan keJ1 f ejleszteni,

Mindezt aiátámasztandó. a NATO is nagy figye]met lordít a hadtáp
háborúra történő fe]ke§zjtésére. a harclevékenységek folytatása és a há-
ború kimenete]e szempontiábó1 nagJ,, szinte döntó tonto5ságot tu]ajdo-
nitanak a minden o]dalú és fo]yamatos hadtápbiziosítáSnak-

Intenziven foglalkozrrnk o]yan egységes hadtáPbiztositási rendszeI
kialakitásáVa]. amelyben a katonai es polgári Szerwek tcvékenysége a had-
tápbjztositás vá]amennyi .szférájábeLn egyeztetetten. aZ erók éS eszközök
koncentrált folhaszn ál á sával valósul meg.

Az is megállapitható azonban, hogy a VSZ országok hadseregeinek
vezetóse Sem tétlen, Tevékenységük során nagv iigyelmet forditanak a

várhat(') e]lenséges fe]készülés elemzasére. ennek megfe)elóen rendszabá-
Lyokat foganato_sitanak a hadtáp harckészúltsegenek fokozásáfa, oiyan e]-
gondo]ásokka]. hogy 1egyen képes az ellenség várat]an agressziójának
e_5etén is a c.sapatok megbizható hadtápbizto§itására, Ezzel összefügges-
ben mjnd koalíciós keretb€n. n]rind nemzeti vonat,kozásban az egye,§ ba-
ráti hadseregekne] az utóbbi idóben a hadtáp komplex fejlesztesére szá-
p665 [nnIri I Int;?kedés s7ilelel1

A hadláp szervezeti korszerúsitésnek alape]vként va]ljuk. hogy aá
a esapalok szervezeti kí)rszerúsitésével iisszhzrngban, minlegy a]á.támasz-
tandó, §zükséges 5zervezni és végfehajtani,

.Amint ezt szdvetsúgeseinkné1 is tapasztalhatjuk. a hadtáp ko.ábbi
.,bázi-§" rendSzerú szervezeteit folyamatosan rendeztük át. igy a veze-
tési fel;tételek iavitása a§ a ltidtáp szeryezetei rendeltetésének egyértel-
műbbé téte]e a,rdekében -,az elvonuló csapatoknál el]átó hadtápelóket
,.iissziegyveInemii'' jeliegú sZe.veZetckbe tömiiritve ..összfegyvernemi''
dandár, czred. zász]óa]j, század tipusú hadtápszelvezeteke1 hoztunk lét,
re.

A csapathadtápban a csapatdk korszorűsitésév e] összhangban folya-
matosan javitjuk a hadtápbiztositás feltételeit.

A hadtest hadtápszervezeteiben eLlátóe2redek. egé-szségügyi zászló_
a]]ak jeLentek meg. hogy lehetóv(. 1egyék egy 3--4 napo,s hadtesthadmú-
ve}et megvjváSát,
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Jelentő§en eróGitettük a had§ereghadtápot, képessé tett].i]k a csapa_
tok üiirnqges feltölte§ének végrehajtá§ára, megosáott irányokban tórté-
nő alkalrnazá§ára és a hadsereg 1égierő megbizható hadtápbiztositására.

. súüyának megfelelóen javítottu]k a központhadtáp t elj esitóképessé-
gét, létre,}pztu]k annark elóTBtolt lépcsójét mozgó hadtápcsapatokkai, me,-
lydk a korábbúnál job,barr megfelelnek a c,sapaiok megbízhitó hadtápbiz-
to§ításával sz€rylbeni követelménygknek, Így peldáu1 a központhadtáp elő-
retoLt lépcsóben a hadser,eg€hez ha§onló tipusú e]iátódandár került lét-
rehozá§ra, arnedy szükség e§€tén köJcsönös helyetóesi,tést is biáosií,hat.

Közlekedési c§apatainkat, ezen be]ü1 közúii komendáns és vasútj
dandárarinkat, figyelembe VéVe a Védelmi hadmúve]et során történó eset-
Iege§en felmerüló ideiglcnes területvesztés, főleg a hátországi hasonló
rende]tetesű dandáro]dka] törekszün,k kölcsönösen helyettesíthetóvé ten-
ni.

A korábbi kórházbázi,sok holyett új korszezrűsitett egészségügyi dan-
dárokat megközelítiileg azonos ágykapacitással hoztunk létre, Úgy rtcl
jük meg, hogy az egészségügyi dandárok erós Vezető szervezet. biztosit_ja az alkalrnazás szi]ár,dságáx. Ezen túlmenijen javitja hatékonyságukat.
hogy valarnennyi egészségügyi dandár korszerűsitett, tóbbprofi]ú kór_
házakkal rendeIkezik_

Megíté]ésünk szerint a2 elvégzctt szervezeti változások ajsszhangban
vannak szöVetségeseink aján]ásaival, és összességében javítják a hadtáp
VezethetÖ.ségét, mozgékonyságát, élatképességét, megkijnnyil,ik .,gyes 5zer-
vezeteink egyrnással történó c§erélhetóségét, fokozzák a hadtápszerveze-
tdk szakosodását,

Fontos terülctét képezi a hadtápbiáo§itás korsze.ű sítésén ek. fej]esz_
tesének a hadtáp lelkószitése, háborús a]ka]maziisa.

Mindenek e]őtt azt kell lehetiivé tenni, hogy biztositolt legyen a fegy-
veres erók harokészü],tsége és mozgósitá-sa a hadtáp terü]etén, figye]em-
be véve a ]ehetséges agresszor megnöVekedett lchetiiségeit. az új, váI-
tozatosabb ós Ve§zélyes forrnában végrehájtható - a hadtápot te]je§
mélységében e]órhető - csapá§ait.

Ú1 vonása e véde]rni doktrinának é.s ebbót adridóan a Védelmi harc-
tevék€nységnek. hogy a mélységben ]eVó seregtest és központi had,láp-
szervezetek a korábbiná1 gyajkrabban érhetilk az el]cr§ég nagypontos§á-
gú fegyv,errend§zereindk csapásai, megnöve]t, hatású fegyve.ei, melyet
,,a másodirk lópcsók elleni harc" koncepciója is motivál t!s, amely a had-
tápbiztositás hadszíntéren ]evő (remei, az üzemek, a kommunikáció, a
Íontos hadtápcsot-nóponti raktárak é.s a mélységbr.n elhelyezkedő hadtáp_
egységek települósi kirrúetek ellen i]rányutrhatnak.

_ Hogy ilyen körülmé,nydk között is megbízhatóan 1udjon múködni,
a hadtápot a megfelelő biztosjtottság figyelembevéte]ével, az.]Iszág ]e-
hető§égeire tárnaszkodva k€,ll ópiteni, készleteit létreho?n,i, szervezeteit
felkészíteni és fo}yarnatosan korszerűsileni, e]rlátási renljzerét tökélete-
síteni a,s mindezdk érdekóben a hadtáp vezetesét, irányitáSát javítani.

Mind a NATo-nál, mLind a VSZ tagországcrknál abból a szánnvetése-
ken alapul(i kóvetelményból indu]nak ki, hogy az egyes országok had-
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seregei - lehet<iseg szerrint - mintegy háro,mrhavi átlagos harci iogya§z-
tá§t bÁzto§itó keszleteldkdl rende]ikezzendk béíkoidóben, amely biztositja
a h,adiiipar fejüóde§éig az elllátás autonornúáját.

Ezt az elvet kóvetjük nÁphadsere€ünk hadtápjában i§.

Nem naind€y azonban, hogy ezen eszközókEt - az adott or§zág
fegyveres erói, így haáürkban - a néphad§ereg tárolja, fri§§ííii, használ-
ja fel folyarnatosan, vagy pedig a népgazda§ág vénkeringesében levő
anyagdk, rnint arni}yen például az üz€filanyag, az élelem, a gyógyszerek
és a had,tápot lli§zol€áió e§ múködtetó tech,nika,i e§zközóket, mint példá-
ul a gépi ra]kodó€§zközirlk, gépkoc§i e6 v€onparkl ru]házaü texti)ia és má_
so)r - a meg{eleió (népg]azdasá,gi) e]lláto,ttság figyelembevételével - csak
a háborút közvetlenül m€elózó irciszakban. itletve közvetlenü,l a hábo-
rú kezdetén v€,sz át az erre }íijelölt ás rögzitett népgazda§áEi szerveze_
tektól_ úgy gondoljuü<, ho8y e tére,n - eddigi kétség'kívü si,keres tevé-
kerrységünk dllenóre - továbbli kiaknázatlan lehetóégeinik vannak, fci_
l€g kö?idkedesi gépek, eszközök, egészs€ügyi ielszerelések, gyógysze-
rek és má§ anyagok anyaeii és esz]köztartalék rendszerünkbe tönténó fo-
kozatos bevonásávaI.

Megniivekedett jelentósége van az or§zág terűletén levő a,nyago,k
felhasználásána]k, az anyagi-technikai eszközölrlkel vaüó manőverezésne&
védelm,i harct€vákenység e§etén, amiko,r az ellenség időleges fölénye mi-
atrt, nagyinenn}niségű anyag es készlet megsemmisülesével kell szátnol-
nun/k. Ebból adódóan szilk§égesnek látszik az ellenséges csapásolk aióü
anyag,kivonás (széttelepités) etrveinek es gyakorlatának továb,bi kor§ze-
rűsitése, Korszerúsiteni kell töbtek közótt aá a tervezési gyakor]atot,
amely az anyagok széttelepitésgt. msreven egy-egy adott körlet fsDlasz-
nálására szoritja, Alteinativ. a feltetelezhető dtlenséges b€hatást körül-
teikintóen szárnbavevő módszerek kiala]kítá§a szli]kséges.

vala,mennyi szövetséges hádseregné]. gyakorlatLran is érvényesitik
azt az elvá, hogy a háború várat]an kitörésének tehetósége. és azon fel-
adatok múatt, merlyek€t a hadtápnak az áillandó harckészültség idci§zaká-
ban kell eüvégezni. békeidőben is szúk§éges, hogy mlilködó hadtápszer_
vezeteJ<kel rendelkezzen, Ez azt a élt is szolgálja, hogy biztosiiva l€yen
a mozgo§ítá§kor megala]kuló hadtápszervezetek idóbeni és zótkíkeníxnen-
t€s telepítÁe, feltöItese. Ezek szárnát és nagy§ágrendjét a sziikségletek
e§ lehetó'§egek szigorú ii§szevetéséve], a szervezetek működesének follya-
matos &orszerűsítésével ö§§zeiiig€ó igénydk határozzák meg.

A hadtáp vezgtő §zerv€k a rnozgósítási fel,adatok jelentós r€§"et ál-
Iarli döntÁs]nkel sza,bályozottan, az érirrtett minisáériurmo]<,kal, fólilatG
ságokkal egyeztewe, a !épg6zdasá€ iparri, közlekedesi, ta]t<tirozá§, €ész-
s€ücyi é§ rlr.ás szerr!,€zet6ilre tráLrnaszkodva oldja meg. E íeladat végTe_
tujtasát az erintett vezérlkani szeí,vekkel €yiittmúkij,dBben le}tet etrvé_
ge"'Ú.

Ennek erd€lkéb€n - n€mzsdközi.l€€ i§ elJogadott gyatkorlat - ha a
bé{iében nem élő hadüp§aenv]ezetak egy nisze népgazdasági bázison ke_
nii[ ltetrdtrozáma. Példárul, egy_€y po,l€áni gépkocsi szállító váll,alat gép-
ko§i á.li.ománya bázisán gepkocei sáIlítóe$lség Gzí§zloalj) alalkul meg.
Ez azt s€itlxeti eló, h€y a pdlgári vállalát, sz€sri,€z€t vez€tóiból, sza&-

96

U



l
l

grrt|b€TeibóI keriiúljön ki €y-€gy zászlóalú, v6gy egyéb szervezet, pl. irór_
Mz, rut}rázati vBgy éle!ínere§i üzern, ralliítárrvezetó, végfshajtó áüornányá_
nak jel€rrt& ré§ze, a §zervezet azono§ tírpu§ú gépjáEnúMeHkel, iüetve hé-
keben js haszná],ato§ má§ ielszerelésa]dkel rendelkezz€n es példáuü moz-
gositáskor a géplkoc§iMezetók sajá járínű\/iildkel vonuljanatk be.

Néphad§eregiink pdldáját .véve, ha§oni],ó megoldá§t alka!,mazunlk egyes
vasútépítő sze,rv€zetsin]k vá.llallati bázi§on törtenő rnegalakítá§ával i§. Ez
évtól nép€Bzda§ági sz€ílygzet bázisán alaikul meg az,,M".kor nép}radse-
r€ünik egyik területi üzerna,nyagra,lctára is. 

"A, 
j,iirvóben e rgndszert a köz-

ldkedé§i e§ egyéb szerx/ezetéknéI további eg€§zse€ügyi szervezzeteinl<nél
üzSgáIjuk kiterjeszteni,

A gazdasági éleib€n vÉglbernenő íoflyannatok, a íinarrszírozási kérdé_
sdlr egyre növek\ró §z€relt€ arra ké§zt€ti a v€zetést, hogy a továbbiakban
kijolültekintóbberr ke1,I sz€rvezni és m€t€]lálni azdkat a lehetós€ekgt,
amelyek orptirnálrisan biáosítják a véde]rni e§ vállabni érdek€l< össáang-
ba hozását. Ertne|k egy folTnája lehet, például adott §zervezstd]<, va€y esz-
köztiik kölc§ii.nös felhasznállása €yes hadtáptedhniha]i e§zközök létretrozá-
sával a katonaii köv€te]rnény€k éí5vénye§íté§€, dlÉn§zolgáItatása fejében.

A készletképzési rendszerrel alapvető elvként célszerű figyelembe
\.enni, hogy védelern]ben a hadtáp csoportto§ításánál a korábbia,krrál na_
gydbb mé§!él$eín kell táryla§zkodnunk az orság, a nép}Ed§er€g lehetó-
ségelire, arnelyel]í az o\Bzág telje§ terüetén anyagi, teotr rti]kai es egyéb
hadtápbizto§ítású elő§egítő ceo]ból r€ndelkezésre állhatnak, Így például
nAgyobb mértéikrben él§Zen:ú számolni a csapatok visszat}rargyott ki[<épé-
§i érdékú keszl€teivel rufiázaúból, üzemanya]gból, eileleünból és egyebek-
ből.

Ezen elvek f/igyelefilbevéteigvet éIszeTű kialratkitani a hadtáp kész.
leteit, me,lyeket a katoílai kiWeteltnényekkel, az adott o,rszág gazdaságli
lehotóségeível ö§ozgvetve célszerú létrehozni és elhelyezni, k€r€§ve azo-
kat a módszereket, amelyek biztosítjálk a fetrhesználásnalk a bÉ{ében rneg-
levő, az adott or§2ág gazda]sága mindBnikofii mobiüzá),hatóságát, §tTa,tegi-
ai keszleteit is fi€yeleürlb€ vevő m€gbíz}rató pótlá§át.

A keszlet€d< megalalkí|tá§ániid változatl,anul a háromt}u.ü ké§lle!§zint
biztosítá§a az e],érendő éI, azonban ezt a korábbiieknál rugalrná§a,bban
célszerú kezelni, készletként fogadva el mind az adott ország had§erege
kezelésében levő és átltala tárdtt eszközöket, ínind pedig az ez€lret há-
rüD]havi szii]k§égl€tre ki€gészitő, népgazdaságiban garantá}tan tárolt, !.agy
azonrlrsl gyáltásü,a k€rt!Íő eszköz,tj|ke! ke§zletdk€t.

Különir,§en a védeleín mély§égében kel1 száurrolni a gaját kdzpontüad-
ttip keszletdk olyan fdlhasználásával, hqy a naga§sjbrbegy§€elr és a had-
múVeletin}Brcá§zaü mEga§abbe€ysegdk közv€tlenü a központi lBldálalk-
ból es egyéb had,tápintezet€lítól (kenyérgyá,rak, áosodát<, hátországi kór-
házak) adott es€tüen közvgülenü a népgazda§ág €gy€§ kijdólt szgleze-
t€itól kaphatják ellátásr.rlldhoz biztosított lné§zletd(et.

Mintd,gz a hgdtáp csorporto§ításána]k }r€lys feléPíté§e m€llett i€len-
tósen elósegitüeii, hogy a indrnűveleti útadtáp, adott es€tlb€n a közpmt-
tndtáp keszletei, e§zkirz€i, kaDacitá§a a v&€bni hadrnúveletben a, szíi&-
s€€§ mÉlítékbffl k€rütiiin f€trtp§znál,á§Da, biáo§ított l€8yen azo& - az
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ország tartaüékai f,i€yel€nr,bevételé!.el történő _ gyo{r§ pótlása, igy ked-
vezőbb hBdtáphelyzet ada,kuljon ki az dllenc§apást, ellentiimadá§t végTe-
ha jtó c§apatc§opqrto§ításo]k bizto§ítá§ára.

A vsz véd€lrÍtli koncepoióját, figyelernbe véve, ha a harct€vékeny-
6égdk kezdeíbb€n _ §aját ot§zágunk t€rüet€n zajúanak, cé]szerű ha a
hadtáp a köv€trkezökkel szárno]:

_ a bBrcászati zónából a hadtáp lneszletgit lehetóseg szerint ki kelü
Vonmi az ellen§ég cs€,t}ii§ai alól. ülhez rnegfeldlő - könnyen akiivizál-
ható, aZ an},Bgli eszközöldkel való ma,nóve!.ezé§t biáo§ító §zétteiepíté§i
terívvE} kell rendellrezni; aíternatív, taria]É]k körtreteket k€l1 lrij€liilni,
bizto§ítajli ez€ lb€n a ködekedgs, §zá,llítás felteteleit;

- az e]lens€ korszerú f€gyve!:eit e§ a ,,rná§od]ijk lépcsdk euenri harc''
koncepcióját figyeternrbe véve €y tsrüleüir]eg behatárolt, viszonyüag ki-
sebb mély§égge] r,ondel]k€zó or§zá]gban s koü,ábbiaü<nál Dagyo b merték-
ben c€l§ze!,ú §zámolni a hadtápszerrrezetek ellsn az adott or§zá€ teljs
mély§égben 6rtónő támadá§á,Vall, ezÉrt a telvezó murlkáhBn különös ú]i-
gyelem fordítüató az anya8i készletdr idóbenri sáttel@íté€re, a tárolt
kázletek védelrnére.

Az új védelrni ktncepoió annnk lehetósóge, ho€y - fólelg haxcá§za_
ti mélységlben ideiglenesen területek veszítlhetdk dl, vatraErinJt az ellen_
s6g mél}§égi bázisorkna irány ó tárnadó tevékeny§ége váritptóarr növeür-
§zik _ áttdkinte§re és korszerűsítesrr.e szoru] a hadtáp di§zldká€iója, Irrú_
lönijsen a vártható tárrr]adás irányáb,an levóké, Gondos t€.rvezést igényel
a? ecy§ hadtáp§zenyezetek, bázi§ok szül<ség szerlinii kiteleípítesi, c§rapásalóli l§iívonás feltáeleine{k rnegtererrrtése 6s2lrözei,ldkal, k€§zleteikke]
együtt.

Ez utóbbit figyeleínibe véve, §ziijkséges a hadtriLp háborús csoportosí_
tásána]k kiglEkítása, olyan feltét€[dk€t kell terernterrri, arnetyek i hetyi
lehetóséged<et jol kiünsanálva bizto§ítjá]k rrlind a harcrászaúi mélysqgben,
mind a védel€íTl telje mélységéberr a osapatok és az euencsra]pá§t v€re-
hajtó erdk Bllátá§át,

Alapvető e],vként í€almazzuk még, hogy védelernlben a hadtáp oso-
portosítá§a a'korárbbinii1l nagyob,b rnértéHbsn támqszkodjék az or§zfu
és a népr}radserqg össatrangolt lé}lgtő§égeire az 6íszág telj€§ területen.

_ Kü]öaösen a védelern mrBly§€gében szti/k§ége§ szárnolD]i a központ-
hadtlíp klé§zletdhk olyan felhasználásáVal, me]y szerint a maga§lbúegy-
ség€lk és a hadrnűveleü-tu,rcászatri magasarbbegy§€dk ,közv€tlenü a köz-
ponti ralktárarktól e6 €yéb hadtápi,ntézetalrtdl (kenyergyárak, mosodri{k,
hátolszág,i kórházak), adolrt e§eüb€n közvetlenü'a népgá;da§ág egye§ ki-
j€lölt szervezeteitól,kalpjálk 6lüátá§ukat.

A szárnveté§dlr, a lefdlytatott gya&oílatok tlapa§ztala,üai arrB utal-
ItEJk, hogy a ko,rábbri fel,t€telezés*nél nagyoib mértélóen él§zelrű szá-
molDi a c§aDatdlr vi§§zaltlagyott H,képzesi érde)íú ké§deteh,et nrj}tázatból,
iizernanyagból, aeklnb6l e§ €yebdkból, Fonto§, n€m elftrauyagolirató
§zenl}ontnáa te&inteDdó az al'rla való üb€l§ye6, bogy a hatánnerrti kez-
lete& miná korábbalr feltraszrálásra k€rüljen€k

trÁitrdez a hadtáp osolpo,rtcítá§ánFü heü!rc§ !e!é,píte§€ me €tt jd€n-
t&en előeqgíttt€tő, bog;y a o§apÉtbádtáp, a h&núrreleti bBdtáp, adoüt
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esetben a központbhadtáp készlret€i, eszközgi, ka,pa€itása vfielrni hadmú-
V€letben oíptimádi§ mértékben kerüjendk fel]használá§ra, biztosított le-
gyen azotk _ az ország tarta],ékainak figy€lernbgvételével történó *
g}.or§ pót]lása, igy kedvezőbb hadtápheiyzet alakuljon ki a védelíni had_
múveletek és az ellenc§apá§t, el]entámadást végrehajtó csapatcsolporto-
sítá§ok biztosítá§ára.

Ezdk eeyilk foTltos, elengedrhetetl€n feLtétele az or§zágon belül a had-
színter-elókészíte§ meghratározott feladatainak végrehajtása. Bár ez€k
jel€ntós ré§ze a honvédelernmel szernben táínarsáott követelmény, nem
tévesztlhető szem elől, hogy közdtttilk zórnrnel olyan feladaíto[í találha-
tdk, amelydk alapvetően az adott ország, az adott népgazda§ág l€hetó§é-
gein€k figy€l€ünrbeveteláVel v,alósu,l,}rana]k m€. Ezért fonto§ ,hogy a té-
mával ö§szeiüggő feladatok lokozatos végrdharjtá§a eló legyen keszítve
e§ feladatai lehetóleg már a há|borús veszély idószakárbarr ellkezdődjenek.

Mindjobban nöivek§zilk a Mzúti, vízi szállítá§ folyarnatos fenntartá-
sánarlr jelentó§€e. Fonto§ - többek között a lhadtáp §zalkterü€tén _ a
vasút- é§ köaiL/ühálózat, honvédelrni érdekú fejlesztÉse, háborris halyreál_
lításs, aTni az egye6 orszá€dk fe]§ó s?i]ntú szabályozá§aitól függden, alarp-
vetöen a közldkEde§i miniszténiurmolk feladata; a f€yveres erókre béke-
idóben zörnében részfeladatok hárulnak. Eb en a vonat]kozásban a had-
seregdkre _ diÉrferenciiiütan - korlátozott jeu€ű é§ ménrrű feladatok
hárulnak_

Hasonló a h€lyzet az or§zág kóríházhál,ózatánalk fejleszte§ével és hon-
védélríli érjdelrű f€lhaszná,lá§ának biztosítá§ával, ebb€n fel6ő §zintú ha-
tározaüva]. zörDdben az egész§€gúgyi tároiira hárul a felelósség. Mirrdez
n€m mente§ítli a htsdtáp vezet]e§t attó!, hogy már békéberr b,iztositsa a
hábonis tevéOrenységhez sziilks@es polgári kónházkrapaoitá§t, i]ll€tlve fel-
kutas§a az egészségügyi biatosításra röMid úton al]ka]rn6s§á tehető objdk-
tuündhat, hogy azdk háborr.l§ idd§zak'ban, kisebb átaLakitás§al felha§z,
ná!}tatók üegyene]k.

Az egyes ne,ínzeti hadse!€gdk és e§€ten]kéTt a szti,vets€e§dk érdeké
ben egyes kész,lete]<et más_tnás nép€lazda§ági szsDvek hoznak létre és
tartanq]k fenn. Mindezdk megü<<ivetel,ilk, hogy a hadtápsrer,vezete]< a köz-
ponti es a helyi áuErnigazgatás,i szelvdkkel, nápgazda§á€i egy§€d]dkel
oly,an §zoro§ kapGodaiot a]rakíIt§anrák ki, arnely az illlandó ha!,okeszült-
§g e§ a mo€o§ítás (népgazda§ági mozgosítris) idő§Zalkában, de védelrni
balctevékenység során,is hathatós együtlrni.í]ködé§t biztosít.

tr\igy€l€rnjbe véve, h€y védele,rrrlberr a háborús tevékenysége]< - íde.
igleneserr _ o!,szágtrnk terúl€én irs íolyhatnalk, a hadtápnalk népgazrb-
§ági érde|!ú, il!éüve s8ját kiürít€§i leladatdk rn€goldri§ában való ráz9é-
Elre is fel keü ke§zünie. Ezt a hadtáperóldke1 és eszktiziilldrel á,tgondoüt
Eonóverezést, a b9dtáp élrirárrryos e§ gazda§íg§§ múkaidt€ie§et, az or§zá-
t|G és tf,rüeti sz€ívddkel vB,ló §zcro§ egyiiniínűi<iid€6t úgényel.

Mindezdkke1 iisszefíi4géslben efösiilik a VSZ üadser,egeinél elfoga-
dott azon el,v, hogy bováJbb Lcll nih/elrlri az sgy€§ badtápcsopoltosításo0r
ir0ráüló§á8át. Eá ai8pjáb8,n &ét fonto§ terryezó haüározza rrneg:

- az eredmlény€§ legréh8jiást, elsőeonban olyan hadtápcsoportGi-
tá§ létr€bozá§ t€§zi lEhetóve, anelyd!üe €y€s llll€glhBtámzott í€liadatok,
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egyes irrányo{kban ,]evó c§oporto§jtá§ok el,Iátására kompiex, m,inden o]da-

lú hadtápbizt()-sitá§t ]ehetai^,(, tgvi' hadtápszervezetek - egységek, _al-

€ységek kerülndk. Ezt az (,lvet kijvctjük s,ereg,testek hadtáp,szervezeté-
ndk kialatkitásakoí, am],ikoir az cgyes nagyobb hadtápszervezeteknél az

o6zt]hatóság, az ijnálló irányokba,n tórtóníi koirílp]ex a]]ka]mazhatóság ke-
rül a figyelem homlo]kteróbe i

- fontos tényezóként cél.szerü köVetni a hadtápcsopontosilásnáil a'l-

kÁ,lmazoítt. ugynevezet1 terűleti clvet. ame]y szerint a központhadtáp ál-
landó telepítésú szervezeítei és azok széttelepitett részlegei, illetve alegy-
ségei az ország egyes tájegységeií\ azzal a feladattal kerülnek létreho-
Zásra, hogy az áülandó harokészültség idciszakában is gazda§ágos és meg-
bizható elrlátást biztositanak. Ez - kü]önösen védelernben - jól kiegé-
szítütPli a q;ak háborúban létrehozásra kerüló §eü,egtesthadtápolk, vala-
rnint a hátországi rendeltetÉsú csapatok ellátását.

A hadtáp további fejlesáését e két tényezó összetett hatá,salként a

kornplex }ladtárpcs,<rpoü:tositá6ok e§ a terülel-i elüátást biztosítók egy§ége§
elgondolás aüapján 1ört€nő rrnűüödése fe]táeleinek jalvitására tartom cÉ]-

szerűnek irányíltani.
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Visszotekintés o hodműveleti tonfolyomro

J ór o s csó.k M ikló s őrnag a

Az MNVK HDM csF-ség által irányított és felűgy8lt 1 éves hadmű-
veleti tanlolyamot az 1987-19B8, tanévben végeztem e] a Zrinyi Miklix
Kátonai Akadémián, Ma€áról a tanlolyamról beiskolázásom e]ótt c§u-
párt általáno§ és felszíne§ i§mereteim volt8k, m€üyeket fők|ént a korábbi
akadémiai tanulmányaim idószakábarr, az akko.i hadműveleti funfolyam
hadtápha]lgatóival tartott kapc§o]at révén szereztern. Tisztában voltam a
hadmúve}eti tanfo]yam helyével és jdlentó§égével a kato,nqi tanintézeüi
képzés rendszerében és tudtam, ho€y a tladtudományon belúl - döntően
a hadműVészet ágaivail íog]a],kozik. A reszleteket és a tanlolyarn bolső
összetevőit nem kutattam.

Amiért mégis kényszert érzek tapasztalataim közreadására annak oka,
hogy közvetlen munkatársairn, a csapatokná:l és a seregte§ttórzse,kjben
szolgáló l(ollégáim részéról - személyemen keresztü] - oly mértékű
érdeklódés nyi]vánult meg a badműveleti 

'anfolyarn 
egésze iránt, ami

meggyőziitt e téma idiiszerűségéról.
Szinte va]emennyi kórdósben megfogaImazódott, visszá-Visszata,ró

momentumként jelent mog, hogy a VSZ PTT legutóbbi ülésein megerösi-
tett és kinyilvánitott dolktrinális téte]ek milyen hatá§sal lesznek az MN
további feilesztésére. le]f,datai átrendezódéséIe, Ehhez szorosa,n kapc,sol-
ták a hadműve]cti ri:ndc,ltctósű s2á.azfö}di csapai,ainür sZervczcti korszerú-
sítésébői szükségszerűcn következij lónycgi változások kon,krét kihatásait
a ha dtípb iztositás l.,ndszerére.

Töblben felvctctték azt a látszólag egyszerű kérdést,.Mit jelent szá-
momra a hadmúVcleti tanlolyam elvégzése?"

Szilárd meggyiiződéssel jelenithetem ki, hogy a talfo]yam éves ta-
nuimányi programjának struktúrája. a kije]ött ós kiválasztott elóadólk
kóre, a rendelkezésünrkre álló külíóldi és hazai sza]kirodalom és nom utd]-
só sorban talnárainrk megalkuvás nélküüi követe]rnenytámasztása együt-
tesen tették ]ehetővé, hogy világossá valjék és letisztuljanak bennünk
azok az elmé]eti alapok, a,melydk révén látókörünk tovább §zélesedhe.,
tett napjaink aktuális katonapolitikhi kérdéseinek megítélésében.

A tanJotgam eLé óLlított taftulllló,nui köDetelíLénaek a kőDetkezők
Doltak:

- a hadtudornány általános alapjain tlelüI reprodukáilás szintjén
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el§ajátíta,ni a var§ói Szerzódes, a NATo, az UsA, Yalarnirrt Ausztlia ka-
tonai dgktrínájlát és m€valosítá§uk helyzetét, továbbá a nyugati had-
erők f ejilesz€sének al)apvető elveit;

- a hadászat üantárgyon belül megisrnerni az USA es a NATo hadá-
szati atomtámadóeszközeit, alkalmazásuk elveit. A NATO és az osztták
fegyveres erók csoporto§ítá§át, hadászati alkalmazasuk elveit;

- a b,ad,rnúveleni műVé§zet elméletébő1 elsajátítani a gépe§ített had-
test védeLmi és támadó hÉómúvdletbndk aiapjati. Az összfegyverneni had-
sereg hadműveieteindk alapjait, elókészít€siirk, végrehajtásuk é§ vezeté-
sük, továbbá mindendldalú biáosításuk e{vi és gyakorlati kérdeseit. A
koalíciós állományú csapatcsoportositások, a front- és a had§eregrepü-
iő]k, a ho,ni légvéde]ni és csapat!égvédelmi csapatok közötti együttmú-
ködés m,egszervezését és fenntartását, az ellenség egyidejú nagyrnélysé-
gú pusáítását, a nagypontosságú fegyverek, a iolderítő és csapásméró
rendszerek el,]eni véde]em rendszabá]yait, az ellenség elsőrendű fontcs-
ságú obiektumaina|k felderitesét és pusztítását, valamint a saját feldorítő-
cstrpásmérő és felderítő-tűzkomplexurnok hatékony kalrnazását;

- reproduíkálás szintjén ismereteket szgrezni az idegen hadseregis-
meret, a vezetési isrneretok, a csapatok harckészüitsége, a törzsek folké-
§zítése, a hadszintlérismeret tantárgyakbó1.

Az,előiIt tananyag fe}doilgozása előadások, egyéni tanulás, szeminá-
riumok és kcnferenciák, csoportos fogla{kozáso'k, röpíe]adatok, a hadi-
játék elemeiVel korrlbinált gyakorió fogla}kozások forrrráiában kerüt vég-
rehajtásra.

valamennyi tantárgy alapozó elóadá§ait az adott témák legavatot-
talbb ismeróitóil hallgathatiulr, arni lehetóséget nyíljtott arra, hogy a fel-
vetódött kérdóSeinkre, az elma{et és napjaink gyakorlatának ös|szefüggé-
seire úgynevezett ,,első kézból" kapjunk Vála§zt. A lehetőséget jól íelio-
gott saját érdokünktiiil vezérelve minden esetben igygkeztün,k kihaszná]-
ni, prob,li.maérzókenységünknek köszainhetően o1yan kérdésekben sike-
rüIt tiszi-ilnlátásúnkat f okozni, mi rLt péLdúl,LL :

- hi:91,on ke]l é,rte]mezni a Varsói Szerzódós vcdelmi jellegú dok-
tlinájáL a törLónelmi jelentó§égű .,BelJirri nyilatkozaL'' alrpján;

milyen feladatoü<at le re,1- kitúzni és napifenden tarftani azz ország
védelmi kópessége növelése érdekében, iigyelembe véve gazdaságunk je-
lenlegi hdlyzetét és teher,bíró k]ape§ségét. Ezzel szoros ö!§szefüggésben,
melyet azok a tényezaik, ame]),ek meghltáIozó]ag h3tnnk a Magyar Nép-
hadsereg két l|,aderőneme táv]ati fejlesziésére;

- az európai háború§ térségben a Varsói Szorződé§ haderóivel szem-
ben áIló NATO csoportosírtásoLk szervezete. iehetóségei, a haditechnikai
eszközök korszerúsége mennyibcn jelent kihivást számunrkra, milyen
feltétalek között ketil a katonai erócgyensúlyt fenntartani;

- olvesztette_e időszerűségét a hadászati elsó alomcsapás kiváJt§á,
gának jelentősége, az abban ré§ztvevő erók a],kalmazásának rendszere;

- rnilyen körülménydk között klkerülhet sor a honi területerr meg-
vivandó elsó védelmi hadművelet lefolytatására, maximálisan, illetve mi-
ni,rnálisan hány napra teti€tó a hábo,rú k,itörését megelőzó veszélyeáe-

tettségi idó§zak. A hadműveleti rerrdeltetésú szárazföldi csapatotk új szer-
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vezeti struktúrájából adódóan milyenek lesznek a hadmúveletek mutatói.
Ebből eredően millyen készenJéti íokban és feltőltöttségi á]lapotban ke
tariani a csapatokat, milyen lagy§ágrendú anyBgi készlete]ket kell meg-
s,lekítani e§ íennt]artaí]i az állandó harckészültség időszakábarr, mikor
válhat szii}séges§é a népgazdaság mozgósítása és a haditermelés bein-
dítá§a;

- hogyan va]ó§ulhat meg az MN csapatainak vezetése légvédelmi,
i]rletve a szárazföldi had,műveietelk megvívársa idószakában.

A ké,rdések felsorolását még §olráig lehetn:le folytatni, mert a fegy-
vernemi és szakcsEpatok aükalmazásához jrs jolentős számú észrevétel, fe]-
veté§ kapcso,lódott, Egy_egy témán belü felmerűlő kérdésekre a szemi-
náriumok alka[máva1 a tanáfai,nükal közösen kerestük a vá]aszotkat. A né-
zetütköztetéSdk gyákoriságát többe]k között az is indokolt€, hogy a sza_
bályzatolk vonatkozá§ában tervezetekke,l dolgoztunk, amelyelk sokszor ma-
guú<]ban is e],lentmondásoürat hordoztak, ugyanakkor a tervezetskre épüIó
jegyzetek és elóadáso]k nem függet]eníthették azoktó] maguk]at.

Ez a hdlyzet a tanfoúyam végéig kísérrt beúlnürket, aminek persze
pozitiv vonása,i is Voltak, hiszen a teljeS fcdadatok kidolgozá§a során neílr
egyszer rátapinthattu.nk a tervezetek elfi!éJeti tételei gyenge pontjaira is.
Megfoga,lrnezo,tt észlevéte}einket az akadémia illetekes tanszékei folya-
matosan igényelték ós f eldolgoZták.

Szerencsésnek mondhatja magát a hadrnűVei]eti tanfo]yam ál[omá-
nya abból a szempontbó1 is, hogy a hadműveleti rendeltetésú szárazföl-
di osapatok új szervezeteivel, abból adódóan a m€változott leihetőségei-
veJ és az alka]mazás kérdéseivel olyan idószakban fcglalkozhátott, amdly
va,lamennyiünk tevékenységére hosszabb távon is meghatározólag hat-
hat.

Frissen beszcrzett elméleti ismerc\teinket gazdagította a ,,BARÁT-SÁG-88" gyakcrlat. aho1 különiböző beosztásokban tevékcnykedve köz-
vetüenül ,élhsttük át a had§ereg élsó véd€lmi badmúVeletének megterve_
zését, megszervezését és Vezetó§ét, Beteliintést nyerhetünk és részesei
lehettünk a Vezetósi pontokon folyó törz§munkának, a para,ncsnoki el-
határozás megallkctása gya]iol],ati folyam,atának. Hnsznosithgtó tapasz-
talatairrkat a beszámolókon és a záróvizsgán egyaránt felhasználtuk,.r/agy
bizonyításként. vagy mint ellenpéd,aként.

Elményszámba menó elóadásokat hal],gatiiattunk meg a doktrináJi§
tételekról, a hadá§"ati műve]etek tefolytatásáróJ, a lógi, fö}di hadrnűve-
let megvívásáról, a fe{deríiiő_csapásrnérő kopiexumolk szefepéróú, a rádió-
elektronikai ha.c jelentőségéról és nem utol§ósorban a hadtápibiztosítás
feladatainak nagyságrendjé,rő]. összetett.ségéről. Többek között ezen elő_
adások alapoztáik meg a tanfoJyam tananyagának mi]nte8y 60ll'0_át kitevó
telj es íeladatokat, amely6k a gépesített hadtesttó] a fronig bezárd]eg
egymá§ra épülve dolgozzák fel a l€fri§sebb e]méleti a,lapokat, mi]közben
a ,kidoJgozók tiszte]etre rnéltó munkát végezve, versenyt futottalk az idő-
veJ, A telje§ feladatolk fe]dolgozása során bevált a fogla,lkozásvezetók -

azon módszere, hogy tóbb csoportban a beosztásokat a szernélyelk között
folyamatosan cserélve, közös munkával alakuljanak ki a realitást leg,
jobban megközelíthető mego.ldások. Így egy-egy teljes feladaton belü]
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nindenki legelább egyszer lehetett paDanc§rrork, törzsfőntiik, hodmúvel€ti
osztályvezető, feld€rítóf&!ök, rakétatüzer-főntiilr. Sót a ,rnúszaki-, v€yi-
védelmi-, híradófónök, valamint a parancsnok fegJrverzet-technikai he-
lyette§ és a pararrcsno4r tladtáphelyett€§ szerepeben, mélyebb betelrin-
te§t nyerhgtett az adott ,feg}"vern€mi es sza]k€sapat alkalm,aziisi lehetósé-
geit illetően.

Eírben az idöszalkban keső délutánolkie bajoltunk a ierkép felett es
saját kezúleg rögzítettiik a küönböző had,Tnúveleti idök sz€rinüi helyze-
tet, illetve terveztük meg, munkáltuk ki a helyzetbőI következő harctevé-
kenységelk 1efolytartásának rendjét.

Nem egyszer több lehetséges változat szembeállítása útján jutottunk
el a többtényezó§ etremzés€flnkel, számvetesd]rkel megaiapozott legvaló-
színúbb megoldá§dkhoz.

A hád§ereg tdljes f€lad]atok befejeáse idő§za.káig - a gyakortrati
muní<án keresztü szi te ma€átó] érthető természetességgel kerütek bir-
tokunkba a különböző haditechnikai eszközök harcászat_lechnikai adatai,
a szervezetek al,lralrnaási ,formái e6 lehrető§égei, a törzsmunka mód§zere]i,
Vaíamint mindtrzok a pralktikrai ismeretek, aínelyek a kialaku t bjad,mű-
veleti.harcászat]i helyzetek gyors ti§ztázá§át, reális megítelésát és a heüyes
elgondolá§olk kialalkítását s€gítették,eló. Ezeken tú,lmenően jártasságot
szereztűnk a tladmúvdleti oikmányok kidoJgozásában és volt alkalmunk
gyakoroIni a térkép aiapján való je]entésekdt.

Az idegen hadseregismer€tből feldolgozott ternák (NATo csoporto-
sítások és az osztrák hedsereg erej€, lehetóségdi, halrceljárásai) kombi-
nálva a hadszintérismeret t,ananJÉgáva], jó a]épul szolgáltak az illúziók-
tól mentes szem,letletmóduntk kifejlődéséhez. A t]afolyamért közvetlenül
fe]eló§ tanszék vezetójétől több alkalomrna] kaptunk rendkívül értékes
és egyedül a.l1ó beszámolóka , tájékoztatókat az á|ta]'a NATo gyákorla-
tokon megíigyelóként szerzstt tap,aszta[6tdkról. Ezek közül kü.lönö§en
marad]endóak voltalk azotk a gyalkorlati mozzanatok, arne,lyek kinek_kindk
a §zakterü]etéhez kapcsolódtark és alkalrnasnak bizonyu{üak ósszeh.asonli-
ta§dk meg,tételére. nyen volt például a száliitrá§ok meg§zervezé§e é§ vég-
rehaj,tása, a gyakorilaton kia,I€]kitott ollátási rendszejr é§ napjaink l€-
ko,íszerűbib §zámítrástechniká jának kapcsolata, tá]bori körülménygk kö-
zötti alkalmaZá§sa,l.

A hadmúveleti, hadászaiti kérdésekkel íoglalkozó tananyagot po]iti-
kai tantárgya,k (fi]ozófia, szociológia, had.igazdaságtarIr) és egyéb ai,|aláno§
ismereteket bővitó előadások egészítették ki. Felkészülésünk részének te-
kinthetően azo]k a ianulrnányi kirándulások, amelyeket célirányosan a
hávi tanulónapok keretében rendeztün]k. Ezeken a progr,amokon sillrerült
betekintést nyerni egyes nagyvállalatok életébe, ez által személyes tapasz-
ta.la,to|kat szerezni a mai ma€yar gazdaság vallóságábol. Érdekes vélemé-
nyeket kaptun'k a bennünket foglg,]]koztaItó közérdakű kérdésetkre mirrrd
a gazdasági vezetíü, mind pedig a munlkásqk részérő1.

Felha§ználtuk a tanulínánYi kirándulásainkat €y-egy §peciális re!r-
deltetésű katonai szervezot tevékenységének megi§merésére is. Jártunk
például a hadihajos dandárnál, a Mislkolci helyőrségben di§Zlokaüó köz-
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portjdhadtáp sz€rv€zeüdkné], v,a,}amint v€yivéd€líni, c§apatlégvédel,mi, ho-
ni l€védelmi egység€lket ,ismortünlk meg.

A h,adműveleni b,rrfolyam 11 honapjra, mint időinterva]Iuín rövidnelr
tűnhet, azorrb;arr ha az elsajá}íított e ína&i e§ gyBkorlati isuneretanyagra
gondoJok, alrko,r ha.llaílanu[ tartalna§ idósza]knak értgkelhetó.

A tanfolyam rr,erncsai< tudiishan, de gondolkodrismódjban, szenl€,letbeír
adott - mrás}rot ai,igüra ,meg§zereáető - olyun töbletet, amellyel ídl-
ké§zülts€ii,nk €yiará.nt gazdegodott, Ezekból a üapasztalataidkbol is ér-
zéke),hető, hogy a hadrnűv€.leti tanfolya.rnot feltétlenü sziiksége§nek tar-
tom, mert elméleti ai).apokat ti§ááz, ö§§zefüggésdlíre mutat rá, gyakor-
lati tevékernységekre képez oly módorr., ahogyaal a rendel,kezésre áJ,ló szak-
irods.lrrnakból önképze§ vagy továbbképze§ útjá,n az sernnirképp seín va-
Iósíttlató ,rneg,

L
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A hodiópb;ztosítós toposztolotoi
oz lzroeli-Libqnoni hóborúbon

Ho,jd,u |J ózseí őííLaga

A szeízőt ezéít a tanulmányaért az oTDK had,tud,omónui szekciója
küIönd,íjjal jutalmqztQ,. ( F eIeLő s szerke sztő)

A ZMKA H.adtáptanszékének kutatási tervében 1g88-ban sze.epelt a
helyi háborúk hadtápbizto§itási tapa§zta]ratrainak \.iizsgáJata. Ennek iel-
doIgozásában, mint hallgató vetlem részt,

Kutatá§aim során áttekintettem a Földrközi_tenger medencéjének ke-
leti partvidéke tört€netét, A történe]]"mi események Vizsgálata magyará_
zatot adott lzrael létrejóttére (létrehozására) é§ a térségben betöltött §ze-
repére, a sofozatban Vise]t háborúinak okaira,

Részletesen loglalkoztam az l9B2. óVi háború előzményeiveI; Izrael
háborús felkészüilésével, majd a háború hadtápjerl]]egű tapaszta]ataiva],
kieme]ten Bejrút ostrománalk hadtápjellegú tapaszta]atalval.

'i . A hóború

1.7. A hó,borúra ualó katoncli íelkészüLésA LIBANONI háború kj,robbanása nyilvánvailó volt, a kérdes csak
az idaipont maradt, Az események fej]ődése soláin Libanonban az agfesz-
sziót rnegdlózó 7 éviben - a pclrlgárháború és az azt követő időszakban *
olyan tefületi eróelosz]ás alaku]t ki, ameüy ezt a belsó ellentmondá§ok-
kal t€litett országot még jobban megosztottá. tsfületileg sávokra, körze-
te]kre szabda)ta.

Közvet]]enű,l az lzrae]el szomszédos haiár mentén a libanoni fegy-
veres erők jobboJdah beállitottságú csapatai á1lomásoztak, amelyek nyíl-
ban együttműködtek lzlaellet és segitettek az agresszió elökbszíté§ét es
végrehajtását. (Ez-ért nem je]entett gondot Izra6lndk a ,,határ'' átlépése,)

20-30 km-re az iznaéli határtol volta,k a pa]esztin fegyveres erők
védelmének első állásai, amelyek részben a Litani folyóra, a Fötdközi-
tenger mentén Tyr kikötővárosra, valamint a Libanon hegység déli he-
gyi-magashegyi terüiletére támaszkodott. Ezen a terü]eten vezetnck a
Bekaa-völgyet a tengerpartbal ö§§zekötó fontosabb útvonalak, A palesz-
tinok véd€ me támpontok rendszerére épú{t, melyekben betoneródök,
robbanó és nem robbanó műsza]ki zára,k vo.ltak. csaknem vaLamennvi
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harokocsijukat (kb.90 T-34) beton tüzelóállásokban helyezték el. A harc_
kocsik számára nem biztosíto tak tarta]ék tüzelóá,llásokat, fedezékgket,
azokat nam mozgatták, holott a manőVerezésre a terep, növényzet a]-
kalmas ]ett vo],na.

A következő övezetet a sziriai erők száliták meg Dól-Libanonban,
lényegében a Bekaa-völgyben és itt hozták létre légvédelmi rendszeriiket.
A terüilct légvédelmét a szovjet KUB (NATo kód szerint SAM-6) rend-
szefre építették, amelyek a negyedik a.ab-iZrae]i hábofúban éppen a szi
ria,i c§apato,k kótelékében bizonyították hatékonyságukat. Te{epitesük el-
len lzrael tölbbször tiltakozotti követelte, a ra,kétákat vonják vissza Szí-
ria területere, ezéltal tegyék lehetóvé az izraeli trégierő tevékenysége,t Dél-
Libanonban a pa,lesztin iáborolk e]len, (Támadá§alkat azzal indokolták,
ho€y megtorolják a ,,palesztin terrorist]a cselekményeket".) A §zílriai lég-
védelenr másik eleme, a lógierő, ]ónyegében sziriai repteleken áülomá-
sozott.

A szíriai fegyveres erók Libanorrrban arra tórekedtek, hogy az eróket,
eszkózö,ket eródítrnénye]ken holyzzék el. Az qbjektumokat az izraeliek
viszonylag nagy távolságról senmisítették meg, erős tüzóTségi tűzcsa-
pásoklkal. (Ezeket az objektumokat - még az agresszió előtt - pointo-
san lelderítettéik, ezok ailapján készültek fel a megsemmisítésúkre,)

Libanon nemzeti erői egy kúsebb területet ellenó.iztek Bejruttói dé -
re, i']letve a íővárosnak a keresztények lakta területét. A milicla je1,1egű
helyi libanoni fegyveres,kótelékek kü]öniböző beálLítottságúa,k volta}.
Egy részük kész vo]t szembeszállni az ízrac\i, agres§zorral, ezért együtt-
múködni a szíIiai és palcsztin fegyveress}<,ke1. Más részük nyíIten Izrae]
o,]da]ára állt és máI az aglesszió eüil]keszitésében is szerepet vállalt.

A küönbözó fegyveres erők, csoporto]k (palesztin, szír, libanoni) cél_
jai kü]önbdzőek voltak. Hiányzott a közös olképzelés, a kózponti elkép-
zelésnek megfelelóen kiatlakított, egységes védelmi koncepció és ennek
köVelkeztében aZ ö-sszefügqő, szervezett védelem sem lett kiépítve. Eze-
ket a tényeket Izrac] he]yesen értékeüte, s filind az elókészületeiben,
mind az agressziója során ki is h3sználta.

Izrael a felkészúles idósza,kában rendkívüli gondo§ fordított a fel-
derítésre, va[amint a konábLbi háborúrinak - különösen a 4, arab-izrtselt
báború (1973) - tapa§ztaúatainak lesztír,eaére. Ezdk a,Iapján irányitotta
saját csapatainak kiképzését, vá{tozhatíh meg a beveini kívánt csapatok.
szervezetét, alakitotta ált és korszerúsítetie technikai eszkózeit, (Légierő
új eldktronikus rendszereket, pilóta né[küli eszközóket áIlítoit §zolgálat-
ba ; megfelelően csoporto§ították harckoc§ijai]kat, belértve az amerika]i
M-60 AL, az araboktol z§ákmányo,lt T-55 és T-62 típusú szovj€t, de a
Iegkorszerűbb izraeü Merlkava típu§okat js.)

Alaposan ta,íru,lmányoááúr a KUB típusú szovjet légvédelmi íaJkta-
r€nd§z€rt. A gyakorlóterokerr (pL a N€ev-§ivatqgban) ezeket az eszkiiá-
ket csaknern azonos módon helyeztek dI, mint ahogyan azdk]at a szíri,ai-
ak telepítették lJibanonhan, § így gyakoroütádr be az ellenűk v€ló táínadá§
számo§ vá,ltozatát,

A tám"adásra ké§zíi]lő tiarokoc§iegy§]égdí kezs!ói á]lornányát éve]<€n
keresztül változat]enul hacytálk, így azok €gyrná§t is e§ t€ohnikájulkst is
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alaposan ismert€k. Szinte a llilrépzési fél,adatok részei voltak a übanon
területére törtónó betörések, kiselbb tárnadások is.

Az utolsó évben részletesen begyakorolták a tám,adást minden fon-
to§ objektum el.len. Enndk folyamán részletesen kidolgozták a jellentósebb
hidak, hágók és szurdoJ<ok elfogla,lásánaik módját, lóleg harckocsi és gé-
pesített csapatok alkaIlrnazásával,

Izrael - az 19?3-as háborúban §zerzett tapaszta atai alapján - nagy
súlyt Szentslt a haderőnernek és íegyvernemdk együttmriiködésére. Apró-
lékos részletességgel do],gozták ki az alkaümazandó tengeri és légideszan-
tok, a §peciális erók tevékenységét és megfelelően készíteték elő együ,tt-
működésüket a harckccsi és gépesitett csapatokkal.

Az izrae]iek a,,katonai technológiát" a katonai szervezetnek rendelték
a á_ I€trehoztak egy ,,expedíciáS hádtestet" - parancsnokságot és kü]ön
légierő és hadiitengerészeti parancsnokságot. Ezeknek a vezető szerveze-
telmek - a fe]adataiknak megfele ő - sziikséges íelszereléSt beszerez-
ték (P1, az AWACS rendszer beszerzé§ével terveáék - é§ hajtották vég-
re - a ]égierő tevékenységéndk irányítását Libanonban.) De nem töre-
kedtek rnindenáron új technika beszerrzésére: pl. a harckocsicsapataik-
nál sokkal több régebbi típusú harckocsi volt, de azokai korszerúsítették.
Jeillemző, hogy mind a nyugatd, mind a keleti (szovjet) hqrckocsik,at alka,l-
rnaztái<. vi§zont - és ezze\ i€en jelentő§ hadtápbiztosítrisi kérdés,t oldot-
ta|k meg - minden típust egységesen 105 vagy 120 mm-es ágyúkkal sze-
rglt€ik fdl és a szükseges átalakításokat a várható éghajlati és ierepvi-
szonyoknak megf elelóen h,ajtottá4< végre.

Izrael a Iegkorszerűbb hira,dó e§Zközöket, eijárásokat és módszere.ket
all<almazta. Különös figye, met íordított a saját vezetési híradó rendsze-
rok magas íokú véde]mére. Ennek érdekében szerezte be a frekvencia-
ugratá§os elven mlíködó URH rád,ióállcmásokat, Ezekke] szemben hatás-
talanok voltak a szembenáIló ié1 felderító, irán},rnérő és zavaró rend-
szerei (főleg, ha a szir csapltok a m€levő zavaró zászlóaljukat is,.ott-
hon felejtették"). .{z .,ugratás" lényege, hogy a vivőfrekvenciát szólqs
sávban, vé]etlenszerűen, másodpercenként 10-500 alkalommal Változ-
taiják.

FelkészüItek a hadászati hiradás tartós és haiekony zavarására. Az
á'llandó (főieg szír) rádióforgalrni rendszerdk lényegében már a támadá§
meginditása elótti passzív rádiófelderitéssel bemérték, pontosan isrner-
ték az eszközök frelkvenciáját, sót a tűzrend§zexdk és v€zetési pontok
települési helyét is.

1.2. A hdború löDid isnertetése

A ,,Békét Ga]iletnek" ledőnevű hadművelet lzrael iennállásának 1€-
véresebb háborúja volt. Jellemző, hogy nem reguüári§ b,ad§eregek á.llta]k
egymással §zenben, hanem egy korszerúen felí€gyverzett, jól fel,ke§zített
izraeli hadsereg, egy már évtizedek óta haátLan, a pu§zta ]étéffi küzdő
palesztin néppe]. Az utóbbi évek során mind gazdaga,bb fegyvertárral
rendelkezó PFSZ az izrueli hadsereggel §zemben még meg}közelító eró-
egyensúlyt sem tudott felTnutatnji.
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A térség leg,nagyotb, legkorszerűbben feifegyvefzett e§ kirképzett
hadseregéVel rendellkező lzrael ,,rövid és brutális" háborúra készúlt. En-
nek a háborúnalk ArieL Saron izraelii hadügyminiszter megfogalmazása
szetinl l1,|if l-n4s céIja uolt:

- a Pa esztin Felszabadítási Szervezet teljes megsemmi§itése;

- a sziriai csapatok eltávolitása Libanonból;

- egy új Lih]anon m€gteremítése, arnsly baráti kapcsolatban áll Iz-
raelle].

1982. jú,nius 3-án Londonban merényletet kíséreltek meg Slo,mo Ar-
gov izraeli nagykő\.et ellen. Ennek kapcsán a PFSZ hangsúlyozta: nincs
köze a merónylcthez.

1982, június 4-5-ér\ az izraeli légierő órákon á,t bombázta Bejrutot
(120 haiott, több száz sebesült, hatalmas any€i károk). A légicsapásokalt
kiterjesztették déli irányba is, főleg a Tyr és Nabatija környéki palesztin
menekü]t táborokat pu§ztíto:itá]<, mikózben csapataika,t elórevonták a
teljes közöS h,atárszaka§zon.

Júnilrs 6-án 11.00 orakor az izraeli hadsereg megindította támadását.

A fu,órom tónladó csoportosítlils csapósait \az jaldbbi ,iróngokbóL \nárték:

- a Földközi-tenger partjának mentén Tyr-Szidon-Bejrut irá-

- köz€pen N,abatija és onnan ész&ki irányba;

- észak-keleten pedig a Beka,a-vöIgyben a §zir csapatok állásai,na]k
irányába,

A tárnadók néhány óna alatt elértek az elsó palesztin táborokat és
körü,Izá,rták azokat (Tyr váro§ közelében). Tevékenysegüket helikopteres
harcászati, illetve tengsri deszantok támogatiták, A pal€sztin csapatok
visszavonultark Libanon ószaki körzeteibe. Szíria egy pánc,élos hadosz-
tá yal átlépte a hatáít, Izrael i§ folytatjta az erők növe ését (30 000 fó,
420 hk.,470 lg,). Az állandósult szír-izra.eli harcok során krialakult hely-
zet a szit csapatokat visszavonulásra kényszerítette,

Június 9-én az izraelí csapatok tömeges csapást mértek a Bekaa-
vörlgyben a szíriai légvédelmi rakétaezredre, A két fél ö§sz€sitett repülő-
gép vesztesége mintegy 150 db volt. Támadá§t indítottak a BejTut repü-
lőterét védő csapatok 91len és sikertelmül alkalmazott légideszántot a
rfu]rnana autópálya felügyel€ténelk megszerzésére.

Június 10-től mi,nd erősebb,é vált a Bejrutért folyó harctevékenység.
Szíria 4?. öná,]Jó páncálo§ dandárja már a határ átlépése]kor a légvéde]€ín
hiánya rnliatt 45 db ha{,dkocsit vesztett az iaaeli légicsapá§ok következ-
tében.

l1-en délutárr létrejött az iaad]i-6zíriai tűzszü,net, íg} Izrael teljes
erejével a pale§ztinok dllen fordult. A frontok lényegében stabiüálódtan<.
Június 24-en az izraeli es libanoni falalgista erók egyesúItek, 26-án be_
kerítették Bejrutot, folytutták a pusztítiá§t a lég,ieró és haditengeTész€ti
erók bevo.rrrásával. Hosszalrb idósza,kra kikapcsolták a viz-, villany- és
gázszolgálaüat ist. Az o§trom hsteki8 el,húzódott, de a váro§t nern tudták
elfog'lalni az ízr'ae]l c§apato'k.
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Augus?tus 7-én az ENSZ ameírikai-görög*olasz-francia c§apatok
megórJ<eztgk kijelölt áillornáshelyeikre. Fe}ügyeletük a]att kerü:lt ki,vo-
násra Kelet-Bejrutból a 12 000 palesztin, aüri]ket Jordánia, Iratk, Tunisz,
a Jemeni NDK, a Jemeni Arab Köztársaság, Szudán, Afganisztán és Szí-
T]i,a fogadott be. Sziria szintén kivonta csapaitait.

2, A hóború néhóny hodtóp vonotkozósú toposztoloto

2.7. Izrael anlagi-technikrli feLkészüIése a htjborura
Izrae] vi]lámháborúra készült, terveit, csapaíait és anyagi-technikai

szük§égleteit i§ enne,k megIelelően készitette elő, i,l1ötve biztosította, A
korszerű hadsereg nágy mennyiségű, bonyolutt technikáVal való feltöl-
tött§ége nem csupán mennyiségileg növelte meg anyagi szükségleteket,
hanem minóségileg is módositotta czek stru]ktúrájLát.

A Lr,adsereg éVes leltöJtötrtsógóíe (a 1égieró #kében is 95lliros feltö1-
töttségű Volt) és mozgósítási rendszerének magas szinten tartására ki-
emelt gondot fordított, (Az aktkor - 1982-ben - 149000 iős reguláris
hadseregének ]átszámát 24 óIa a]att 100 000 fővel volt képe§ növelni.)
Az északi, déli és központi regionális parlanc§nokságainak alárendeltségé-
be B páncólos,9 gépesített.7 }égideszant és 15 tűzérdandár; a territoriális
és határvédó erők ál]ományába 12 daíndár tartozott,

A szárazfö]di csapatok korszerű. illetve korszerűsít.tt közepes harc-
kócsikkal rendelkeztetk. többek között centurion. M-4B A5. M-60 A1 ,A3 es
a szovjet íeil€sztésú Merkal,r.s típusokkal, De az izraeli hadiipar vállal-
kozott a Zsákmányolt haditechnikai eszkijzök hasznosításárir is, Az 19'/3-as
háborúban több száz T-54, T-55 ós T-62 tipusú szovjet gyárrnányú ha,rc-
kocsit zsákmányolt, Ezeket koTszerű tűZvezető rendszerrel látták e] és a
harckoc§iágyút ogységesen 105 vagy 120 m,m-clssel cserélték fe]. Ezzeil
lényegesen megkónnyítették a lőszelutánpót]á§t.

AZ izraeli haderöben a legnagyobb érték az élóerő, amely megkülijn-
böZtetett védelmet es bánásmódot igényel. Ezórt törekedtek a szemé]yi
állomány ve§ztergeit a minirn]álisra csókkenteni. Az 1967-e§ arab-iz,raeli
háhorú után a hazai ipar megkezd,te a különbözó import személyi fe]sze-
relés és fegyverzet felváltására az időjárási és terepviszonyoknak job-
ban megfelelőetk gyártását. Az M-1 típusú amerikai roha,msisak helyett
szintetikus anyagbó] készüItiel látták el csapataikat, a harckocsizó állo-
mányt tűzálló ruházattal. (Az utóbbi ered!,nényeként a háború §ofián csök-
kent a §úlyo6 égési §é,rültek száma. (Az életfontosságú szervek szinte tö-
kélet€§ védelmét biáositotta a kevla,r ,,pánélmellény", aminelr a súlya
2,1 kg.)

A kolsz€,r,ű§ít€tt harci felszerelésgk felfügge§ztesét gondosan meg-
terveztek (töIténytri§lka, gázáiarc, vegyivéddlrni eszközök, töbtélú össze-
c§ujlntlató g}€logsági ásó), hogy ne akadályozzák a harco§okat a mozgás-
ban. A tüzelőáliás elf oglta,lásarkor a sisak n€rn esett a katonák szemébe, a
v€gyivódelrni köpeny nem bomJott ki, a ptánltok és hevederek nem c§a-
varodtak ii§§ze, § n€rn vfuták a katoná]k váIlát. Ezzel ös§zeha§onlítrra a
haderő ki,rnenóruházatát }ény€ében alig vá]toztatták,

Fokozatosaa megkezdtek a szárazfóld,i erőknél az M-16 e§ a GALIL
7,62 mm-e§ kézirf eg5,vere]k levá,Itá§át a sBiát fejle§zt€sű GALIL 5,56 mm-e§
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kézifegyverekkel (ezek nagysebességű lövedéke fokozott, új tipusú sé-
rü]éseket okozott), melyek állvánnyarl kiegészítve golyószoróként alkal_
mazhatók és alka,lmasak puskagránát kilővésére is, R€nd§zeresíté§ével az
egyszeri lőszerjavadalmazás a 7,62 mm-es viszonyítva csalknem duplá-
jára növekedett.

A fenti néhány péida is bizonyí,tja, hogy az izraeli hadsereg hadtáp-
fe]készitése az agresszióra gondosan töriént meg- Egyes számítá§o]< sze-
rint ennek az aglessziónra]k az,,át€" 8,6 mil]iárd dol1ár. amiből 400 millió
dollárt tesz ki a fd]használt lószar. 810 milliót a taúós berendezések. szál-
}ások és téli íelszerelésdk (pt. sífelszerelések).50 milliót a felhasznált
üzernanyag. 40 mi'lJiót az á]lomány é}elmezése. Más számitások ezt az
összeget,,c§ak" 2,5 milliárd do}lá(ra becsiilLik.

Az ízrae|i költségvetésben 1982Jben egy mílliárd dolla,Ios éte] jelent
mog a libanoni had,múvelet köütségeként, Elképzelésük szerint a háborút
két héten belül befejezték voln)a, napi átlagban 70-80 mil]ió dollár fel-
használásáVa1.

Ez a tervezett óssz€ 10 nap.a volt e}egendő . . ,

2.2. Az izíaeli csapatoh hadlúpbiztosítlisa

A Liblanon elleni agresszió §zűk földrajzi környezetben. jól járható
irányokra. utakra é§ - Bejrut kivételéve1 - ki'-sebb telepüIésekre kor-
látozódott. A részletes te,Iveket az izra€li katonai v€zetés nyo]c hónap
alatt dolgozta ki az elórelátható 1egapróbb részleterkig.

Az agresszió e]ókésátése során a gondosan megszervezett feldorités-
bci,l szárrnazó adatok alapján részleteihen megisrnerték a Pa]esztin El-
lenállási Mozgalom és a Liüranonban levő szíriai fegyveres erőket, a fdl-
derítésbcn eeyüttrnűtködtlelk az amerikai különleges szo'lgálatt€l és a ]i-
banoni falangista erókkel, Pontosan be}r,atárolták a csapatok csoportosí-
tását és állományáít. KiErnedt frigyelrnet fordítottak a csapátok - igy a
hadtápszervek - hiradó rendszerének megi§merésére is, Szé]es körben
alkalmazták az izraeli csjapatdk a téves vagy megtévesztő, dezinformá]ó
adatok köz}ését. a hírváltások zA\Iarását, sót az URH sávban működó csa-
patrádiók esetében a forgulrnazás megbénitása éfderkében szóralkoztató
zenét sugároztak, vagy péűdául a §zii Vezérlkar nevében az érvényes rejt-
jelzó kód alapján, arab nyelven adtak táVirati utásitást, Az iznaelie,k lét-
rehoztak szin]elt reptereket, gépj árrnűoszlopokat (jármúVek ponyváit a
helyszinen ,,besoro)va" állí;tottáik fel), több esetben alkalmaztak álcázó-
a,lakmásitó íestést objektumaik, eszköze,ik Véddlmére, Töb]b színle]t rádió-
hálót mLirködtetiek és csapatmoZgáso]kat imitáltak.

Izrael hadl.ápbiztositásának iíányitá§a közponii vo],t. A háborút meg-
elózó idószakban tartalék anya€i és teohnikai bázisokat hoztak ]étre az
Északi t(atonai körzeíben,

A betör:és után a h,adtáp bázisát előrevon,bák és azt Libanon területén
saida közelében telepítetté]lr, minden a támadó hadműv€let anyagi biz-
tosítá§ához előaelátüatóan sziikséges anyagi kész]ettel,

A §zállitá§okat kornbiná}tan, az adótt igényeknek megfelelóen szer-
vezték m€. Nem egy eset en az élen haladó a[egy§egjek ellátá§ához heü-
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kopteroket alkalmaztak, mert a kevés száínú é§ zsirrfo,lt utakon nem volrt
más l€h€tőség az űZemanyag, lőszel, víz és más anyugok gyors, keILó idó-
ben törtenő kijuttata§ára. A \iissz€térrő helilkopterek minden e§etben se-
besülteke{ szállítoütak hátrE. A Saida közelbben telepített hadsereg had-
táÉbáásra az utánszá,llítii§t tengeren, légi úton és szárazíöldön - mú-
utakon - hajtották végre. A harcoüó csapatok ellátá§át zömében gép-
kocsi_szállítás§a,l biztosí,tották.

A h,áború kezdetére Izrael felkészítette hardseregének egészségügyi
szolgá]aiát is felad]atának magas §zintú ellátására. Sebesültek hátraszát_
lítására arlkalmas§á tett Menkavra harckocsik farrésóben kialakított tér
10 fó befogadásána képes. A Rarntban kórházi kornplexurnban 1982. jú-
nius 6-tó,l 29-i.g 9B3 sebesült katonát kezettek- Ezekből 64 volt melllkasi,
zörnében repesz€k okozta sérúless€.l átvéVe. Izraeli adatok alapján a 60/6-
o§ mellrka§i sérülebi aránnyu,l szemben a \,/égtagokon sebesütek a}ánya
mintegy 48(11), A csape,tc,rvos a sérülés ut,án 1-30(!) percen be]ül ellátást
bizto§ított, A had,művelet méretei, a jóI szerv,ezett sebesültlki]hordás és
-qzá ítás biztosítot,ta, hogy a sebesü,Iéstól szárnitva 2 legfeljeb,b 3 órán
belül szakorvosi ellátásban része§űjenek a sérülterlr. A melrl.kasi sérü!é-
sdk alacsonyabrb szárnát a kevlar melJényndk, a viszonylag kevés és ke-
vé§bé súlyo§ égési sérülé6t pedig az áliomány tűzái]ló ruházatának tu_
lajdonították. A foglyok eglészségi-€yi ellátásá,ra kevés gondot fordítottak.

Miután tisztázódott, h€y lzraelnek Liltranonban l,artós megszállásra
keJi, berendezkednie, megkezdték a lladsereg átteleltBtéSének előlkészíté_
sét. Mose Lavi, a vezórkar főnö,}<ének hdlyette§e július B-án kijelentette:
készen állnak terveik arra, hogy LiLranorr,ban maradjanak a tél folyamán,
Jűius,l8-árr a Maarvin címú l,ap arról adott hírt, hogy a hds. sifelszere-
lásek ezreit vá§árolja az USA_ban és Európában, hogy ellá§§a ezekkei
azon egysegei,t. amelyek a té1 fo'1yarnán Libanon hideg kllímájú területein
álrlomáscznak majd. A had§ereg ellátási osztálya a felszerelést a világ
számos országából v.isárolta fe]. A l€gfóbb kóvetelmény: a ruházat ellien-
álljon a hideg és vilharos időjárásnalk. Az izraeli€lk által megbzáIlt terü-
leteken a katonák után me€je,lentek a ,,kereskedelem hadoszlopai''. A
Ineg§záÍllt városok kereskeddlmii negyedeiherr mozgó pénzváltók kezdték
meg munkájukart. A kere§]kedelmi forgalomban rnindldét pénznernet (li_
banoni font, izraeli sékel) elfogadták. A b,lokáb miEtt csak lzrae,l száIlít_
ha ott áxut, így bizto6ítottla saját csapabainak €yéb, nem kEtonai jelte-
gú anyagdkkal történó e]]látását (katonakere§kedelrni e,ltátás). Az ellátás-
nEk ezen a területén fől€ a közúti szál ítást alkalmazták. Az árukat le-
r,akó ka,rnicnok vissza az iz,raeli katonák által Libanonban vásáTolt és
haza]küIdeni §zándékozott holmijatit (,főleg régiségeket) száülítottá]<. (A
közúii szá,llítást indokottla, hogy nom volt használható repüőtere és ki-
kötóje Libanonnak.)

Megá]rtapítható a rende]]]tezésre 'átló ada,tok a;lapján, hogy az izraeli
hadsereg ellátó szolgálata feladatát a,,keleti'' mintájú a hadtápbiztosítási
elvdk alapj á,n t€rvezte - §zeavezte e§ !€Io§ította meg. szállíítási felada-
tait - néhány eset kivételével - megoldottb. Az utószátlított anyagok
zifunet a kü,lönrböző lóEzerek és tüjtó_kenő anyagork tett€k ki. Az üzem-
anyag lógi utánszáIlíLisát m€gkönnyítette é§ meggyor§ította a már ko-
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rábban is atlka,lmazott, helikopterró lois magasságból ledobható üzem-
anyEgtartály. A2 eEleszségügyi e],látá,s minőségét az izraeüek úgy e,rbeke-
Jrik, hogy fertózésre visszavezethetö komplüáció egyetien esetben sern
történt. A tábori kórházakat és má§ ege§zségi8yi objektumokat kelló
idóben és tervszelűen bonttakoztatták szét, iJletve rnanóvereztették. A
f€lyok egész§€ú,gyi ellábá§,a - é§ a yelük vrató bánáL§,ínód - során nern
tartották be a Vonaikozó Delmz€tközi m€gállapodásokat. Az anyagi biz-
tosítás tervezése, szervezé§€ és megva-lo§ítá-ga a hJarctevékenységdk gyors
ütemének megf€lelően töü"tént, biztosította a csapato'k katonai tevékeny-
§egének hadtápanyagi hátterét.

Az izrael,i had§e,r€g ellátó szolgálata a felBdatát az 1982. lé\,i agresz-
szió során jól oldotta meg.

2.3. A szíríaí, csapatok hdd,tápbíztosító§q

A szíriai csapatok, mint az |aÉ,ab|közi békefenntartó erők az izra€li
a€re§§zió előtt is Libanon tgrületén állornásoztak, ellátá§i rend§zeriilket
már dkkor kiépítették.

A szíriai osapiatolk hadtápja alkalrnazása soü:án szovjet miintára te-
lepü,lt. A korszerű elveknek megfel€lően ket iépcsóben telepített hladtáp
az a'fyagí re§Zleteüet és szakáItornányukat általában az |alábbiak szerint
osztották rleg :

- a hadtáp elbő léposőjében fóleg a segélyhelyeket, üzemanyagtarta-
]ékok6t és javitó szervezeteket;

- a másodiik lépesőben a fennmaü,ad,t hadtáp§Zervezeteket és azok
anyagi készleteit telepítették.

A fenti §rajátos (javító szervez€{ eI§ó ]€pcsóben, ló§zeíln€§z]etek máso-
dik lépcsőben) szervezeti felépites oga|k akkor biztosította 'a csapatok harc-
tevékeny§éget, ha az @yilk - 1€gna6lobb bzállítókapaciiá§t i,genytrő
anyagfajtából, a különböző lőszerekból a szükséges mennyiséget (kiegé-
szítő kes/lettel együtt) a brarcoló egység€k, elegy§egek hadtápjai ,száillí-
tották és bizto§ították annak kollő idóben, terben történő elosztását. EI-
vileg - mivel a §ziriai csapatoür lényegében védelmi hgd,műveletet foly-
tatiák - e,rrre lehetőségiilk volt. A javító szerveze,tek d]ső lépc§őbe vaió
be§orolá§át az alacsony tecbrri]kaii színvonra,l indokolba.

Az uiánsáJlítíisokat a sziriai cs,apatok tlazai területró1 hajtott"ik
végre, közúti szállítással. Ezt a feladatot 4 szá7lít6zász|óalj (ebbóI 1 ne-
héz techrrüai eszkJdzök szá],lítására volt alkalrnas) oldotta meg, össze§sé-
gében mintegy 11 000 t ralksú,ly kapacitás§al,

Az egészségügyli biztosítást állandó el}relyezésű és tábori kórházakliai
oldottákmeg. Az összesen mintegy 8000 ággyal rendelkezó 13 kórház,
filelyek a tevékenJx§€i ir.áüydk §zeri.Dt lettek tel€pítve, biztosították a
harcoló csapatork egészségiigyi eüátását, Az €€§zségiigyri ellátás színvo-
nnüát hátrányo§an bdfolyá§o!úa az orvosi aülohány 500/6-os feltöItetllerr-
sege és az €geszségügyi §zbkiillomány gy€nge fel]ké§zült§égi szintje.

Az any,agi ellátttison belül kiernelt jelent<isÉget tulajdonítotb€k a tech-
nil§ai e§zköziik bajto- és kerr&ayaggal ttintenó e]látJására. A Li,barronban
már horábbBn ott tartózkodó 3 dandár és €yéb csapatoü< (közel 25 ezer
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íő, 250 harokocsi, 300 löveg és aknavetó), valarnint a harctevékenység
során megerósítésllént Szír.iából előrevont á}lomány (2 pc. hadosztály,
töü]b önálló dandár és ilégideszanrt egység) tlajtó- és kenőany,ag ellátá§ára
feiltöütó pontolnat atrkalmaztall<, egyenként 300-400 tonna hajtó- és kenő-
anyag készletto].

Összességében a szí,riai csapatok hadtápjának anyagi kés"letei í!int-
egy 10 napos védetmi hadmúveletet tettek lehetővé. Ellátási nehézséget
je"Űntett a Szálílító technika 20-300/rr-os Üzen"-képtelensége, amit fóleg a

kiszolgálási, kafblant€ntásj feilad]atok h,iányos vógrehajtása okozott, Az
egészúgügyi ellátást nagyon megneheziiette az orvosi áJtomány 50ll'1;os

táttottoitsege és az €és7§|égügyi szaliállornány alacsony szintű felkészült-
sége. A nagysebességú lövedékelk okozto sérülésdk kezelésében keiuó ta_

pasZtalatna tett szert a sziriai egószségügyi szolgálat,

2.4- Egaéb hatcoló csapatok hadtapbiztositasa

A Pa]e§ztin Felsz,arbadítási Szervezet caap€teit alapvetően Natraiye,
Saida, Bejrrut térsógében, mint e]]enállási csoínópontokban össupontosi-
totta. A mintegy 16 ezer íős állornány erllátását a bázisként, e]lená],]á§i
pontként kiválasztott tclepülése]k ellátá§i rendjére alapoztá,lr, a velük
együttműködó más harci osztagokéval egyetemlegesen.

Lilbanon legyveres erői a jobbold,a]i keresztény csapato nkal együtt
(ezek összlétszáma 40 ezeí fő) az izr,aeti agr,esszió során olhelyezési kijrle-
ieikben voltak, a fegyvere§ harco]kban nem vettek részt. Ellátásr"kat ezért

- valószinűleg - a békeeitátási rendnetk meglelelően bizto§itották,

3, Osszeíoglolós
\zra.eL 

^agy 
sú]yt he,lyezett a háború elóké§zitésére, Figye]embe vette

az arab viüág megosztott§ágá,t, a Pelesztin Fqlszabaditási Szervezet,lel
szemben kialakult tartózkodá"st, Helyesen fuia]kelte a Szovjetunió Vár-
ható reakcióját é§ mintegy másfé] éven ikeresztül bizonytalanságban tar-
totl-a Szirjál is a háború| m:g^'1özocn.

A korszerű felderítő eszközeinek és vele együttmúködő erók holy-
i§mereténei( köszönhetően ren,dszere§ és pontos inío,rmációk áliltak ren-
delkezésükre a települt palesztin és szir objektumokról- KüIönös gondot

fordítottak az elórevonási és utánszállítási uliak, a harcterü etek felde-
rítésére, az adatok folyarr,:atos pontoSítására.

Izía,ol §zé]eskörűen aLkallmazta a korábbi háborúinak tapa§ztia]atrait,

azokból megfeleüő köVel}§eztetéseikre jutott. A hadmúve]eti tervezésnól

- és így a hadtáp telvezésnél is - figyelem,be vették, hogy a libanoni
terü.leten tevékenykodó haderó tevékenységót Izrael területérő1 is meg-
tudjál< \,ralo§ítani (harcáill áspont : Sfa,r; előr,eto, t ha,rcálláspont: Saida é§

Dt Daínur; hadtápl"ezetes: Said]a). A kózpoiti vezetés ellenére is,

osapatiait fő]eg irányokb,an dandár esetJeg zászlóalj nagyságban a]-

kalrnaztra Izrael, döntő ttjbhségében hardelőtti alat]<zatban, arn,ir:e a kijelölt
állományt (így a rladtápot is!) a leendő tevékenységi körzetnek m€í€-
leló fö drajzi és mercorológiai kóriil,ínényqk között gyakorlatok, gyakorlá-
sok sorozatával készítetie iel.
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A szí,fiai csapatoh tevékenységét a feitaltóziató harctevékenység jel-
lemezte. A harokocsilkat fóIeg védelernben alkalmazták (T-62, T-72), de
nern gondoskodtak megfelelő légvédelcmríil (a veszteség minegy ?0l)i,-át
az izragli légierö okozta a szi,r páncélos alaku]atoknál),

A c§oportvezetést a szirek ho, es d,d-k szintjén harcáüláspcntról, elő-
retolt harcáltáspontról és hadtápvezetési pontról Valósított.lk meg, A ve-
zetési pontokrat m.ind egyrnásió], mind a peremvonaltól a véde]mi har-
cok, badműveletek során jelentlis távoi]ságra helyezték el, Az erdós, he-
gyes ter:epen igen nehóz vo]t a vezetési píJnto,k berendezóse. ezért azokat
főüeg utak mentén, vagy lakott helyeken (épületckben) helyezték el. Eh-
hez az eszközök zsúfo]tan, kőnnyen fe]de.ithetően helyezkedtek el, a

iégi és tüzéIségi csapással Va]ó pusztitásra alkalmasan.
A sziriai csapatok nem mutattak ke]]ő aktivitást, annak el'lenére,

hogy nagy valószinűségEe1 rendelkczett fontos. megbizható adatokkal a

keszülő izraeli támadá§Iól, Nem tették meg a szúkséges lépésoket a csa-
pás megelőzésére és elhárítására. A véde]mi harcot nem kelló aktivitással
vívta meg, több a]ka]ommaL nem haszná]ta ki az eredményes el]en]ij-
késre - ellencsapásra - kjná]kozó kedvezó ]ehetóséget,
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A kőoloj stloiégioi nyersonyogkénti jelentősége

Hudzik Mieczastaus ny. mk. ezred.es (Lengael Népközt&rsasőg)

Meg jelofut a ,,MYSLWoJSKowA" 1988ll11, §zorftótún

A katonai felthlasznriMsú nyersanyBgok jeleDtó§ége a lqtonai felsze-
r€lések, f€gyverzetdk tech,nd]kai fejlődé§€v€l, a hhdműve]letdk lefolytatá-
sárraí< stra,tegiad elképzeléseiben 'b€álli változásdk]kal, valarnint a }rorc-

eljárá6ok tóliélete§ít€§ével egyre viltozik. Nern változik azonb,an a kó-
aa;nat, ^lnt stratégiai nyer§anyagna,k a jelerltós€ge, Ez adódjrk a kó-
olaj 'és kóolalszármazékolk i,ránti óriási keresletbö}, a,mdlynek kielégitése
glmrkran még beü<eidőben is néhézségekbe ünközik. Ezok a dolgok közis-
mert-ek ugyán, de érdemes elidóznj €y másii. probléma felett, Neveze-
tes8n arrói hogy a másodti]k világhá,borúban előá].lt kóoJ,ajhi,ány laküzdé-
sé,re t€tt lépések mityen mér,:tékben alkaLmazhatdk egy €§et,Ieg€§, tömeg-
pu§ztító fegyverel<]kej m€gvívott háborúban.

A KÓOLAJHIANY OKAL

A másoük világháborúban a kóblajhiány a korrrolya,bb kőolajkite!-
melő kuta,lgllal nem Tendelke.zó, elrő§€n irnportra szoruló országolka]t érin-
tett€, Az eu.óFi b5d§zintéren ijly€ft országok voltAk Ném€torszfu, olasz-,

ország és Nargy-Britannaa, míg á Tavol-releten Japán, Nehézsegdk lép-
tak Ú a"orrb-á., olyarn országokban is, mint az Egyesüt ÁUámok e§ a
Szovjetunió. Bár ligaz, hogy az Egye§ült Álla,morkban ki€légítgtiek a sa-
ját i;ényerk€t és bizonyos rnennyis€gú üz€rn,anyagot jutiattak sávetsé-
i*"iro""t, .le m€ így is m€érezték ,a motorbenzin hiányt, aríti miatt
fénlnteXene,k 

"ottark 
á szeméIygép&ocsriü< mintegy fe]ének üzemeiltet€sét

betiitanl.'A Szovjeturrióban a hraűszüks€gletek szintén ki€légítóek vol-
Ú, azonban a nepgazdaság vÉgi€ jelentős hiányollkai küzdött, _Ez a há-

ború kgzdeten ,trozott tr,iu,is döntésdk sorozatáTrát< (csapat,ok hátravoná-
sa, ipar wakuálása, üzerntrlyagnaktára{r é§ kődla jlelóhelyek elveszte§e

stb.) ered,ményeképpen köveükezett be.

A n<,őolpjhifuLa ,legío1l,to§@bb okai közé az alóbbipk soral,hatók:

- a nem?Étközi áruforgalom megbontáÉa;

- a f€yv€r€§ erók 'hBjlto- ee kenóa' ryagsztüségl€teinelr ugrássze-

rű növekedese;
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- a kőo]lajterm€l,e§ szintjéndk a háborús tevékeny§égek mia ti visz-
szaesése;

- a nemzetköá e§ a hBdigazda§ágban fellépő feszült§égek;

- az energetikai kriZisek,
A nemzet]kóZi áruforgalorInban a ,kőolhj §aját§ágos hely€t foglal el,

mivel az egyik legfonto§abb'é§ leggyakrajbban cseréilódő áruk közé tar_
iozi]k, Ez abbó1 követkeák, hogy az ipa"rilag fejlett országok szárrára
nélkülözhetelen a kőolaj és szinte nern rendelkeznek kóolajkitermeló he-
lyek'kel, továbbá a világ kőo ajlelóhelyei ige,n egy€n]et]enül szóródnalk
sát a földön. Békétren a nomzetlközi .áruc§ere forgaloín]ba! nincsenek
ndhézségek, leszámitva a gazdarsági-pollitrika,i vál9ágoikat és fegyveü.€§ kott_
fliktusorkat. Háborúban a kóolajszükségleiek biztosítá§a mindenekelótt
attól függ, hogy a ,kóolajlelóhelyok milyen messze helyezkedndk el a há-
ború§ had§zinterektól,

Jelefileg két árucseref orgalm,i rendszert lehet rneg]különböztetni. Az
elsóben a főbb kőoüajiefuelők (szovjetuenió és reszben Románia) érde-
kei egybe€§hek a vásárlók (tiibt}i szocia ilsta ország) érdékeivel_ Ezt a
rend§zert az önetlátás és a há,rmonikus grazdasági, beruháZáSi, fizete§i
kapcsolatok jeflüernzik, AZ e§elege§ ellentrnondá§ok nern antaBoni§ztiku-
satk, a,mely hasznos a szocialiMa tábor,ra nézve ne,rncsak békeidőben, de
háború esetére is, A má§Lik rend§zert egyik ,oldalró] a fejlődő országok
alkotják, melyek zóme tagja az oPEc-nek és egyöntetű pénzügyi és ki-
termelói politi,k]át igyekszilk folytatni, mig másik o_tdatról a fejüett kapi-
taílista országok állnak, a]hol a világ nyolc legnagyobb kóolaj konszernje
(ameli]kai, brit, francia, holiand) tEvékenykedik. Gya,korlatil:ag az utób-
bigk kezében összpontosul minden pénzü€yi é§ technikai eszkóz forrása,
armely szükséges a kőo!]aj kutatáshoz, kiterrneléshez, feldolgozá§hoz, szál-
lítá§hoz és eladáshoz. Ezen kon§zerneket a profitért, a piacért fotytatott
éle,5 ko,nkurrencia]tlarc jel'lemzi, melyndk egyene§ következménye számos
politikai ós fegyveres kcalllilktus, kü;lönösen a Közel-Keleten.

A hajtó- és kenőanyagok iránti i€ények áliiandó növekede§e a pán-
célos és szállítóeszközök elterjedésének, a légierő és a haditengerészet
fejllódésenek, valamint a rakéiatedhnika minden fegJrver,nemnál kjrtrénó
bevezetésén€{k köszitnhetó, Ez óriiá§i kereslete,t jelent a kőolaj és kóoJaj-
származákok iránt már békeidóbén is, s ez az igény egy e§eileges hábo-
rúban még a m]ásodik \r'ilágháborus mértéket i§ jóva,l rneghaladná. Pél-
dául egy korszerű harckocsihado§zlíly, amely á1l kb. 300 harokocsibdl,
600-700 pánélozolt szál7ító }iarcjármúből, 2-2,5 ezer gépkocsiból és
tó b tíz heükopterból, napon,ba annyi üZeínja,nyagoi haszná],hat el, mint a
második világháborriban egy egész harckoc§ihadsereg használt el na-
ponta. A NATo légi,erő egy repülb§li órára tiilbb rnklt 10 ezsr tonna repü-
lóbenzint igény€l, míg a második vilá$há orú vége felé ts szövet§ég€§
l,egieró napd szükséglete ailig haladrta meg a 3 ezer tonnát. 1974+en az
a,rneríkai hadsereg 232,2 tr]ríDó hordó (33,2 mi lió tonna) kóolajat ha§zrtrá]rt
el, aíni kétszer annyi mint a ko,reai háborút rnegelőzó idősza]kbqtr volt
és mintegy kétharmada a vietnami háború| c§úcsidószakának. El lehet

dal. 'B. Kolodriejczaki Kóolaj nyugtalanság. warszawa, 1982. 115. és 1l8. ol-
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foCadni. h()cv a liibb rrlszágrlk fcglvcrls crijindk ki]()l.tjs2iiks(:!i]ct1, (,vi

?00-15() mil]ó h()rd(j (1()() ll() nlil]iri ti)nnl)r, l]qy ls.tleg {,]iiivcndii há

b()rúbiln a 1cgvvcI|,s trijk kijolat 0s ki;()]0.is2iirmil7-ókr;k illinli iga,nvl lcga-
]ább megkótszef(,zijdik, lr]ie,g ha hlrzzíszilmrrl juk nlindl,hh(]z a nópgil7da,
sá8i igenyckL,t il,

Hirbor,úban VjssZa.sik a kiio,1a jkilermt,lL,S sZint.ic. lt]diiu] a Szrlv,iet-
unió a hit]cristil rrfIcnziva ki;\,elkCZt.,b(,n c]Veszl(.ttc krxllai]cliihclyci
egy rcszét ós a ka]í)llikLttilk ]cirllása uzrlk me gbiZhirt(;sargiinirk csi]kkoni,si
he2. sajt mcghibiisí)cliisaih()Z vezelclt, 19;1()-bcn a ,!Z()Victuini{l :l] 3 mil-
]i(1 tonna kiioJajat. mig 19,15-b.n csiLk 19.4 mjlli(') 1()nnii1 l(,t,m(,ll t]nní\k

mcgie]cl()en aZ ijrmóny táEkijztiiIsir§;tgban a kiírlla.jtermt:lí,s 2].2nli]]iti
tonnáfó] l1.5 rnrj]]ia) ronniira. az l)r()sZ tagkiiZti'lrsasligban 7.() mi]li(i tt)n-

rnrillj] 5.7 mi]]tl tr;nnár,a. a tijbbi t it gkiJ ztáIsasl tgb an 2.2 milló t()nnár(iI

1.9 mi]]ió t()nnlr],a (,sclt Visszal,
ldósz,akon,ka,nt a kijo] a j,k,it c.m c]és szintje eset1 a mlis,ldik viliigha-

b()rúbitn n(,m trdck1,1t országokban is, kü]ijniisen a Kanib-lengcr me-

denc,cióbt,n Ennek oka a kajo]ajszá]]it(i tankhaiák hiiinya volt. ame]yck
egv rés7,at a hit] cri_sta t.,(ngera]o1]áIók elsúlyesztették1.

Egy nukleáris háborúban a kiio lra j kitermelés escsc vi"leménycm szt,-

rint Jlhanyagolha'.ó ](]sz csuplrn, Viszont az atom- as rakétacsapások
eredma,nyeképpcn meEscmmisü]nek a kőo]ajkitermell'j bcr. r)n d c7,{!,sek,

A második vi]t'tgháb()rúban az ellcnsig kóola.iipari objokttrmair,a
való ráhatás mindenekelőtt a 1égicsapás.tkban. tengcri b:lokádclkbatn i:s

a divcrá(')s szab()ttizs akcjókban nyi]Vánul1 meg.

A lakóta.at om fcgy V er meqnöVe]t€ a hátországra gyakí)Iolt dcstruk-
tiv lehetősóggket, Az in terkont in entális rakéták sebessége elérheti a 2tl

ezer km óIát a]s óIiá|si puszti,ló erőt ielentenek nagy találati ponto,ss,ág

mc]lctt, A szárazlöldról. }evegiibőJ. vizbő] mért csapástlk akár hagyoma-
ny()S, akiiI rakótur-atomfcgyverokct veszünk alápu]. m,indenlképpen h,a-

talma-s pusztitást okozh'atnak a ,kőolajiparnak, A iinomítók, raktárak,
szál]itóeszkiizök mind-mind igen,,kifizetődó" cé'Ipontot ielentenek,

A gazdasági háborúk cé]ja mindeneke]ótt az ellenség gazdasági pD*

tenciáljának gyengitése. Jó példa efre a gazdasági embargó, amilyent
az Egyesü)t Államok i's alkalmazott annak idején a szocialista országok-
kál és a Szovjetunióval szemben, amikol is megszüntette a kóolaj és kő-
olajtermékek ós a gáz- éS olajvezeté;kdk építééhez szükséges csövak, wa-
larírrint berendezcsek exportját. Ez n€hézséget okozott ugyan, de egyide-
júleg felíuttatta a szocialista országok ilyen irányultságú iparának ter-
melését-

Komoty feszült§éget okoziak a Közelikeleti katonalpolitilkái vál-
§ágok (1956-bán a szueri válság, 196?-ben az izraeli agresszió). A fegy-

2 Ugyanott, 116, oldal,
3 c, Szigatin: A szovjet népgazdaság a Nagy Honvédó Háborúban. war-

szawa, 1968. 158, oldal.
a A németek mintegy 24 millió bruttó regisztertonnányi hajót szüllyesz-

tettek el. amely a háború kezdeti idószaka szállítókapacitásának lelét jelen-
tette. Ezek kb, 500/o-át is a száuitóhaiók tették ki. A háborrl k€zdetén ez kri-
tiku§ helyzetet teiémtett a szövetsé8es batálmak ré§zére a kóolai é§ kóolaj-
származékok szállítását illetóen.
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vcrt. mint itmi]v.]I] a2 embafgó is. igt:n harékonvan kihaszD]á]liik aZ arab
orszígok 1{]7J-ban itZ lZIae]1 tánlogató r;rszágtrkklr) !Zcmbcn. am,ikor á
kőolaiszállitások leállitás:ival lenyegettók meg az tg},iptomi-izrac]i koní-
iiktusban aZ utrjbbi pártján álló országokat, Az 1g8{)-ban kirobbant irak-
iráni hriború nemcsak kót jdeo]ógjai iriin!zat - dZ n.ab nacií)na]ista és
il ld.liká]is isz]iim lorradalrln-r - ijsszecsapiisa vo]t, hanem az ezcn fö]d-
rajzi tcfsr:gb.n Va]ó Vczetii szcr3pJlt fol.ytat{)t1 hafc is, A k()nf]iktust
k8tonai eszki]ziikke] mt,grrldanrló. mind}nét fél ig}'.(]kezt,tt a má_§ik kijo]aj-
exp()ft,iiit binitani, Eppen a kij,l]ai lrkozta azt. hogY a Pelzsa-iibijl a nL,m-
zctki)7i afdokck spcciillis lilrgyir 1.11. s cZá]la1 a fcgyvercs incidensck ls
nemZerkijzi mIlf.1iiV(] l'a,]u]1.rk cbbon a tt!rslgben,

Az enr.rgilvalsiig 1973_ban robbant ki a kajolaihiánv kijvctkezt|,bsn
es 1974-bcn ntlg\szcLesérr: szi;ktok a Vi]ágp]tlci árak mindeniajta üzt,n]-
anyag tekdntctében, A váiság fő okai köza kr.ll sorrrjni azt. hogy az územ-
anyagbázisok nem tartott]ak ]épést a2 enegiaigénYckkc]. az olaj,kc':sz']e-
tck kiaknázása rab]ógazdálkodássa1 fol}rt, é]es kon,kurf etncjjaharc za,i]ott
i,s az impcrialista hirtáimak ncrrko]onisia po]iti]kát loivtattak a ]egfőbb
}<iio]aJlc]ijhe]yek birfokosailtr]. .rz arab o15zágok,kal szemben, Ez a \,ál_
ság számos kedvczót]en je]en,séghez vezetett a gazdasági-p()ljtikai-katonai
renclszerek viszonylatában (p]. nijtt az e]adósodas a vi]ágban. nóttek a
kamatterhek s!b.),

Az üzcnlQnyagváJsúg Jeginkább a kapita]ista gazdaság()t sújtotta.
A nyugati o|szágrlkban korvr. n,a]azódtak azrrk a problémák, amel.vek
mego]dása (:sak a kóolaj kiterm.]]es és ielhnrsználás ma.f.teinek c§szerú
kerctek kijzl szoljtása ]ehetett, Kidcrúlt. h.rgy ezek a pfoblémák hal]at-
]anul öss2etettek, A2 Egyesült Á]iamok már 19?9-tij1 kezdve kósZü]tdk
a2 inLL.rvcnciós megoldásra, Úgynevezelt gyons feagálású efóket szer-
Veztck (Franciaor.szág szintén hasonlóan ,járt el) és sze]esítilk Á katonai
bázisokat az ,{Iab-tengefen. aZ Indiai_óceánon éS a Perzsa-ijbiilben. spe_
ciális bázishajókat epítenek nohézfegyvelzctte] e]]átva a Harmuzi-szoros
kózelóben. Mindehhez aZdásági nyomás nehezedik a kóo]ajimpcrlóriik-
re. s csijkkentik a gabona- ó-c fegvv erela dás o kat iS, Az arab országok ű_
szont határoZottan !,edts]mezik a saját gazda.sági_politikaj függet]ense-
gükct. Némo]yek csök]kentik a kajolaj kit efme iés szjntjót (Libia). mig a
par]esztin csopoItok á]lahdó divelziós fonyegetettséget jelentenek a Har-
muzi-szolos,kóolajipari berendezései, valÉmint a tankhaiók számáIaj.
Az amelikad legyveres e.rő]k erre az iráni őrnaszádok elsül]yesztésével
és a tengeri olajkutak el]oni támadássa] válaszoltak. Az energiaválság
egy kivételesen összetett és veszé]},es je]enség.

A szociaű§ta oNzágokbpn az enexgiaválság okozta gazdasági nehéz-
segek vaia,rrr,ivel enyhébb lefolyásúak. A KGST országok együttműkö_
dése az olajipari ,bázis fejjődéséhez. a kiteimelő potenciál növekedésé-
hez és a feldolgozó-szállitó kapacitások megerősödéséhez Vezet€tt. *A Szo-
cialistá ox§ágok neúnzet]kózi együttmri,kódesre szólitanalk fel az ENSZ

519B4-19B? között közel 300 tankhajót ért támadás
nyek 8 miuió bruttó .egi§ztertonn4 veszteséget okoztak.
a második világháborúban elsüllyesztett hajótérfogatnak.
lityka" 198?. l1.2l-i számábóI, t2. oldal.

és a harci cselékmé-
Ez mintegy harmada
Forró öböl. A ,,Po-
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ben, ugy,irnirkkor tiltuk()znai}< a fcilijdő l)rszágoknak nyúitandó gazdasági
segítsóé polil,ihai fe]ltltcle,khez val<'l kij|ósc c]]c,n,

A KÖOLAJHIANY MECOI,DASANAK MÓDJ A1

A kőolajhiány nl)rnán f elli,pő c]égedet]iensógerke1 csöl.ken tefui lehet :

- a kóolaj kdtermelai ós fe]dí)]go2ó fo]yamatolkban mcgnyilvánuló
technilka i ós techlnológ jai e]iif cha]aditssal ;

- a2 olaibázisok ki(ipitó§avc] ;

- import niivclt ss cl ós :rz rrlirj tra,rt a Jók()k niivc]csóve];

- la7 üzemanvilgf t,lhasznitlás szirbályozásáva] :

- mcgtaklr i1 1lsokkal és onergilrtakarl,kos kittonai tecbnikák rend-
§zerbcállítlisáVa],

A kiiola,ibázi.s kitlpítt sc sir kfi!]c mrjdon Villósulh|at m€, A németek
a második vilrigháborúr.r ktlszülijdvc fiiként s7-intctikus benzin előállitá-
sát Végzii gyitra.k]a1 a,pitettck, AZ Egyesült Á]lllmoktnn pcdig csrrpán a
világháború folyamán len,dűlt lc1 a kőolajipar ós az is inkább a repülő-
gépbenzió c]iiállitására koncqntrá]ódott. A Szovjetunióban az 1944-45-ös
esztendíj,kbcn Vo]t a leggyols,irbb az olajbányá,szat {ejlődése,

A világháb()rút kiiveti'i esztendókben eróteljcsen megindult a kö-
olajlelőhelyclk feltáráse. A 60-as évck végén, a 70-e.s évek elején fedezték
íel az alaszkai ós kanadai kőo'lajlelóhe)yoket. Ezek stratégia,i ta,rtalékot
képeznek az Egyesült Államok számáira. ha ínetlán khrlátoznák reszere
a kőolaj€ládásokat a világ ma_sik részein. Ezidótájt kezdték meg a ]kutatá-
sokat Eszak-Afrikáharn tis a Gíneai-iibö]ben is. Az évszázad szenációja
volt a szibériai ós az Észalti-tenger medencéjében levő kóolajlelóhelyek
felfedezése. majd nem so.kkal kesőbb az É,6ei-tengeren szintén, A sábé-
riai ielfedezés a szoci,a]ista országok szernpontjábó1 nagyon fonto§. a má-
sodlik a nyugat európai or.szágol{at függet]enitheti Ié^szben a2 arab és
afrika,i országolktól. mig a harnadik felfedezés egyenlőre a dokumern-
tácios fóziisban talá]hntó és okoz íe§zültségoket Görögország 'és Tiirók_
ország között.

A műszaki és technol€ilai glőr.etrraladás fóként a kííolajkutrak iúrá-
sához és flinomító-petrolkémiai foly,amatokihoz kapcsolódik.'A fúrrisok te-
kintetében igen j€lontó§ az elórel(lpe§, Jelenleg akár 10-15 ezer rnéter
mély§égig is készítrhetőn( furatok. A }rct világlháború |közötti idó§zakban
a forgó-fotációs fúrási módszert, rnig jeieinleg a turbinás mód§zelt a,l_
kalmazzák a íúrások alr}da,Lnával. Nagy eredménynek számított, hogy a
fun:atokba bajlékony csövek€t le|hetett leereszteni, ami átt€t a techrrolG
giai fo}yamat ideje 60(|9_ra c§ökJkent. Most.fol]mak a kís€rleti fúrások
az ún. e,rózió§ fúrási rnód kipróbálástb, arn€ly lényeges€n hatékonyabb
rnind€rt eddlígi mód§uernél. A fúrtísi technika jövójétől azonban a lézer
és az ultnahangsugárzá§ ralkalínaz,a§a jdl€nti najd. Az olajbányászat egyik
öná ó ágalk€lnt te]íintfietók a tengeri fúrrrisok, am.elye)<et á kontirr€ntális
talapzát minden területen foly,tatnak.

A szemelygépkocsli fulta,l.álásh és széle körú elterjedése vez€t€tt el
a b€nzin ka,rri€rjóhez,, de a motorizioió ilyen mérvú terjede§ével 6 b€üt-
zinelóáultá§ nern tudott lép€§t tartani. Á prohléIna m€goldiá§iilra bevs
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zettdr a kralk]<olást, a,mely f orradal,ínasította (a ,finomítóipaft6, továbbá
a szenból törte,nó szirr,teükrrs üzgrnbny,€-olőáütást (Németor§zág). A má-
sodrilk világháborus üz€ínrany,a€ ,ig,enynövek€des elvezetelt ,az olajfino_
mítá,s reformjá]hoz (Egye§üIt \Áltarrrdk, Nagy Britannia), ,amely lehetóvé
tette a magas oktáüszli.ínú repüIóbenzin terme]Fsénsk fokozá§át. Ennék
kixzönhető€n a szóvetséges l€gi€ró gépeiliek hatótavo'lsága nagyobb volt,
rniírt a nénet repüőgépdké, arrrelyek szintetikus benzi,nt ha§zná.ltak a

repüléshez.
A kóolajfeldotgozás terüIetén való előrehaladás lényege a korsze-

riíbb, újabb alkalmazása. EáI€l ,csökkenndk a termélósi kóltségek és
nő a benzin d!íánszárna.

Az energiaiválság azonban további, a folyákony iiemanyagok elő-
állítá§ára aLIoatlrnas rnÉgoldá§cíkía ,dxztijrnöz, Egyre jelen,tös€krb szercpet
játszik .e nehéz és magas ,kéntartalmú olaj, vatra,ídint a bitumeírndl telített
palra és .homok. Ez utóbbi]ban lninegy tíZ§zer annyi ,o1ajtartalrnú nyers-
anyag található és a Világ olajkészleteinek több mint felét képezi, 19?8-
ban megkezdték ezen |nyeranyagok felllasználását o}yan nagy országok-
han, rnirrrt Kanada, az'Egyesült ÁlJa,rnok és a Szovjetunió, Törekvések
va,nnak a szenból történó §zintetiku§ územgnyagok előállitásáFa i§, Ilyen
irányú termelés legi,nkább,a Déi_Afrijkai Köztársa§ágban figyelhetó m€g_
Ez€nkívül lehetó§ég van fóldgáz, széngáz, valamitt alkohol felhaszná-
1á§ára i§ a motorok üzemeltetésére.

A jövő üzelrlany.aga a hi,dfogán lesz, alm,e}y óriás,i Változiidol§at údéz-
het elő a repülésben, a kozrniku,s technirkában, E sállításban, de a gaz-
dasági ,élet ,bármely területén. A hidrogén elónye az a szinte korlátlan
mennyiség, amely a t€rmészetben renddlkezésre ál[, hátránya vis,zo,nt a
viszonylag rnagas előá}lítási kö}tsege. Csepfolyós változata lehetővé te_szi

a mechanikus gépjárművek, repülőgépek és ,rakéiák üzemanyagta,rtá-
lyaina]k nöVelését, ami vi§zont óriásl katondi jsl€ntős€ggel bírbat.

Az impoit és az oüaj]készletek ídlhhlmozása azo,n országokban 6zük-
ségszerű, arne,ly€k egy esetl€ges,háború,esetén el trennének zárva a kóolaj
beszerzésétól. A második világháború tapaszta,la(ai egyértel.rnűen be-
biaonyi ották, hogy az eló.bb em,lített tevlékenységeket rn.ár a há]borús
id<íszark elókészitésekor végre koll hajtani.

A virlágh,áborút kövotóen a nyugat-el].rópai országok kóolaj és kó-
olajtermékek beho2atBl6 6ni,rrtegy 950,/p Volt. 1972-,tól lí',ezdy,e ez az ilíj'-
port 10-15('/)-kbl csó]ckeolt,az Észalki-tengeri oljkuiak (Norvégia es Nagy-
Britannia álial) üzem]beálilítá§áva]. ,Szinüan engrgiavá]ság Volt az, ami
hozzája!:ult az o]gjirrrpo,rt Frranoiaországban, NSZK-ban és 01aszország-
b€n évi ,több tízmillió tonnáVal illaló csitldkentéséhez. Jelenleg még a2
Egyesüit ÁItamok is lirnpoxtá,l ,kóolajat. Ez kb, 4501i;a az orság felhasz-
nrilrásána,k és 1986-ban 391 rndfl]tiárd doüár!,tett ki. Ósszehasorr,lítrás lképpetn

ugya,nebiborr az idó§zaírban az NSZK kőolaljimportja 50,9 milliárd, ,Fran-
oiaorszi,gé 16,6 rnilbáId és olaszországé 13 milliárd do]lár volt;,

0 Egy tonna kóolaj hagyományos feldolgozásának elsó lépése után l20 li-
t€r benzin é§ 575 liter olaj állítható eIó, majd krakkolás után ez 5?5 liter ben-
Ztn és 50 liter olaj lesz.

7 GUS statisztikai évkönyv 198?, évi száma,60?. és 609. oldal.
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Az olajválság ,rfiráí\yította a ny,4b.t<urópa[ korrnányok és &ato.nai
üirzsslr figyel,ínét az dlaj- és üz€rlanyE8-üartdliékok ,probJérnátára. &z
&yestir,t Állirmdlr |exő§ írlromá§t g]r€l(orolt NÁ.To §zai^/6bég€§eiíe, hogy
Leg,a,lább 3-4 hónapra d}€€ndó olaj- é§ üdjtóanya,g-tantaleko[do'Lrerrdel-
kezzerrgk az es€tleg€§ &a|tooai tevékerryséedk vegrehajtá§ához8, Eltelriint-
ve ettóI a, NATo-tagb,r§áéok, hogy úiiggeü!*útsék Daguldat az a,Tab or-
szágok ,vára'tilan ín€],epet€§eitóli f€üal,Inoztáik lnb. 320 milió tonrta kő-
olajat, ami a \r'ilág lkóolait€rüldlésének ,rnintegy 100/6-a9.

Az otajtrartral]ékolr fell}ralrnozasáoalk egyiü ki.iüirnt€€es form,ája, hos/
békeidő en csökkeniúk,a kóolaj,lditemellé§ Volurne,rrét. Ilyeíl mód§z€nt
al.kalmaz az Egye§üt Áü\arnok és néhány oPEC tagor§ág. Az ilyen fe1-
tlalmozás oka, hog! egyrrészt megad<adaflyozzák az olajrnezók gyor§ ki-
merülését, ,másr'észt takáJákosikodjana]k ,a dellla]§znáJással és €y e§etle-
ges lkonju,nktúxa ,k§ve{kezmény,eit ellkerüljék, Jelenleg a kőolaj]kiíte,rnelő
es fdldolgozó kapacitáBnalt< csupán m]integy kétharmad része van ldihasz-
niál ra. .A,lennma,r,adó ,ré§z lképezi a taTtalékot arra az e§etre, ha ,netán egy
háború venn€ kezdet€t és rnegnóne a fegyvere§ mók ,és a ,népgazdaság
dlajigénye.

Az üzerrr,aoyag-]kortátozások l§zéles körú allkalrnazásrira ]került §or
a ,másodrik vi,lágháiború éveiben mi]ndkét ,harcoló íél országaib,an. Né-
metországban és Nagy-Britanníában a személygépkocsik íorgalrnát 60-
?0()/1.ka1 csitkkentet,ték, de csdkkentetták a távoisági bu§zjárdtok szá,rnát
is. A |közúti szállitás zóIrtét (fóleg Nérrletonszágban) la fából nyert. gáz-
zaü ,hajtott gépjárművek bonyolíioiták. A tlajtó- ,és kenóanyagok fel-
ha§zn á]áMnak mér,teklet nagyban b€f o'Iyá§ol j a az adott,orszá g gazdasági
fejlettsége. Pé],dáu,l Ka,nadárb,an, ,az Egyo§ült Ál]a,mokbarn, Nagy-BTitan-
niában és,a Szovjetu,nióba,n csökkentettók a személygépkoo§i és traktor-
gyártá§t, a]mi hozzájáru]],t a folyékony üze!íraüryag deficitj,ének enyhité-
§éhez,

A kőolajipari termékfe]lI1alsználás korlátozása békeidóben is aükal-
ílazható. Jó pé\dra erre az egye§ ,országol}*tlan bevezetett jegyrendszer.
ahol a benzint es ollajat c§,alk iegyre |áru'sitalIlak. Az ilyen ,megoldá§nak
,azonban ]háborús idó.szad<batt van ig,azán joldntósége, de már a fegyveTes
konf,Liktust rrregelőzóen be kell vezetn]i.

Az olajválság mostani szalkaszáLlan szintén fe]lmerült az üzemanyag-
tLakarékosság szükség.szertisége. Ezen cé,lból szátrno§ országban a motor-
benzinhez 10-15(|1r,metúl_ Vagy eiilal]koholt kevernek, de .az Egyesült
Á armokban és,a Szovjetunióba,rr ,használrrak lcsak alkolr,cltral hajtott au-
tókat is.

Nérnelly NATo álila,mban |a had,f ellszer,elé§t vasúti szál]itással továb-
bi,tják a gyako/lat ü<öT zetébe; Be'lgiumban 225,rőI l50 repü,lt ,órára oscik-
ke,ntették a pilóták repülÉsi idő,normáját; Franciaor§zágban és Német-
országban pedig 20-250/F[<,a1; a hradlitengeneszet tengeri ,gy,akoxlaihainak

száma i§ cscik|kent ,(Nagy-Brliúanniában 40(1,19-1ka1); és a kiképzéShez kü-
lönféle €yak o rlób er e,ndezéseket aikalmaznak.

3 B, Kolodzieiczak idézett cikke, 120, oldal,
ll z, Dobosiewicz: olajválság, 'Warszawa 19?9. 137. oldal,
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A v|ar§ói 'Szerzódés ,i€yveü,es eróiné] lszintén negfigyelhetó vriflto-
zá§, Ezekhez ta,rtoznak ,a homplex és int€rált Ánato.nai-gazdasági rend-
szabályok bevezetéSe, a gya,korlatok száínának ,és na€yságána,k .C§ök-
kmtése, a kiképzé§, l€]ktanya]rözelben j(gyak. pályán) történó végrehaj-
táSa. Az újabb belendezésdk ta]karéko,sabbá ,tsiele érdekében ,klrÍ§truk_
ciós változtatásokat k€],l végrehajtani (könnyűfémek, mlianyagok,,gazda-
ságosabb motorok). Ma már ,a korszerú repülógépek 30-40%-t61 keve-
sebb územanya€ot égetnek eI mint a régebbi iípu§okl0. A gépjármúvek
korsze!űsíté§€ k€r€tében be,r'ezol]ésre kerijl]Lrrek ,a ,nagysűritésű motolqk
és ,azdk többsebes.séges változatai, Ugyanakkor rnintegy 300,/o.kal igye-
k€znek .csökkenieni a terepj áró-gépkocs ik számát. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek a ryezetés €azda§ágo,sságára (fóLeg telepen) és a 100 kilométerlc
esó územanyag-fe]használás csólnkentésé.e. Peldáu1 az Egye§ült Áua-
mokban egy személyautó 19?0-ben 18 ] 100 ,km, 19?8-ban 13 l 100 km
üzema,nyagct ha5zná]t fdl,

A kőolaj és a kőolajszár,nrazékok 1hiánya vagy elégtelensége kataszt-
rófáiis következményekkel járhat egy ország védelmi képe§,§egét, fegy-
vereis erői b,arckészü]tségét illetően is, Az olaj defioit 'következményei-
nek csökkentését ce,izó mego]dásokat a lháborús e]ókészületek idósza.kára
kd]l rea]izá]ni. melt kósőbb erre,máf nem lesz idő. Nagyon na,gy je]en-
tőségge] biI. a hajtó- és kenóanyagkész]etek fe],}rlalmozása. meglelelő eJ-
tárolása, ór,zés-védelmenek biztositása és kúnnyú,szállíthatósága,

10 Péidáut egy ,,Phantom" egy repült óra alatt 2,4 tonna. egy F-14 vagy
F-15 pedig 1.7 tonna üZemanyagot éget e],
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osszeóllítotto
oz MN Pénzügyi Szol9óloíőnökség

Boleset-elhórítósi és Munkovédelmi Osztólyo

Tortolom;
Segédletek o munkovédelmi köveielmények

élvényesítéséhez o létesítmények létrehozóso,
íelújítóso, korszerűsítése íolyomón

Az MN PÜSZF-ség Ea,treset-elhárítási és murnkavédelmi osztálya se-
g€dletet ado,tt ki ,a lléte§ítmények munkavédelmi követelünényeindk ;ér-

vényesíté§éhez. A,segédlst egysreges formábajn taíitalmlazza,a mrrdkavé-
del&nmel kapc§olatos tud,rriva{ókat és követeltnényeket, tájékoztatást
nyújt a n-éphad§eregi elóírá§ollról, Á,s€édlbt anJ,agát,a rninél széleseub
köíben történő m.qgi§mer€s ,oéljából ket ré§zben folyamat san közöljúk.

Segédlet
q munkovédelmi követelmények érvényesítéséhez

o létesítmények létrehozóso, íelújítóso
korszerűsílése íolyomón

A segódl€t élj,a el" eg'ten' a beruházó, ,a tervező, a rkiviteJezó és
az üzemeltetó katonai szervezetek (továbbiakban: közreműködők) mun-
kavédeltni íetadatlainark egy§éges értelrnezését a létesítés egye§ lázislai
ban.

A léiesítes főblb {munkavédel,rnli előírásait, a közrernrjrködók felada'tait
a 47179'79. (xI. 30.) MT rendelet, vatrafillnt a végrehajtására kiradott 30/
1981. (HK 18.) HM utá§ítás szallijiályozzL

A fulad,latok érter],mezé§ónél ialhbó1 llne kündulni, hogy - amint ,azt
a jogszaibály megbatár,ozza - a ,berufuizasqk val.amennyi szaka§zában
a munüravédelíni vonat]kozású rendel]kezések érvényesitése, a sza ványok
és má'§ kötetrezó múszaki ,előírá,sok ííBegtantá§a, a i/etesitést en lközremú_
ködök együtóes, d€ t€vékenységi kórük szeri,nt diff€,rencj,ált feladata.
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A leladatok pontos megh&tőrofiúhoz ísmerfui kell a ,beruhÁzól és
o utesttésbén íésáDeuők íogalina neghatdro4ú§őt, amelueteEt a loglfu.-
ból,gok a lúuatkezők szerínt í,smlertetnek:

_ a \en luózős új létesíbmény létr€hoá§a, valtarnint enndk kell te-
bi,nteni ,a megüervd< felrijitásátt, bóvíüését, átalakítá§át is ;

- a berufuúz' (rnegrende]6) az a lnatonai szervezgt, válla]iat, amely
a létesítrnény,hez r€nclellnezesi,jogot kapott ;

- a tervező'az a §zerv (sz€mély), amely a beruházá§ megvaló§ítá-
sához §ztiikség€§ mli§zallli tervdolr,urrrentációt ldidolgozza ;

. - a kfuitel)ező hz la vál,lalkoó ii/]agy lnatonai §zervezet, armely a mű-
szarki tervdokurnerr,üáció alapján a tgüesítes 1f,izikaii rnegvaló§ítábát végá;

- az üzemjeltető az a katqnai s]z€rvgzet, ,arnely a beruMzás ,ered,tné-
nyd]rént megvraló§ult letesíttnényelket és ,azok berendetzeseirt használja;

- a nufuWDéd,el,íLi) íelügaeletet elutó szeíDek a üét€§ítes m€neté-
ben íelügyelrirk a munlkahédel,rni kö,vetol,méír,yek é{rvé,nyesítését. Ez a szer-
vezet a közponúiílag tenvezeüt eruürázás éetén a trlM MN Pénzürgyi Szol-
gá atíőnökség, a nem kózpontilag t€r,ve?et]t (csaplatepíükezés, felrljítás)
€§eién az éiintett §eregte§tszintú paí,a,ncsno,k§ág, illretve ]az elöljáró,hon-
védelmi m]iniszteriumi fónökség ;

- a szakhatóságok a léiecíttés fdlyarnaóáhan, á tervező és a berruházó
[<ezdetné,rryezésére, a ilét€sí,tmény épitéséndk engedélyezésében és hasz-
rtálaóbavéte'léb€n működn€k közre ;

- a közműuek (,,7íz-, gáz- és,csatornázá§i ,művek, távhő- é§ árarn-
szoldáItató szervdk. ,posda) ,szol],gáltaüási feladatulk nel]ett dllenőrző t€-
vék€ny]seget is foiytatnalk. így a létesítes ío,lyamatában - a tervező ''és

a b€ruházó kezdeményezésér,e - a létesítés engedélyeiéséí!él é§,ha§zná-
latübavételénél a szarkmari megoldás és .a szolgálitlatás feltételeiról nyilat-
koznak,

A közíeműlrödők íonto§abb 1nunlr,aDédebrri, íeM,d,ataít e beruhdzós
egues sza,kl,szaiban a köDetkező csopoftasí.tú|bdn, ísmelltetjiik :

I. Előkeszítés
II. T,ervezés

III. Kdvitetrezés
rV. Műszaiki átEdás_átvéte'li eljárá§
v. Haszná:]atbaveieli dljárá§

VI. Engedélyek kiadása
vIL Garanciáli§,,illdtve szavatossági munkák
Az egyes szalkaszoJkon belüLa re6áve\rők rnu,rrkavédelmi leladatalt

azonos sorrendberl (bervházó, tervező, kivi]tolező, üzemeltető, szalkható-
ság, közmúvek) társ/,aljuk.

I. Előleészí.tés

A létesítés folya,matában az előkészités Jtizisdhoz tartozik:

- az igénytáma§ztás;

- az adatgyűjtes. ,adiat szolgá'l hal ás;

- az engedélyezési dolkurnentáció elkeszítése ;

- a sza]khhtósági egyezjtetésok ;

- a közmű egyeztetésdk;
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- az engedélyezési tervdqkurnentáoió munkavédelrni megfelelósé-
gének Vi2sgálata.

1. A beíuhőzó köteles a teraezői megbí.zósso] egui,d,őbe|L flflindazon
a,d,atok, inJoímációk közlésére, dn-Lewek a létesítména JunkcionáIis mű,
köd,éséné:l, a munkq,uéd,etmi köuetelr&éllluek kielé?ítéséhez pzükségesek.

Amennyiben a lbgrub]ázó ,bizonyos adatokat nem ,tud szolgáltatni,
atkkor a tervezói szerződésben a megfeletó adatgyiijtésre m,egbízást kell
adnia. A beruházónalk az adjatszolLgá]tatáCban együtt kel[ múködnie az
üzerneltetó katona' szglvezeiiel,

Fontos köuetelméíLu, hoga a terukészítés |ninden lózisóball értékelni
kell a munkqu édelni köD elelíLénaek íLqg DóM sulds at,

Az dlókészíte§ fontos része az €ngdél}rzési tervdokumentáció mun-
kavédelrrrti rrlegf elelő§é8ének Vizsgálatra.

2. A teíDező íelo,d,o,ta, |É,gy a beru,háá által adott rkövete]mónyek
kielégíté§ére a munrkavéd.elmi előírásol§lak .m€íeleló mű§zaki m€oldást
megvá,J,assza és íkidolgozza,

Mindem ten) ezési íeladat dlvégzf,rsének nufukavéd,elíLi fiLegfeúelősé-
gét - feltéietezve, hogy a folya,m,at szervezése közben ,alkBlmazott vala-
monnyi mego,trd,ás hibátlan - alapvetóen a kiinduló ad.atok megbizhrrtó-
sógd, határozza íneg.

Az úí és felújíto,it \,]agy korszerű,sitdtt létesitrnény rn6gva]ósitásá-
nak e só lépé§e a múszaki tervdokumentáció elkészítése, melyet ja beru-
házó. megbizása aLapján - a §zakilato§ii€okkal és a közműveklkel egyz-
tetve - a te,rvező lkészít el. Ilyen például a létesitrnény ltervalapj át ké-
pezó engedályezési tervdorkumen,táció.

Az engedélyezési tervddkumentáoióhoz él§zerű az aiaporganizáci-
ós terv€t a tervezóvel elkészíttdtni. Az engedélyezési d,okumentációban
a frr,nkcionális műiködés teljes,kiróre vizsgá}ni kell a munkavédelmi lkö-
vetelmények teljesülé9et.

3. A kiuitelezö Jeladata az elókészítésrtél csalk §peciális esetb€n kez-
d&ik - pl. olyan kiviteleási munkáná,l, aíhol g kivitelező a 'terv elóké-
szítésénél már ki van jelölve 

- áltatában a kivitelezői megbizást csalr a
Múszaki Kiv,itelezési Tervdokumentáció (MKT) elkészítése után ad a
belruházó.

4. Az üzem,eltető íeladata az elókészi,iés fázisában az, hogy igény-
tármásáásnál a rnegvalosuló léte§ítmény fun]kcioná]is működéséndk je1-

leínzőiről tájékoztátást adjon a beruházónak. trTtdokolt esetbeTr ami-
kor erre az üzemeltetó nsm |képe§ - a tájékoztatást a beruházás harcá-
szati-műszaki kóvetelményeit kidolgozó főnök§ég adja meg.

5. és 6. Á szakhatosdgok és a közműDek a tervezóvel és aberuházó-
vral vannak ,kapcsolatlban. Az engedélyezési terv munkavéde],mi egyezte-
tése a tervezó íoladata.

lI. Teruezés

A úétesítés folyamatában a ten)ezés íózi,gához tartozik:

- a tervezőú megbízas tkiadása a Mű§zaki Kúvitelezési Tervdoku-
mentáció (MKT) elkészít€sere;
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- az MKT elkészíté§e, szaí}nható§ágok en8edé]yezésének e§ a köz-
művek hozzáj á ru] ásán ak megqzerzóse,

- aZ organiáoiós terv (szerlkezetépító§, ielépíimény) elkéSzlté§e;
a teohnológiai terv egyeztetése, a ,létesitmény funkcionális mű-

ködésénEk átvizsgáílása ;

- a záí őka,Dzv|íáci ó megtartása;
- a7 Épitesi engede]y megkeré,e.

7. A beruházó felada/l,a a tervezói megbíZás kiadrisánál az, hogy á
létesítmény funkcionális mú[<ödéséhez szüksége§ tervezési fe'ltetelek - az
MKT, a technológiaú tervdokumentáció elkeszítéséhez - rendelkezésre
álljanalk és fu,rr-kcionál|is ö§s2hangban,készüljenek e).

A berurházó kötelles a munkavédelfni zárókonzultáción az MKT, va-
lamint a munka!édelni tervfejezet megfelelóségét értékelni, megállapí-
1 ásait jegyzökönyvbem rögztteni ;

Épitósi engedélyt megkéInj csar}. a §zak]tlatóságokkal engedélyeáe-
tett és a ryrunkavédelmi zárókonzultáción megfe]elően minősített MKT
bir,trc}nában szabad,

2. A terDezö feladata, hoÉy a 1étesítmény funkcionális műkődései
az e]]kószitett MKT és a techni]ógiai tervdokllmentáoió bizto§ítsa, A ter-
vező csak rrr]inő§iíessel rendelkezó gépet, berendezést terv€Zhet be. Re-
ko,nstrukciók terveásénél az érvény]]en levó szabvárryokna,k nem meg-
loleló gépek, berendezések minósitesét, felüli,/izsgálatát a tervdokumentá-
ció]ban elő,kell irni.

A szabáilyzatokban, szalbványokban és más mú§zaki előírásokban
meghátározott munkaVédelrni e]óírásoktól csak íelmentés birtokáhan sza_
bad eltérni.

A íelmentést a teú.vezó - a beruházó €yetérltés€vel - aZ arra ille-
tékes szervtől, a jogszabályolk olóírása szerint, kötele§ beszer€zni- A fel-
m]enitést a munkavéde]mi terVlejezethez kel]l c,satolni.

A terv€ző kóte]e§ a 1kalhonai létesitrnények tervelilllez munkavédelrni
iervfejezetet készíteni és irásba,n nyillatkozn]ia anró], hogy a t€rv a ha-
tály,os munkavédelrni elóírásoknek és §za,bványoknak megleleI.

A tervezés fdlyamán a szakhatoságokkal egyeáetés és a közművdk-
kel va,ló konzujltálás a tervezó feladáta.

A mudkavédelm.i tervfej€zet a megbízá§kor közölt,,a ter,vez€Si m€-
áILapodasban rrögzitett é§ a tgrvezés során be§zerzett adatox<orrr alapszik,
alapvetó célj,a, hogy a lét€§í'tés funkcionális m\irködé9énél ,a biztonság,
egészsége§ katonai f eladetteljesítes, munkavégzes fel€telei m€vaió§ul-
janaik. ,4 munkauéd,elmi teruíejezet a tefu szqfrirbl lci,Diteleaett wesít-
ména i ó sóg át szo.&tolj a.

A tervezés rnunkavéde],rni iolyam,ata záróü{onzultációval f ejezódilk
be, melyen a ietvező a berul-r.ázó és az üezerneltető részvételével a ter-
vek ,munkavéde]rrn[ megfel,elóségét - jegyzőkön},vben rögzítve - érté-
kdlik. A hibá§arll, hi.inyo§an ellnészít€tt munlkavéde},rni t€rvfejezetet a ter-
vezó ktiteles tkijavitani és isrnételt !árolroTlzu-ltáeiót tartani.

A terveá ü<ijtele§ - a ki,vitelezó,\rel egyezt€tve - organizáció§ ter-
vet (szerkezetépítés, felépítrnény) rké§áteni (MI-04-230-86 §zerint.)
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3. A ki,Ditelező köteles közreműködni ,a munkavédelIni követelmé-
ny€knek,a tervekben való érvényesítésiben, a ,követelínényelket a kivitele-
zés során megtartani, úl]letóleg §zükség esetén a munkavédelmi ttiányos-
ságok megszüntetését kezdemenyezni_

A kivitel€zőnek a létesítés organizácios tervét szerkezetépítés, fel-
építmény) a iberuházóval és a tervezóv€l egyeztetnie kell.

4. Az iizeneltető köteles tevékenyen ré§zt venni a tervezói számára
sziitkséges adatszo.lgéltatá§ban, illetve a tervkészíté§ (tanulmánytefv
MKT) kózben a mu,nllravédeümi kdvetelmények érvényesülésének elle-
nórzésében,

Egveilen ember sein leIlet olyan képzeíf, hogy milden §zakkövetel-
ményt, előírást isrrneden, Indo\kol|t teLtít, hogy már a zárókonzultáoión
egy, a parancsnok álta1 ldijelölt bizottság vizsgáLja a munkavédeimi terv-
íejezet és az MKT megfelelőségát.

5. A szakha,tóságok együtiműködése a munkavédeimi íelügyeletet
ellátó szervekkel, az üzemeltető sze]rvez€t parancsnokával a megfelelő
tájékoztaltá§sal töiténúk, A §zak,hatóságok a tetvező k€zdeményezésére
vizsgálják az MKT-ben az épíési, köz€észségügyi, tűzvéde]trmi, §trb. elő-
írások teljesitését.

6. A közműuek (víz- és csatornázási múvek,.gáz-, távhő- és áramszol-
gáltató szervek, pos\a) az MKT engedélyezésével a szakszerű megorldás
es a §zolgáltatás feltételei,ról nyi'laikoznak. Á közmúvekkel történő egyez-
tetés a tervezó íeladata,

Ill. KiDitetezés

1,. A beruhózó fei.adata, hogy a ,kivitetezés kezdete elótt legaJább 30

nappal - a jogszabály előírása szerint - tájékoztassa a munikavédelrni
felügyetre e} ellátó szerveket. A beruházónak az organizácios terv végre-
hajtását folyarnatosan eI enőrizrlie kel'], Az üzemeltetó &ivit€lezésel kap-
c§olatos észrevételeit, kifogá§ait a beruh,ázó köteles megviz§gálni, intéz-
kedéséról tá jékozta,tást adni.

2. A teruező jköte'les figyelemrnel kísérni, hogy a létesítés a jóváha-
gyott tgrvrnek megfelelóen történjen. T€,rvmódosítá§ra, a módosíLásra
vonatlrozó előírrisok figyeleínbdvételével, a§ak a munkavédelmi elóírá§ok
bstartásával kerütrhet sor.

3, A kiuitelező a kiviteitrezés rnegl<ezdese elótt az orgarxizációs terv
befejezó lépcsójét - a berrr,házóyal és a tervezővel egyeztetve - készít-
se el. A ,ldivitelezónak szigorúan be kell ta/tani az organizációs terv elő-
írá§ait. A létesites közben észlelt mun'kavédelmi jellegű hiányosságokat
az építesi naplóba be keill jegyeznie. Az üzem€ltetővel szor6 kapas,olatot
k€Il tarta,nia. Hibás organizádió meten (ú<riizvetlerr báIe§etvesály) azon-
nali intézkedéssel a veszélyheJyzet€t el kell hárítania,

4. Az üzerneltetí a rnegvalósult d€tesítményt a ,kivitelezés rninden
fázisában folyamatrrsarrr kisérje íigyelemrrrcl. .Arnerrnylberr h létesítés az
üzemeltetó tevék€ny§égét zava,rja, a <adál},iozza, r/6*y a ltiviteleásberr
hirbát eszlel, úgy az észrgvételeket a beruháá tudorná§árra ketl hozni
(§zíilk§ég es€tén írá§ban), úgy, hogy azokat ,az építe§i naplóba ,be keu je-

I
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gyezni. A kivitelezó es,/vagy a ,tervező ,intézkedését a beruházó köúeles
kőzölni az üzemeltetőv€].

5. A szo,kh,atósógok _ a jog§zaibá'Iy elóírá§a szerjint - ellenőrzik a
biztonságos, terv szerinti ülivitelezest. A muokavédelmi feli€ysleti szer-
vdk a léte§ítés ,biziodágát, a mu,nkavédelrii tervfejezeiben,fogilaltak meg-
valósítá§át a kivit€lezes f olyamatábarn ellenórz jlk.

6. A köztnűvek ellenőrző tevékenysége a létesité§ folyamatában a
szakszerú mego,ldásra terjed,I(i. Pl. eltaklarás elő,t/t vezetékek nyomás-
próbája sdb., aílelynelk Úódját a §zajbványok rögzítik.

Iv. Műszaki ótqdós-ótD ételi eljó.ró,s
7. A beruházó tűzi lni a műsza]ki átadás]átvéieli eljárá§ idópontjált

a kivitelezó készrejelontése alapján. A be,ruházó iköteles az átadás-átvé-
telt e]járáson megjelenni és a jogszabályban megjelöIt szervdket lega,lább
15 nappal elöbb rneghívni.

Az átadás-rátvé'telli eljárást a beruházó vezeti le és gorrdoskodik ar-
ról, hogy az átadási tervdokumentáció és mellékletei az eljárásban részt-
vevők rerndelkezé§ére ,álljanak. Az eljárást a letesítmény teljes funkcio-
nális múködé§ére ,kiterjedóen kell végrehajtani. A beruhdzó a szakható_
sá€ok, a felügyeleti szerrrelk és az üzemel'ietó munkavéde,lmi észrevétele-
it köteles az eljárás m,inő§íté§énél íigyelerrlbe vmrri, .és köa)etl,en élet-
és balesetueszélu esetén az ótadós-ó,tuételt m,egtagl@dfuL

Amennyiiben a beruházó a múszaki átadás-áivételi eljárást cissze-
Vonja az üzennbe helyezési eljáíássa,l - mely a gyalkorlatban többször
előfordul - úgy a bBruházó ílröt€le§ a használatbavételróI, ,a lkitúzött i,dó-
pontot 15 nappal megelózően, a munkavédelmi felii€yeletet ellátó szervet
írásban értesíteni.

2. A teruező köteles a,létesítrnényt a íurnkcionáIis működés egésze-
re'Iíiterjedően felülvizsgálni e§ mun,kavéde}mi ínegfelelőségér,ől nyilat-
kozni (lásd terveái nyilat]kozatok), b€Ieértve a tervtó.l eltéró lkivitele-
zest i§.

3. A kipitelező ,köteles a műszaki átadás_átvéteLi eljárás, územbe he-
lyezés alkalmálral írásban nyriladkozni (lásd kivitelezói nyilaükozatok) és
a letesitmény múszaki átadási terwdokumentációját és mellékleteit az
üzemeltető ré§zére átad,ni, Az átadá§-átvételi €lj]árás jegyzókönyvében
íel kel] sorolrri a próbaüzem §orán tapa§ztait hibák kijavíiisának határ-
idejét.

4. Az iizetneltetőrcek feladata c§ak a ha§zniiJatbavételi eljárásban
van. A műszaJ<i átadás-Étvéteti eljáMsban általábán csak a bmuházó és
a üiivitelező ve§z részt, má§ szerv csak ai<kor, rha azt kűlön elrendelik.

5. Szaklwtoságok a léte6itmény funkoionális mútródésének bizton-
ságos üz€rneltetését ellenő,rzik szalrszernpontjatik §zerint. Ellenőrzé§ük ki-
terj€d a létesíhnény eng€délyezésénél az általu,k előírtak teljosítesére.

6. A közműuek a műszaki átadá§-át\rÉteli €ljáráson vizsgáljrálk a
tervkeszítés közben általuk előírtak telje§itését, a ikivitelezés közberti
ré§zátadá§ok reQdbenlétét. Telje§ité§ esetén a használatba!Ételhez hoz-
zájárulnak, a bekapcnolási engedáyt rrregadják.

(Folatatás a kü)etkező szúlnban.)
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FoLYólRATszEMtE

Az önólló ellótó zószlóolj szokhorcószoti gyokorloto

írü1: A. Píokopcsik ezredes és M. Be\er pzredes

Meg jel,ellt a ,,TiL v ao'ru4seÍ,ni.lt Szil" cí,mű f olgói,mt 1988111 , szőmát t n

Terepíoglal,l<ozás szervezésdkor nehéZségekbe ütlközik,a rnagas Éokú
hateiíonyság etéré§e, ha nem Ves§züLk ligyelembe az egye§ hadtápalegy_
§egdk, -intézetek és §zolgá!]ati ágak rendeltetését és sajátosságait. Ez kű-
lönösen fontos aldkor, amikor a terepfoglalkozáson egy önálló ellá,tó-
zászlóalj vesz részt.

Milyen formákat és módszereket alkqlmazzunk az önálló ellátózász-
]óalj szakharcászati gyaü<oilatának levezetésdkor, mi,képpen építsük fel
a íogla],kozást?

Terepfoglalkozás alatt a személyi állomány oktatáúnak legereclmé-
nyesebb módja a szoJ,gála,ti kötelrnek végrehajtil§ával kapcsolatos gya-
korlati munka, viz§gáilju,k rrleg a §zakharcászati gyakorlat levezetésének

€yik v,áltozatát.
A fe]]készülé§ legké§óbib a terepfog{alkozás kezdete elótt egy hónap-

pal veszi kezdetét és az általában rnagában foglalja: a kiindulá,si adatok
pontosítását, az okmányok ktdolgoását, a ioglaüozásvezetó és lhe]yet-
i€bei, valamint a dcintnökök kijelöIését, a szernélyi állomány Byra,korol,
tatá§át, aZOn terep tanu]mányozá§á!, ahol a kiképzési íeladatokat vég-
re kell hajtani. Ugyanerhben az idöÜen ,kelt kidolgozni az elgondolá§t a
magyarázó felj€yás§el, a szer"vezé§i utasításokat, a felad,atot. Szii]kség
esetén dl lehet rkészíl,eni a íoglalkoá§\/ezető és a döntnökök ,egyéni ter-
veit, az imitációs tervet, ,a hadtápparancso,kat (-intézkedeseket) §tb,

A tapa§ztalat azt ldlznnyíl:a, hogy az €tltítozá§zlóalj szatkharcászati
gya,korla,lrinak céxja l€het például az, hogy a parancsnokok és a törzselk
gyakorlatot §zerezzenek az alegységek megszabott feladatok végrehaj-
tá§a, t€,rep€n való szétlbonta.kozás és,bonyolult viszonyok (,nappa[ é§ éj-
jel) lközötti mozgá§ alatti tevékenysegének és veze,iésének megszervezásé-
ben; a személyi áIlomány gyakorlati járüa§ságra t€gyeTl szert az alegy,
ségelk telepítésekor (fuImálürázásakor), a tábori üszonyok bzötti ke-
,ryé*iit""k*, a jáITnú,ydk oszlolban - nappal és éjsza,t<a - 

jriLrhataülan

rlwiszonyok, rornh,olások, ornliá§ok, tűz és szennyezé§ viszonya,i közötti
vezetéseberr; az any€gi esztktiizölk átvételébql (kiadá§rában), nyi]vántar-
Lisában és tárolásábarr; a ruházati javítomúhely telepítesében, valanin,t
a,nlházat és láb]beli féMítá§ávax kapcsolatos munJnák végrehajtásátban, a

szeúnélyi. állornány tisztasági fiindebesének e§'a vegyti§ztí ásnak a vég-
re}raj tá§áb a,Tr.
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Tehát a €yakorlat felöIeli a hallgatók minden kat€góriáját, ez pe,
di€ lehetóvé teszi a reális vi§zonyokat megközelitő he]yze,t ilétrehozását,

az okatás intenzitásának és komplexitásának elérését.

A magyarázó feljegyze§b€n é legbonyolultabb és legterjedelmesebb
okmány - a gydkorlat levezetéséndk rraptári rterve. A ban sorban fel
kell §orolni minden kiképzesi kérdest és azok feldolgozásánalk rerrdjét.
Amilyen a módszertani terv, olyan lesz a megsza,bott feladatok végre-
hajtásáma} a terve.

Yizsgóljunk meg egu lehetséges DóLtozatot:

Mozzarratok, I{iképzesi kérdések, liiképzé§i idó

A foglalkozásvezetók és döntnökök
tevékenysége

A hallgatók tevékenysége

Elsó mozzanat:
Az ellátó zászlóali alegységeinek harckészültségbe vAló helyezése.

l. A személyi állomány tevékenysége a ,,Gyülekező" vezényszóra.
Az anyagieszközök kiosztása és fehakása a gépkocsikra és a pótkocsikra,
a hadtáptechnika kikonzerválása,

2, Az alegységek előIevonása a gyakorló riadó kórletbe és a liiképzési fela-
datok végrehajtásának helyére.

3. A zászlóalj elhelyezése az összpontositási körletben,
A zászlóalj ügyeletesen kelesztüI ellen-
delik a gyülekezót. Értékelik: a 24 órás
szolgátat tevékenységét, a szeméiyi álIo-
mány íelszerelését és a körlel. elhagyasá-
nak rendjét, a tisztek és zászlósok bér-
kezéséL, a technika telephelyról való ki-
vonulásának idejét, az anyagieszközök
gépkocsikon és pótkocsikon való elhelye-
zését. ouenőrzik a biztonsági rendszabá-
lyok betal,Ésát, a készenlélet az összpon-
tosítási körletbe való előr,evonásához. A
foglalkozásvezető megszabja az áttelepü-
Ié§§€l kapcsolatos leladatot, helyettesei
elfoglalják a számukra kijelölt helyeket,
Megadják a jelt az előrevonásra,
Meghaugatiák a zászlóaljparancsnoknak
az alegységek elhelyezésére vonatkozó el-
határozását, ellen6rzik a tömegpusztitó
fegyverek elleni védelem, valamint az őr-
zé§védelem megszervezé§ét, átadják a
íeIádatot,

A zászlóalj ügyelete§ továbbít-ja a jelet az alegységekhez,
A személyi állomány felszere]
és elhagyja a legénységi kóf-
Ietet, üzembe helyezi a tech-
nikát, felrakja az anyagiesz-
közöket. betartva a biztonsági
I,endszabályokat.

A laktanyából szakaszonként
távoznak a gyakorló riadó
gyülekezési helyre. Beérkezé§
után pontositiák a feladatot.
Az egy§égparancsnokok ellen-
órzik a személyi állomány
technikai és ányagieszközök
meglétét.

Az etlátó zászlóalj parancsnok
meghallgatja az alegységpa-
aancsnokok jelentéseit. Kihir-
deti az alegységek elhelyezé-
sére vonatkozó elhatálozását.
A személyi állomány berende-
zi a fedezékeket, széttagolja a
technikát és az anyagieszkö_
zöket.
A paíancsnok és a törzslónök
tanulmányozza a feladatot é§
i§merteti a helyzetet a pa-
rancsnokság tisztjeivel és az
alegységparancsnokokkal.
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Második mozzanat:
A szemdlyi állomány tevékenysége a harctevékenységhez való felkészüléskor
(idó),

1,A Zászlóaljparancsnok és tőrzs áltat íoganatositandó lendszabályok a
fc]adat liézhezvótele után,

], A szenlél}-i á]lomány te\,ékenysége a légi ellenség támadásakor.
ij, AZ anyagieszkózók tárolásának megszelvezése tábori Viszonyok között,

ll1iitrsZál]itás. a tcchnika íeltijltése üzemanyagga], kenyérsütés, a tech-
nil(a és a fuháZati anyag javitása,

Ét,téIielni liell aZ aleeysógek eIhelyezésé-
neli he]],essegét. aZ ellenség tömegpuszti-
ió l'egr-\'L,l,ei e]]eni \,édclem ligyeIembe-
\ 1,1cll,\,(,l, .l7 .f, cs\(,l (,s \i,d(,lcn]mc] kap-
( §Ul:rl, \ I,cn.l5lilb:ly,, i t'ó!:cn3losiljsJnak
nrillősLlgé1,
Tallullnlit1Yolni licll llZ al€'gys[,gpal,atlcsno-
lioli te\'(,li(,n}'segót,
,l.]eZrli liell ilz L,l1enséSes lligict,ő tiinradá-
sát. a I)itt'ci!sZilli hel\'letbcn beliijvetliezett
\,álll)Ziiso]iat Iiijzijlni ]iell il h.rl]galólikai,
Ellellór,iZIli licll il sZ.lna,lvi álLomiirrv !ncg-
h jl',ll,, j,,, jíl .lel,,,h,l::}'ilsir L|l,In|' p\ :,i:L,nysH
gel. falitmir11 rl ltigiliill]adás Iiö\,ellieznld-
nYci ldsZtlnl(llásiiDirli l'endjc1,
A dajn1lli;liijli isnlcflelili a,1 i]]egysegpa,
fi1ll(,sIiolililt] a s7enlÓlvj il]]olniinyban. te(h-
nil(iibln is il11],ilgiesZkiiZölibclr bel(ő\,etlie
7ett \,(,s7t(,sa,g(,l, Tirnu]l]1ii11\,ozziili aZ al,
|,!\,s!,!lpirfal'](,stl()lioli. tiil,Zseli te\'a'](en_í§L]
g(,1 . Ill('sszirb()ll i('lada1()li \ óg,fehajlÍsa
k()l,. o §Z(,l]ll.]\,i irll()lntiny cle]nrt,Z(isa,neli
L.s il lc, ]rI]lli:l l1,1l1,1|,,..,n1,|i llli,;s/l,f \./(]sl.-
k of.

A ZásZlóaljparancsnok ponto-
sítja a feladatot, meghozza
elhatározását á tevékenység
rnegszelvezésé!e.
A tölzs kidolgozza és lormába
ünti a tervezési okmányokat.
AZ a]egységparancsnokok pon-
toSítják a hat.ci számVetéseket,
A személyi áIlomány elrejti
is álcáz?,a a technikát és az
anyagieszközöket.,,LeregÖ'
veZényszóla a személyi á11o-
lnltny eIfoglaIja a ledezéke
liet, majd a ..Lefújva" vezény-
szÓl elhangzását kóvetően fe]-
sZámol ja aZ eilenséges légieró
támndásánali kijvetkezmé-
n},eit,
A faktlil,ali szemely j állomá-
nya iilveszi, nyil\,ánlaatja. tá-
f()Ijir es Iiiadja aZ anyagjesz-
k(]Züjil,t, A gépIi()csiszállitó a]-
eg],sa,§eIi száilitjá]i a fakomá-
nv(}kal, A TGS paIancsnok
meíszefveZi rr kenva!,sÜtést,

Harmadik mozzlrlit:
A Zi]rsZll;irlj s7cllr(,]Yi ll]l(njrilnyiinali ttlvélienysa,ge a hlrlrte\,ékenység időszaká-

1 ,\ IrlLlnl(itl( |)elcjelcs(, .i lne!]in(lLlll'Lsi l(a'l']elbL,n és iel](észü]és az új kör-
lt,l bL. !il]o ii1 l(,]eL}ii)a,sIlt-Z,

f, A nlcl]c1 \,cqft'hxiliisa,
jj, Szt'lln\:ezl,t 1. f ()nlb()l l és tot,litszos szitl(asZ(,Ii ld,iüZdt,se
{, AZ iil]|ill(] clllilo Zi'ts7lóitIi .]helyeZése i]z új Iiörlelberl.

Kist'bb c]l{]llseges cs()po,,i()li tilmadásilnal.i rissza\'el'ese,
5, Anyttci('sZliijlóli lii§ZJLlitiisx tlZ egyslig(iilrez és il sebesűltek. az üzem-

k(.ptclcn tcchnililt (,s lll)yag{)I( hll1rJ§Zállilz'isii az()lilól,
(i, !-tInl((,il)Iltllis lclartilt()l( \,a,gf€'hajlii§a bC, ní,m .endczett ]iór]etben,
? 

^ 
ti]lnc|,pus7l i 1li fci.]y\('Iek dlenseí] iiltalj alIialnraZl'lsit l,iövetkelmé nyei-

lrek lclsZi'lnlt)llistl, A s2t,nl(,lyi llllonli]ny. :r 1cchni]ia a,s aZ anyagiesz]rözök
t]lenlesila,sc,

tl, Al itlesységek l'elliós7ilesc il vissZillól,ésI,L',
!). Mcnc1 aZ iillanCló disZlokii(ió hclvIL, (k01,1át()Z(}11 ]iilási viszonyok kö-

Zar1l},

l() A gyak(n,lat eItékel!,sc,,



|2
A l'og]aikozásYezetó (rádión) kózli a zasz,
lóalj új körletbe ialó áttelepitésére \'onat--
lioló elhalározasal. ellenorli a1 elórevonás
rendjét. a rnenetfegyelem betartását. Meg-
hatáfozott jeIzésekkel á}Iandóan jeLZi a
szenni,ezett, rotrrbolt és aláaknázott teIep-
szakaszokat,
EllenőI,izni kel1. hogy a zászlóalj te\ éken!,-
sége megsZet,\,ezésének tel!e nregfele]-e a
tén_vleges helyZetnek, EllenőIizni a fako-
dási munka nofmati\,á]( telie§jtését. a mŰ-
szaki mun]iáli minőségét. a sútóüzeln tele-
pülés és a késztefmék kiadásai. a technika
kafbantaftását. a fuházatj anyag Yeg],tisZ-
titásál, a tábo.i füfdő elhel],ezését. a nle-
legéte] készilését. a gépIiocsi§ezetó]i és a
rakodófészlegeli e]elmezésének lne8szet,\,e-
zését szállitás alatt,
AZ ellenség ,,aiolll"-csapása jelzésle a fog-
lalkoZás|eZeló eIóle I1leghatáIoZott je]lel
n!ullkiiba állitja az iInitációs l,esZlesel,
A doDtnóIrók fig},elel11ll\el kiséfik 3 törleg-
pusztitó leg]'\,efe]i ellenség á)taI alIiaIIna-
,.ása liö\.el ]iezmén),ej neIi felszinlolását El-
l,,rólZi , J s,/P,1,1 ]\, .tllnmdn\' Ie;é5/séq
ügyj tisZtálkodássai egybelibti]tt). a 1ech-
nika es az an],a3ieszIidZok rTlentesítését,
A 1-11.1]l_U/a5ve7el., ne!'l61l.raljd a lJ<:-
lóir] j pal,ancsnok jelentését a szeme]],i ál]o,
manY tne.l,,l(1,ol,3 'pcl.nl.i.r <j 3Z an\'al|-
esZki]liiIi lillapotiiló].,4. diinlnijliijli ellen
őíZili lZ alegl-'ségek készen]étét a menet-
hez,
KiadjáIi a pal,ancsot a mene1 Lljszaliai fi-
sZOn],oIi köZőtti \,égfehajtáslLftl. ellerlófZik.
hogyan tudia a pal,ancsnoli irán},ilani az
a]egységeket lior]átoZoit iálási viszonyok
lröZött,

A zászlóaIparancsnok meg-
szabja az új körletbe való át-
telepítessel kapcsolatos íela-
datot, ll]eBszelYezi a hadtáp
felderitését, A személyi állo-
mán], lel]iésziti a technikát és
aZ al' !,agot a menetfe,
A sűtöde a lio.ábbi kó.ittben
1ol},latja múködésé1.
Az ónálló eltátó zászlóalj aI-
egységei elÓrenyo]l1ulnak az
ú.j köfletbe, Az észlelt sze}ry-
n],ezet1. rolnbolt és aláakná-
zot1 tefepszaliaszoliat az osz]o
poli jelentik a zászlóaljpa-
fancsnolinal(, Az utóbbi meg-
hozZa e]hatá1,ozlisiit és llle8-
sZabja a lciadatol(at az akir-
dii]},ok leliiizdésé\el liapcsola-

A helvszíIlIe \'aló nleglif]ieZést
liö\ elóen aZ aleg"vségeli elile-
l1,eZi,cdne1( dz atol11- ós l1a3),,
poll1osságú feg.,-.\,efeli elleni
vec]e]ellrll1e] liapcsolirlos l,encl-
szábál},oIi betal,tii§a mclletl,
EIlellséges támadi]s eset€in a
szelnlrlyi álloDlánY a 1ef!,ek
11L.l( nlegiele]óen 1cYékenyke-
djk,
Az e3],esitett l,al(1áf ]iiadja aZ
anYriqiesz]iijz(jliet. J gépliocsi-
SZ|i]1l1ó aIegysescli liiszliIli1 jitli
üzokir1 aZ eg),sé3elihez,
A itpli()csi\'ezelaj|i gr"a]\()fol-
jlili il jálll1ű!eli sebesüllsZltl]i-
1ásiihoz \'aló e]ijIiés7ita,scnek
\-égl,L.h§jlásl}t, AZ a]!,gys(igpa-
fancsno]i()li lT]egszefYelili i]Z
elhe]vezési kől,Iet núszaki bc-
fendczéset. A szcnrt]lyi iillo-
ml'lnl, 3_YaliL)1,o1ja a n1egl.,leió
n()f nlatiYliI\ \,a,qrehaitlisái,
Az i]Diillo e]llitó zlisZlóaIi 1ijrzs
c].iullatja J ielZest irl összes
aieg],séghez, KiadjaI\ a p!-
faIlcsot a \ éC]óeszliöZóli allial
ll1az sáfa, .q. szInélYi allloliilllv
c]fog]a]ja it íedeZel(cliel, A
n]enliil,ésZ]cgck lnegéIlieZneIi
it ]ijje]ö]t he]),eli!,e. A hoZott
elhaláfozLisnak megl'elelijen
vógIehajljtili a szemclyi állo-
I1rány. a technilia és aZ anya8i
eszliöz mentesitését,
Az a]eg],ségparancsnoli() el
lenól,zi]i a ]'egyvel,zet, a tech-
nika ós aZ anyuBieszlióZ(jli



megtétét és állapotát. Utántöl-
tik és karbantartják a techni-
kát, felrákják az anyagie§zkö-
zöket.
A zá§zlóaljparancsnok meg-
hozza elhatáíozását 

^z 
éisza,

kai menetre és eljuttatja azt a
végrehaitókhoz, irányítja az
oszlopok menetét.

A gyilkorlatok naptári tervénék {kidofuozása jó ,ínód§"ertani íelké-
szülést követel magától a foglalkozásvezetótől, a döntnölrii,Irtől.

A következólnben fé§zlete§ebben szótrunk a t€vékenység dirna,mikájá-
ról, isEnertetjük a gyakorlat rn€szervezését.

Az dl§ó mozzanat a ,rnegszarbott jelzés leadásáva1 veszi kezdetét, A
jelzés e]Jhangzasa rrtán a ré§ztvevók hozzálátnak ,a tervben fogla.tt [<ö-

te'tmeirt vegiertajtásá}r,oz. A íoglallkoziisvezetó 'és a döntnötkók €bben az
idóben eltenórzik a szernélyi á1lornány kiértesítését e§ gyülekezesét, a
teohni'ka telephelyrdl va'ló élvonulá§át, a,gépkocsik rakodóhelyre való irá-
nyítását §tb. E€yidejúleg pontosítand ke]1 az elkészitett tervezési oliJírá-
nyok reáIis voltát.

A követlkező rnozzanatok alatt a 1kiilr]épz&i kérdéBgk feldolgozása le,
nyegéb,en abbóI á1l, hogy a fqglaiíkozásvez€tő időben és precizen meg-
szabja a hallgatók íeladartait. ellenőrzi és irányítja azok tevék€ny§égét,
felhívja figyelrrriiket a,rra, hogy idejében, ponio§arr szabják m€ az alá-
rerrdeltek feladatait.

A rná§odi'k mozzanatot éIszerű a?2a| kezdenli, hogy a zá§dlóaljpa-
rancsnokI.ak átad.juk a feladatot, A feladat átvétele utá! a zászlóaljpa-
rancsno|k Lköteles azt ponto§ítani, kia,dni az előzetes intéd<edest, értékelni
a helyze'tei és meghoznli elhatározását a tevék€ny§ég mogszervezésére.

A kijelöli ridőben a gyaíkorlatvezető rnegba]]]rgatja a zászlóaljparrancs-
nok elhatá,rozását, jelen van, a,m,ikor az,rnegszabja a feladatot alárm_
deltje,i számára, ellernórzi a ,törzs á,ltal kidolg.zott oklnányok mind§égét.
EzE.latt az idő alatt a sze,mélyi áJtomrá,rry, íelhasználva a terep védőtulaj-
donságait, óvóárkokat, ,fedeze'keket rendez 'be a.§zeínélyi áIlom,ány, a
teohnilka é§ az anya€i eszközök részére. Aünennyj]ben a műsza]ki rnunká-
kat nem lehet elvéEeznl (ti,los a felületi n€teg megbontii§a, az eldóirt]ás),
alldko,r a kérdes fdtdolgozása tö]rtádttet vááatok, rnakettek ,bemutatásá-

val ús.

A döntnirkök ellerrőn:zik ,a heilyzet i$íleretet, az anyagi eszközij& tá-
bori v,i§zoo.Iyok kiiátti tárolását, a sütöde, a rutrázati javítómúhely, a tá-
bori Íürdó, a segélytlely, az,e].látc. es javítG, valámint a €épkroc§i§zállító
alegyse gek mtlködési,készenlétét.

A legrrrozga'lmasab|b termész€tesen a hanmaüü< mozzanat, melyndlr
ídlyamán a kiképzesi kérdé§el< ídldolgozlfua a valódi harchelyzet€t ,rneg-
ktizelító viszonyok között törtérli,k.
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A harmadik mozza^atot a he]yzet ismertetérével és aZ új,köIletbe
történő áttelepüIéssel kapcsolatos feladat megszabásáVal kell kezdeni.
Az elórevonu]áS idejón a fog]alkozásvezelő és a döntnökök dllenórzik
azt, hogy idejében haladja,na]k át a megindu]ási ponton, betartsák a meg_
szabott m€netsébességet, lhoeyan irányítja a parancsnck és a törzs az osz_
lopot, a m€netvonalakon található szűü< helyek (vasúti átjáIók, hida]k)
süb. 1éküzdését.

Az új körletbe való rnegérkezést követően a zászlóaljpafancsnok
tauTullmányozza a hadtápharcászati }telyzetet, pontositja az a]áIendeltjei
által végrehajtandó feLadatokat. Kü]önös gondot ke]l forditani az anya-
gi esiközök átadás_átvételére, azok szál]itásának megszervezésáre, a mu-
veletek formába öntésére, Ennek a ]egmeqfele}óbb módja a következó,
A zászlóaljparancsnoknak (1ádión, ilásban v, szóban) át ke]1 adni aZ
anyagi eszközök megncvezését, mennyiségét, átadásának idejét tarta]ma-
zó intézkedést. Valamennyi kérdést a valóságnak megíelelii,.n ke)l le
játSzani. ,,Lejátszá§krr" az e]]átószázadok szá1] itóe§Zköze it a zás^óalj
jármú veivel lehet ie]ölni,

A rakomány átralkóhe]ycrkre va]ó megérj]{czi,s után aZ e]]átóegYS.]gck
§zállítóes/közeiként tevákeiykedij iármúvek a2 iiná]]i) (,l]iitílZlisZ]/)a].j'.íj]
Vételezik az anyaqi eszkrjzóket,

A szállitóeszkijZiik,sebesültek hátraszá]]itásárá va]ó e]ijkószitésc - ki-
képzési kérdést ajánlatr)s bcmutató míjdsze.rc] fcldolgozni, Ehhez eqy
néhány gédkocsit mcg kell] raknj íendszérÉ]sitott (kü]i]n]eges á]]Ványokra
rögzített hordágyak) és nem rendszercsítctt (homok, ga)13l. gyékény, sZa]-
ma vagy széna) anyagokka], A sebesü]tck gópkocsj rakiclű)ctre va]ó fe]-
rakrását ós a rakterülf]ten va]í] clheiyczósét ]assan. magya.ázva ke],] be-
mutalni, Aiiin]atos tijbb változatrjt is bemutatnj.

Az crszlopok m,)zgás1 során kü]irnbi]zii ktfd!seke| l'el 1ehet dolgrlzni
kü]ön eLrikészítctt h[i]ycken, IJyen kórdi,sck lchetnck: sZonnyczett. rom-
bo]t, aknásított terep,.jzakaszok loküzdóse; oilonsúges divcrzánscsoportok
támadásán.ük visszaver,ósc, a,/, asz:.pok mrlzgsa bonyoiult út_ as kor]áto_
zott ]átá§i viszonyok kijzi]tt,

A Iog]a],kozáSvczctij ideig]cncsen ]cállíthaija a gyakor]at.Jt. ha a
zász](jali pa ran c§no k kaptolen irányitani aZ alegysigc,ke1. a SzEmé]yi il]-
lomilny nem tud tájikrlzridni kor]i]rtí)Zott Ját:isi viszonyok kdz(jtt és azok
tev(]kcnYsége VesZólycZteii a fl]rgaImat a gépk()csiutakon, mcgszegtók
a biztonsági rrlnds::lbállyrlkat. kárrlkirt rlkrtzhatnak oz i:i]]an-ri. krllhoz,szö-
vetkczcli i,s a Iakossig magántu]a.idDnában.

Az á]landó disz]oLkáci(')s he]yIc Va]() visszalólas clótt ki ke]l adni az
inlózkt.dóst arra, h()gy szed.jri,k iissze a szemi,lyi iil]ománytó] a ]ijszerek-
et, a Ií)bbaní')anyiigrikat. a mOgmaradt imilácirjs.,szköZöket. tr gyakorlat
köIzetén.,k r.en,d behozata lirir, az a!cgysr:gck iissZp()nt()sításának helyére
ijs idejórc, mikor i,s hrll lcsz az úrkczós,

A gyak()r]at befc,iezi; ri,szc - 
,irz i,rttlkclós, ami óriás|i oktató_neve]ő

jc{cntós[gge] biT. A2 órt(ikelcs {,lcjón ismcrtctni kc]l a témát. a kiképzési
célo[<át is a kialirkil()tl hcl]yzclct. Ezutá]n e]cmezni ke]] a hallgaitók te-
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vékenységet, a íeltárt hiányosságokat, meg kell határozni azok m€szün-
t€tésének útjait. Bef€jeze§ül a foglalkozá,svezető rn€gállapitja, hogy mi-
lyen mértékben érték ,el a kiképási ,céldkat, értékeli a terepfoglalkozás
idejére vá[Ialtatk végrehajtását, megszabja a harokiképzés további kor-
szerúsítésével kapcsolato§ f e}adatd}nat.

A harckiképzés íneg§zervezé§ének tapa§ztalata azt búzonyitja, hogy
az iinál]ó ellátóászlóalj §zdkharcászati gy,akorlatát céIszerű úgy leve-
zehn,í, hogy azon részt vegyenek az egysegek slláto§zázadai és az eliitl-
járó }radtáptagozat szervei, arni lehetóvé t€szi azt, hogy nagyobb haté-
kony§ágot érjónk el a kiképzésben.

I

136



l

I

Az ezred ótmegy védelembe

Irta: A. Prokopcsik ezreiles és V . Tokar alezred,es

(Megjetént a ,,TiL vooíuzsennih szil'' cílnű íoluóirot 1g88l12. szórnában)

_ _ A védelmet loglaló ezred it€]rtózkod]hat el§ó vagy másodi]k léposőben,
1ehet taftalékhan. A ]kialakult helyzettól ríüggőe,n ámelhet hevenyészett
védelembe, vagy a harc ,íolyarnán az ellenseggel közvetlen traroeri,rrtte-
zé§, harcérintkezésen kívüli vi§zonydk közijót.

,véddlernben a,hadtápbiztositást az aláhbi tényezök beÉolyá§oújérk :a védelembe való ,átrnerret körüiményei (viIszonyai), a feladat és a harc-rend felépítése, a ha,rci állornány_ és a lébszám, á.,át"^-, na€Ypontosslágú
és.rnás_ fegyverfa,jtá{. ellenség általi ]alJkerlrnazá§á"",t -to"Ö, az ellátá§elöljáró parancsnok által meghatározott rendje §tb.

Amikor az ezred az ellen§é€gel való lközyetl€n barérintlkezes vi-szonyai között megy ,át Védelenbe tudni ke]rl azt, ]nogy a hadiápbiztosi-
lip:al, *apcsolato§ Tendszarbá]ydkat ,korlátozott iáO JÜtt ls az altarldótuzhaqa§ vi§zonyai között kel]i ,végrehajtani. Ilyerr esetbeo a hadtáp előt-ti lohetó§égek jelentó,lrfuIehdk. Tudni kdll u"i ,i", ,t"gy ; 

"ar"rr"r,irr.rratés az ellátószázadnát az anyagi eszközdk es"tle! neTn i.Úr."t -"g "megszabott. normáknak és tényegében alacsonyab"b a csapatkészleteknél.A s€€r5/nelyek ré§dcen elehetnek foglalva a koTább.i harctevék€jn$sé-gek során felmerülő feladatok v{,rehai5tásával, 
" rr"JirpáiÜv*g"p p"_dig jelentő§ távolságokra lehetnerk, A nágy horrwdó hr;;;-;i a háboniutáni gyakorlatok tapasztalata azt bizonyitla, rrogy ir;en.,lányot Xo-zőtí az anyagí eszzközök után§zállítá§a, 

-" 
lO""""fi""tát"t tátrerrozasa atüzérségi tüzelőállásokban, valamint a sebe§ültek rrai""."irriia"" 

"uner-ségekbe fog ütközni,

_ _ _Vedelentben, a hadtápbiztosítás meg§zervezésekor minden e§etbenf€ltétlenül elő kell irányozni az anyagi készletek létrehoÁát etsosor-ban.ra ha,rctevékenJ@et a fffrányban-es az ersa :ppÁáŰ- tirO 
"l"gy-Cegeknél számolva azdk lehets€Els bekerítesével 

""?v "" "t,i,"r"arnita.megboí ásával. Azon kívül eló k;ll irányozni 
""ok 

bi;o"iÚJ;;l kapcso-
l?':_"_^1T*:"b:I{ok végrdhajtá§át, ,aiti vpai az á,oráii iileJt'1ui.t*ita_sr ovezetet), részt ve§z az ellentárrrradás végMbajtá§ában yagy az ellen-ség vi§§zav€né§ét ktjt,etó€n átsnegy iárnacláÓ", 'rn€ kJi -;Í.zni a §e_b€§ült€k es betegek 6/űjite§ét é§ 

-effir€§zálütáat Í t-O*"Ó""ri",ra.i c*
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cok;kból és .soü<ka,tr alapo§abb lsegélyben való reszesiíését rnint támadás-
barrr, a hadtápszerv€lr e]]helvezését, rn€bízható rejtbsét és á7cázását.

A viu§gálaíok azt bizonyíóják, hogy ,yéd,ererrrben az anyagi eszköz-
fogya§ztá§t ínind harcnapoílként, rniDd a c§apatok tevékeny§égéne r ,irá-
nJ.aiü.ént a,nagyfolcú egyenlőtlenség fogja joltemezni, és az elókészítés
időszakában lesz a legjelentósebtr, amikm az ,ellenség kü]trónösen a,ktív.
Kivétel csa]k a g6pkoc§i]benán, arni a küIönböző építóanyagdk, ,múszaki
bá,rcesZközök száülííta§ával foglal,kozó szá,l]ítóeszközök rendkívül inten-
zív múkiidésével mag§/arázható.

Legnagyoblb az anyagi e§zközzszi,lk§égtret a főirányban tánradó el-
lenség visszaverésekor. Hirtelen m€gTIő a lő§zer- e§ a gázolajfogya§ztás,
arni ö§szdfüggé§ben van a tüzérí€yv€rzet alkalrrrazása intenzitá§ával,
növekedésévBl és a b€ékelódött ell€ns€g m€g§eííunir9ítésének éljábóI in-
di,tandó ejllentaünadasdkJral, Ezt a irointo,n §zerzett tapasztalatok is alátá-
m,asztjáIk. Így példátrl azdkon a napokon, a,rni|kor az ellenség ngm foly-
tatott aktiv harcievékenygéget a legvtédelrnli Ió§zerfogya§zt,ás nem haladta
meg a 0,5 javad,a)Ill'-azá§t, a tkibbi lőszerfajítáé - a 0,1 j'avadaimozást, a
gépkocsibenziné ,- a 0,15 javadalrnazá§t, a Eáz,olajé - a 0,1 javadal-
mazást.

A ,rnüszaki harcanyag és anyag, az építóanyag, a sugármente§ítő és
fertőtlenító oldat fogyal§ztiis korszerű véde'lmi harc megvívlá§ának viszo-
nyai között §oldkal jdleütő§Bbb l,dhet, mint vo']jt az elrnúl,t hábonitban. Az
ij§szes§égében elérr}rcti a íe]basznáüt lószereknek, üzern,anyagnajk és éle1-
miszernek a 15-20 százalékát.

Milyen sajátosságoklnal is kall §zá,ínolni az ezr€d táma,dá§ba való át-
rnenetdkor? Tudni kell azt, ilogy ha az ezrednek a főerőktól leszakadva
k€ll tevéken}*ednie, ,a csa,part ,alny.agi készlet, kiirlöncrsen a túzer§€gi és
aknavető lő§zenlneszlet kiszabata nelín mli,iden eseiben fogja Uiztqsítani
az ,egy nap alatti szük§égletlet. K,tj,!,etkez€§képpen elór€ lkell gondoskod-
ni azok mennyi§Égén€k nii\re!éséTől. Az ezred etrlátószázado{t Tneg ík€1']

erósíteni, lőszent, ,rnűszaki harca,rryagot és aúya€ot szállító gépkocsikkal
az elöljáró lkésáleteből.

Kiegészítő lószerlkészleteket rnindendkelótt az elsólépcső-a).egységek-
nél ke1l létrehozni, közvetlenü), a százddtárnpodtoko,rr és a zásalóalj vé-
ddködt€tekrben, a tüzerségi és,arknavető tüzelőá1]]ii§okban. Azdk mér6t€i
függnek az ezred álta] végldhajtandó feladatoktól, a te!:v€zett ,t€vékeny-
§égtöl, vala,nint a tárolá§ körü,Iknényeitól és helyétól.

Védelemberr az ezredhadtáp,íelkészítését nr]irrrden esetbben kórüte-
kintő€n kell végrehajúani, h@y az á,ila,ndóan ,keszerrlétberr átljon az e1-

l,enseg támadásá,nak meg}r,iúsítására vagy ellhárrítására, a fontosabb kör-
?,etek ,negtartására, ,atÍa, ]hogy j€leniós vgszte§éget okozzon az eüen-
§égn€]í es k€dvezó feltétdleket tererD,t6en a támadá§ba ivaló átrneneihez,

Minderrt mqg lrell teDrti a úradtápalegysegek szomélyi á,l,ománya és
teahnikávaü tirrténó ,!€lt6lt€§€n€k érdekében. Ha szüksége6, atlikor a klai-

zépkádereket és a hadtápdedhni|rát újra fel lkell osztani az a,legy§égek
között. A szernélyi állományt elr keü lá)tnt €yéni é§ csoporto§ vrédó,eszkö-
zii olrel, sugármente§íte§ és ,fertótl€nítés végrehajtrisIüoz szük§€€§ 01-
datokkal.
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Védelemben az ezred anyagi é§ egéMségügyi bizto§ításávdl, kapcso-
latos feladatoknak eredményes m,egoldása függ a hadtápalegységek Vé-
d€lmi haTc elókészitese és megvívásq alatti helyes dlhelyezé§étóI. A zá§z-
lóailjhadtáp elhetye/kedhet a zászlóalj védókörl,et hatáTain belül! a má-
sod,ilk lépcsóbm. Áz. ezred]hadítáp-a!€ységek a harcrend és a feladatok
iigyelerrrbevételéVel, va],arnifit ,ievékeny§€gük rsrrdeltetésétól €§ jeuege-
tól függóen, minden esetlben azonban az el,l€nség Jeltétel€zett fócsapá-
sának és ategysegeink tervezett elientám,adásának irányában helyezked-
nd< el széttagoltarr, ,a ,tetrep védótulajdonságdinak figyelembevételevel, a
harokocsik által ndhezon m,egközelithető körzetekben.

^z 
el!átőszázadoí az dlrf€la,l,t körletben oélszerú szakaszon]ként el-

helyezni. Ez l€hetóVé teszi az ,alakulat rninden !§ziik§é€es§el idóben tiir-
ténó elláüi§át, éleiképes§égének, bizton§fuána]k növelesét és,az a,nyagi
készletek megóvá§át. Ugyanakkor nem fogja aka]dályozni a nanóvert és
az el,lsrrtáLrnadáshoz való szet]bontalkozásit,,ltehetóvé teszi áttelepülé§ né]-
[<ül hosszább ideig való munká.t az eltrenség beékel,ódésdkor, nern ldhet-
§ége§, hogy egy közeípes vagy kisbatótávol§ágú atomló§zerrel eg}.idejú_
leg több a]€ység]et meg,serrrrni§ítsenek.{lligyelernbe véve annak lehető-
§égét, hogy az ezredhadtáp d]üelyezési könldtét ,az ellen§ég rádióaktív
és mérgező anyagdkkal, bakte,t,iol,ógiai eszkiizökkel szennyez,h€ti, továb-
pá az ellenság csapásai }rraóekony§ága cst ldkentésének éljlából és ha erök,
eszközijik és lidö rend,elkezé§ére állnaik, ki,egészító körletek és Mkötő-
utakat lehet előkészíteni.

Az ezredhadrtáp-ategységek tetrhelyezesi,kij,túeneinek cseréjét az ez-
redpararrrosnok hadtáphelyentes intélkedésendk m€gf el€löen kell végre-
hajtani a törzsfőnökkel való 1pontosítást tkövetöen.

Az után- és üátraszá'lütási utak kijelölé§ekor az ,ezredhadtáp áltad

Fegoj]dandó rfelad,atorkbóI rkel1 |kiindulrrii. A hadrtáp életképes§]ége bizto-
sitásána]k cél,jábó] az euátoszázad és _zászlóa]].jalk ,ellátószakaszairrrak el-
trelyezési körletei, az ezred- és za§zlóaljtüárgég túzelóá, á§ai és,a zászló-
gljaik (osatá]yok) segélyhdtydi között lcál§zeYú,íő es tartalék után- és hát-
raszállítási u,taLkkal r€nddlkezüi. trIarántutakat a zászlóaljak ellátq§zalnai-
nak é§ az ezred- (zarszlóali-) tüzérség ,tüzdlőálll]rásainalk menien kdll .ldi*

jelölrti, Az eznedparanqsno[< h,adtáphely€ttese'mggszabja a szálüioe§z-
közök után- é§ hátraszállíatá§i uta,kon való nozdásának rendjét.

A,hadtápal€gy,ségerk előtt álló,legfontosabb feladatoll<nalk egyiike

- az utánszállítás. Megeszervezése - ínind€n íokozatú parands,nok leg-
fontosaibb feladata. Meg]szervezesekor figy€lefilbe kell venni a szállítá-
sok,jelentős voluíneYlét, a rnenetvonala[< ,hos§zát, ,az útb,lríkoilat sajáto§-
dárgait és azt, lnogy az erzred jelerrtós ridreig tartodkodhat a védósálkxzon.
Ezért kivételes esetdkben az el|Átérszázad,ol az elöl,járó ,parancsnok e]-
hatáirozására be le ret vonni az anyagi eszktjziiknek ,nomosa[< az tjoálló
€llátózá§zlóaüjMl, hanern az elö!árótól való utánszál]lítiásra is.

Az anyagi e§d9ii?irlk §zállítá§ána& rendie szárntalah tényezőtő7, kőz-
rtük a,}!arc, a,ldialakul,t helyáet feltéüeleitőL az,időtó\,a tseptől §tb. függ.

Nyitott terep esdreberr a veszt* ,csirM<€írt*§énelr éliábol a szá,lü-
t!á§t éi§zalka vagy rldibebb c§opo!-"toldban ,lr€l1 v€ezni, az álcáá§i lrgnd-
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§zabályok Ib€ta,Ttába rnell€tt, arníllroü: a m€köz€l'íté§i utakat az e,llen§ég
lövi, az anyagok sállítá§a törteíJhet harcjárműv€lnen is.

Védelemben az egész§égügyi §zo]€á,lat egyik Jegíontosabb Lfeladata
a gy€yito-r}diiirító rend§zab,ály,oq{ í!€szervezé§e. Az ínagá Bn foglaljá
a sdbe§ültek és betegdk ldlkutartasávai, gyújté§ével, §egélyben részesíté-
sével, hátí,aszállitásávál, es gyógyk€zelé§éve! kapc,solatos fu]adatok ij6z-
sze§§égét.

Nagyon fo]nto§, hogy vegyük íigyel€Errbe a valószinú ve§zteséget. A
ve§zteség jelentós ,mérté}öen az a,tom-, vagyi-, bakrteiiológiali,(bi,ológiai)
f€yver ellenség általli a]]ka,lrnaza§ának méretei, a védószallasz közegész,
ségügyi-járványügyi helyzet€, a személ)ni áülomány t,ti,rnegpusztító fegy-
verek ,elleni védelrnének foka és a ,védólnörletbenl síirúsége haláú:ozza
meg. A sebeslültek ESH-ra való kerülé§ének ideje ne b]aladja meg a 4-5
órát.

A,század- é§ zr.lszlóa] jsegélyhel,yeket a védelem,rnély§égéhen, erre
a élra k,ikópzett fedezélke,klben kell ,el,helyezni. ,Azqkat rneg 1ehet eró-
síieni s9be§ül,t§,zá,l1ító járműv€Hkel es,személyli áuománnya,L,a sdbesült-
gyűjtő és hátraMálllitó ale8ység áuományábó'l.

védieltni haTcba,n .az ezred vatlbszínű egészségügyi veszte'sége ki§ebb
,mint tárnadá6 lan , Ez azza\ magyaráuható, hog§/ a sz6méi,yi állornlá,ny
széttagoltahban htelyezkediik el és ,tartó/kodik hev,enyészett vagy az eL
trEnség által vi§szahagyott leíesltlnényeklben, Ha a trarcosok íedezekdl<b,el
iartózkodnak, a]ldkor la vdsá€§lég rná9fél§zer€§éIe - ktszere§é,re csölr-
ken.

Az atom- ós nagypontolsiságú .fegyver elile,rrseg riltali alkalrnaása
j,etrenrtcia m,értákb,en növe]ti az egész§legüg5ni vesztedéget.

Figyel,embe véve az al,egy§égek jelen'tós ,t]ávol§ágát és az első,orvo§i
segélynyújtás késésének lehetóségét, a zászlóaljak segélyhelyeit célszerű
orvovbrigádoldkal megerősíteni. Az eaed §qgélylhelyet úgyszi,ntén meg
lehet erósíteni az ,6trö]járó eró]ivel és eszközeivel. sebe§üllszá,uító ,g€pko-
csikon kívül igénybe lehet venrri idqjléb€n ,elóké§zíúett ál'tatlános rende}-
üete§ű szállítóeszlröztlket i§.

Etrlentámadas üégrehajtá§ako,r az egészségii€yi v€§züeség Inéretei
iényegeserr magasabbaür leszndk. Ezert ngr! \,Életl|en az, ,ttogy az ellen-
trirnadás kezdete eló,tt a zá§zlóaij- e§ az ,ezr€dsegélyheiyerket nentesítik
a sebesültektől és betegektól. Azokat főképpen az önálló egészségügyi
zásdlóa\ra kell hátna§zállitarrti, a ,könülrdényektől íüggóen azonhan az
elöljáró parancsnok elhatározá§ára el lehet irányitani más intézetekbe is.

A viebna,rni, a köze1-1kele't]i helyi üráború, az afgand§ztáni harccse!ék-
ményok tapa§zbatata ,azt .bizonyítj,a, hogy é sebe§iiltek ,hátra§4állítá§ára
sleles|körúen fel lahet hasenalltrri a hélikopt€rdket i§.

Az ezred védelrni devéken:rysége biztositá§ána]k si,lrrere nagyrnérté&-
berr fíigg a vezgtés ponto§sáagtóL A hadtbp drányítá§ára hndtápvezetbsi
pontot (HvP) lkelt §z€r,vezDi. A .HvP-,ve'l szerDben tiáüTra§ztott l€fonto-
sabb kóvetelmEny; la védeti§ég, a hanpáIlxponttal rva,ló ,ál,Iandó össze-
kiitt-eté§, az dltulyeles gyors válúoztatásála való allrra]rna§§á€l A }lvP
élén az ,eaedpar,a\.t6rtdk úladtáphelygtiese álr1 és azon 24 órá§ §zolg'ála-
tot ,líell §zervezdi. Az,ügyeletés tartson állandó ibsádkötiteté§t és szerez-
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zen be adlaóoü(at a perensá]von lni,alakult helyzetrre, a harci ategységek
eüáto,tiságlára,,a 1ehetséáe]s vdszt]e§ége!ír€ §tb. vqnatkozóan.

Mirrden vá[toztabist, kapott parancsot e§ uta§ókiL§t az {igyelete,s kij-
tel,e§ haladáktalanul jelenteni a parancsrrok hadüiphelyefies,nek ,qs uta-
§íltásBúnak m€telelóen rn€gszarbni a feladatokatt ]az alárende'lt szolgá-
latiágrfónii}t k re§"ere.

Mivdl az eilíerrljség€el való köz\retleln érinükezésbó'l záros ,határidőn
belül kell védelembe átmenni, ezért n€ín rninden ésetbbn van aLrra lehe-
tó§ég, hogy a hadtá,pbiztosítársi ,rendszer lervezését és rneg§zelvezé§ét
telje§ mént]eln]cen ,forínÁba önt§ük. Kiivetkezeslképpen itt ]sok fii€g a íe]-
készüt§€g szírrvonalátó!, ,a ke deményezó)l<észségtőL rés a tól, rneg tudjuk-
e varlósítani az él,etiben dltr,artározrisuntkat örrállóan.

l41



Az egészségügyi óllomóny horcószoti íogIolkozósónok
megszervezése zószlóoljgyokorlotok folyomón

Írta,: N, A, Mirdllkin o,f\os ezred,es, docens,és A, N. Gurop,orl:os őrttagy,
az o0vostud,o11,1^ímu,kanÁid,áípsa

(M egjelú|t a,,v oje\Lln-Meilicinazkij,zsunrul"' píltlű lolaóirat
198719, szómáI*rn .)

zii,§zlóaljha,rcii!§zati,gJrai<orlatol<at,nií!d a nyáói, rni,rrd a,teli kikép-
zési idősza,kban lend§zerssen 'tartanrak. Az rczredegész§égügyi §zolgálatfő-
niik általában osak azqk e€észségügl biztosítá§át szervezi rneg és nem
használja íel ,ap,t.az időt a,rra, rhogy a zász[6aüj egészslegljéyi áfllornányá_
val és áz ezredsegélytrely (ESH) ;ábesüItgyújltó es ,kriürítröriljávh;1, ,íeldo]-
gozza korszerű haroban a Eépesitelt lö,vé§z ívagy ,harokocsizászlóa jnál
álka[m'azandó gyógyítórlniiidtő úend§za]bálvolkat. FüggeülenüI attó!, hogy
ez€n itagozat sáaketnberei részére a kiképzesi píograln ilyen fogla,ltkozá-
sok ,megtartisát ,rrem iTártyozza lelő, vélernényünk sgerint élszerűndl(
Iátszilk, tr,ogy.az ez,redegéSz§édügyi szoigálatúónők az egé§Zs]égügyi lközép-
káderek hároktképzé§e {dkozá§ának céljából sákharcászat,i gya]korl,a_

tdk 1evezeté§ér,e haszn árl§ a f e[ a zár§zlóai j gyalko,rlatokat.
Az ily,err kornpnex íog]alkozások Éolyám,án a szernáyi állom,ány kor-

§z€rú§íti j]smereteii 'es új járta§§ágdkra te§z gzeYt a gyógyító,;kiür,ítő
rendsla ályok foganatosításában az ó§szdegyverneíti }rarc állandóan vál_
tozó vi§zonyai között.

A szakharcászati gyakorlatba be ke1l vonni a zi§zlóalj telje§ egész-

s€gügyi á[qmányát, az ESII ,sebesúltgyű j,tő- és hátrasáüító-rajáne,k egy
reJzeT a ronds"eie.íiett tech,rliltrával és gyalkoúló,egész§€güg},li anYa€otlkal

Amemyiben ezek :az alegyséÉd]s €sö[i]kbnt,ett lét§zámúalk, akkor azo-
kat ki klslü egészíieni az EsH egész§égii€yri lkatonáival e§ €b§z§égilgyi
al|ákul,atlaiv'aü é§ az ezred más alegy§égéindk szaikembeleivel, Azon kí-
vüt a gyalror;la,t ielrezeésénék ,iclrejér,e az ezred €ge§zségrigyi szoldálaífó-
nö'k rné§szervozheti a ktiz]épkáderek ix§ze,voná§Ét és rne,g,alak]íthat €§/
összevont egészségügyi alegységet, pl. zsH-et,

Ezen foglailkoásolk alatt ful keü,do[gozrrli a furrkciorrális kötdl,ín€k
harolrelyzetei maxirnál,isan m€dkiizolító viszonydk közötti gyaklaüi vég-
rehajtá;át. M€yar,,ízatra vagy bemuítatóTa osak rosszul el,9ajlátított ürér-

dé§ek i§rnétlésekor van szükség,
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A zászlóalj harcászati gyakorlatokat általában az ezredparancsnok
vezeti, Az egészségügyi szolgálatfőnök kijelölhető a foglalkozásvezető

- zászlóalj egészségügyi állományában szakharcászati foglalkozá§áért fe-
Ielós segítőjévé. Ebben az esetben neki íel kell készítenie az egészségügyi
állományt a zászlóalj harc atatti egészségügyi bizosítása kérdéseinek fel-
dolgozásával kapcso]atos fog]alkozásra.

Az egészségügyi átlomány szakharcá§zati foglatkozásának előkészí-
tése általában a zászlóalj gyakorlat előtt két héttel veszi kezdetét, Az
egészségügyi szolgálatfőnök kidolgozza a foglalkozás elókészítósének nap-
tári tervét, A tervben meg kel1 határozni a megindulási adatokat, a ké-
szenléti időt. a fe]dolgozásra javasolt rendszabályokat. a bevonandó tech-
nikát és anyagi eszközőket. a szükséges okmányokat. a gyakorlat tényle-
ges biztositására kijeli)lendó erőket és eszközöket.

Az ezredegószségügy szolgálatfónök térkópen vagy vázlaton eIkészíti
a Szakharcalszati gyako!lat levezetésének tervót mozzanatonként, A tcrvct
a zászlóalj gyakorlat elgondolásáva] szoros összhangban ke1l elkészit.,ni
és az taItalmaZ2a az ajábbi kéIdeseket: a foglaikozás t.ifgya. kik(lpzósi
célja, levezetésónek ideje ós helyel a bevonirndó erók ós eszközijki il)-
gyasztási normák: imitációs eszkijzök; ega,szségúgyi-harcászati elgondolás
(a zászlóalj alegysógeinek he]j-zete megindulási helyzetben. eliirnwonlls
kor, harcfeladatok \,égreha jti'tsának iolyirmán; ZSH áttelepitcsónek ten-
gelye, a sebesültek fedczékként szolgá]ó helyek a tengelyen)l a ZSH egósz-
ségügyi á]lománya fogla]koziisának (a zászlóalj gyllkol'iat mozzani]tainak
meglelelar) mozzanatai és azok időtartama. kikópzési kérdósck ós azrlk fcl-
dolgozásának ideje. a foglalkoziisvczetaj iiltal a kiki,pzési kórd(,sck mcg-
oldásakor fogana|ositandó rendszabirlyok. az cgeszscgűgyi iillomanr gyl-
kor]atra való e]vonulásán;]k és állandó átlomáshelyrc való visszati,I,(,sének
rendje. a lrrgirrlkozás eltékelósLinek helye i:s ideie; a ZásZ]óalj alcgysó
g.]inck szcmól"vi á1llJmánya kijzü] a gyakol,Iat eg.ves mozzanalai alatt na:v

]cgesen megséf Li]tek sziima,

A zászlóa].i cg{]szsi,giig"vi 
'll]()mánya 

lószórc levcz(,thetií..A g("pesitc11

]iivószzászllralj cgószscgüg},i biztositása támadásban" cimű szikhorcatszati
íoglalkrlzás is, Ebbcn az L,sctbcn ZSH szcnrólyi iil)rlmánya rl,,zi,ff az
alábbi kikcpzi,si có}okat ]ehet mL,gszabni: a ZSH plrrancsnrlk zriszlóal,i
cgószségügyi biztositásának megszervezcs(:vcl kirpcs()1atos gyakol}atj jár-
tasságának tijkéletesítese. a szolgálati kóte]m.k cgószscgügyi it]]on]tiny
áltaii elsajiltitása a zásZl(ialj tiimiidirs a]atti egoszsa,qügyi biZtositi'tsiinak
folyamán (sebcsültek feIkutatiisa. elsósegélybcn va](i rószesitLlst, gvü,i-
tése. kihordása a harcmczóról. eliikcszitése hátrirszállitirshcrz) l il hal]gltók
magasfokú e|kijlcsi-harci tu]ajdonsitgainak ós lizikai á]lókópességa,nek
kialakitlisa,

A ztiszlr'lalj egészségügyi irllomiinyir foglalkoziisa levczctósónek tcf-
vét i!z ezredpararrcsnrrk hagyla ióvá 1egk{']sóbb a ftlglirlkozás kezdctc
(,lött kót hcttel, A gópesjtetl lijvésZZászlóa]j alcgységein(,l a gyakorlat
folyamán nóVlcgescn megsérültek számát i,s azok harcképteienni: válásá-
nak idejct úgy kclt a zászlóaljparancsnokkal összehangoini, hrlgy biáo-
sitva icgyen a kialakított he]yzet tanulságos volta a,s szemli,It,tt,ssóge. ir

kiképZesi kérdések minijségi feldolgozása-
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A gyakorlat kezdete elótt a §zemélyi állomány részére ki ke1l osz-
tani az ezred ege§zségügyi szolgálatfőnök által készített imitíciós jegye-
ket, amelyeken fel ke1l tüntetni a sérülés helyét, idejét, jellegét és sú-
lyosságát (ki tud jönni a harcrnezóról öná]lóan - vagy nem); a névle-
ge§en m€sérütek álta1 ön- es kölcsönös segély formájában nyújtott eIsG
segéiy teirjedeknét.

A gyakorlat körlete szemrevételezésének idején az ezred egészségü-
gyi szolgálratfónök pontpsítsa az ESH, az utánszállításra használt sebesült-
szállítc-eszkózök elórevonásának menetvonalát, a névlegesen megsebe-
sütdk haroképtelenné válásának terepszakasZait, a bevezetett kiképzési
kérdesek €észségügyi állomány általi feldolgozásának körzeteit, Szükség
e§etén íneg kell szervezni a foglalkozás körzetének (sebesüIt fedezékek-
nek, ZSH munkahelyének) előkészít€sét. Az egé§zségügyi szolgálatfónök
befejezi a terv kidolgozását és az ezredparancsnok által jóváhagyás után
eljuttaija azt a végrehajtókoz.

A foglalkozáshoz való felkészülés folyamán az egész§égügyi §zol-
gálatfőnök tanulmányozza a megfelelő irányadó okmányokat, tantermi
és szakharcászati foglalkozásokat tart a személyi á].lornány részéíe- A zász-
lóalj és az ESH sebesüttgyűjt& és hátraszállító-raj állornányának tánul-
mányoznia kell a ZSH feladatait, szervezését és felszereltségét, az ecész-
ségügyi szolgálat táTnadás alatti t€vÉkenységének feltételeit, az egé§zség-
ügyi biztosítás rendjét és terjedelmét a gépesített lövészzászlóalj táma-
dásának elókészít€sekor, a védelemben történő e)Jenség ellen menetból,
kózvetlen harcérinikezésből történő táínadáskor, harcjármúveken vagy
gyalogmenetben történő támadáskor, az ellenség védelmének mélységében
íolyó harc alatt.

A íoglalkqzá§ előtt ellenórizni kell a bevonandó szállítóeszközök áI-
lapotát, eló kell készíteni a megfelelő egészségügyi és haditechnikai anya-
got,

A zászlóalj harcászati gyakorlat a ,,Gyülekező" jel leadásával veszi
kezdetét. Az egészségügyi szolgálatíónök ellenőrzi a zsH é§ az ESH se-
besültgyújt& és hátraszállító-raj személyi állornárrya ezen jelzés elhang-
zása utáni tevékenységét (1. tdblázat).

A Zászlóaljparancsnok rnegszabhatja a ZSH parancsnok feladatát
mind az állandó diszlokáció helyén, mind a segélyhely megindulási kör-
letbe való elórevonásakor, avagy ezen körletbe való bérkezést követően.

Az egázségügyi állomány részére rnegfeleló időt kell biztosítani a
terep szefi[evételezésének végrehajtására és a gépkoc§izó |övészzász|í*
alj egys€gei harc alatti egészsegügyi biztosításának megszervezésére vo-
nBtkozó javaslatok kidolgozására. Az ezted egészs€ügyi szolgálatf6nök
halJgasa rneg a zsH parancsnok, a század egeszs€gügyi oktatók, a sebe-
sütgyújtó és hátraszáuító rajparancsnok javaslatait az alegysegek kü-
szóbón álló harc al,aiti ege§zsegügyi biztosítására vonatkozóarr (2. tdblózat).

A ászlóaljsegélyhely-parancsnok a zászlóaljparancsnok elhatározásá-
nak megfelelően pontosítja a ZSH támradás alatti mozgásának i,rányát
(tengelyét), közli a század €gészségügyi oktatókkal azt és azokat a helye-
ket, arnelyek legalkalrnasabbak a sebesültek részére szolgáló íedezekek
berendezésére. A zSH parancsnok tevékenységének érüákelésekor az ez-
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redsegélyhely-paranc§nok abból induljon ki, hogyan irányítja az aláren-
delt személyi állomány tevékenységét, a szervezetszsrú és megerósítésü
kapott egé§z§égügyi oktatók munkáját.

1. táblőzat

A zsH RlADózTATASA A ,,GYüLEKEZÓ" JELRE,
A MEGLNDULÁS| KÖRLET ELFOGLALASA, A ZSH MÜKÖDESE

MEGINDU LÁSl HELY ZETBEN

A foglalkozásvezető
álta1 foganatositandó

rendszabályok

6.00-?.30

?,30-8.30

A ZSH és az ESH sebesült-
gyúrtő és hátraszá]litó laj ri
adóztatása,,Gyülekező" jelre,

Elrendeli a gyülekezőt, ellen-
órll es cftlRell u Z511 l]a-
fancsnok tevékenységét. a szc-
mólyi állomány meginduIási
körletbe valí) megí!rkeZésónek
idejól.
El]enijrzi a szcmélyi á]]omány
késZenlótót a loAla]kí]ZáshoZ,
kihil,de|j ir l()glu]k(]Zás témá-
j ti1 1{i]tópzi]si cúIjai1, ]el,eZe-
tósónek rendjat,

Tat,]i(!pószeti ós harcásZal i lli-
1él(oZí;(]iist vógeZ, McghalIgat
ia a ZsH parancsní)k glz, tá-
mlrdás a]atti eeószsóÉügyi biz-
1ositilLsának úeÉsZefvczésúre
!r)natIi()Zó javas]atot,

A í'eladat kézhezvéte]e és tisZ-
tiZása

A ZSH műIiódése a L2imadlis
mcgindulási 1(örlctóbcn,l

A gyakorlat íolyamán a glz. az ezledparancsnok clgondolásának mcg-
1elelóen tevékenykedik, A ZSH a z,ászlóalj harcr(]nd,i(,it ki)VetiiL,n nyi)-
mul elóre a kijetölt menetvonalon, orvos elótt scgólybcn rószesiti l m(,g-
áilókban a feltételezett betcgckct i]s ijsszpontositia azrlkat a l'ede zt'lkt:kbcn,
Az egészségügyi oktatók a sebesültszál]itó.iiirmúVck mijgiitt te]epü]nck át,
figyelik a harcmcziit, lelkutatják, elsíjscgélybcn r(:]sz.$ítik i,s kihordják a

sebesülteket a zászlóaljscgélyhely-parirncsnrlk á]tal korábban kijelii)t moz,
gás tengelyére.'A könnyű sebesűltcknek (a szakaszparirncsnok cngcdé)yi,
vel) a2 egészségügyi ok{ató megmutatja a ledezókhez is ZSH mozgásten,
gelyéhez vczető Jc-gmegfeleliibb ós legbiztonslrgrlsabb utakat,
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2. s.. t.úblázat

A cLZ, ECESZSÉCÜGyl tslzTosi,IÁSA A KÓZELEBBI r.ELADA.r
V ÉCRI,H AJT ASAKOR,I AM AD AS FOLY AMAN

A loí]lall{ílZás\ c2etaj
:illill l'í]gan.rl()sltirndó

íenC]sZal)iiIyl)'\

i1.30-9.00 D]ijfen!l)lnu]is a7 el]cnség \.ó-
de]lne pel,em\,.,naiúnak Ií)-
hJm i-rtsps/,,|i j1,7Jf i,

9,00-10.30 Egészségügyi biZtosítiis az eI-
' lensaB vtdelmc peremvona]a

."t n iydl ,P,s,rli .lal, -ármü\ p-
]ien. nrenetbö] végrehajtcJtt tii-
nlaClás]i()f

]lll(,|ieli a ZSH pafllnc§no]r t{l
Va,lienységól, aZ egés7.sé!üly i
cI,aj]i {]s eszki]Zi]k clOsZtás;inak
helyessógót.

Kjhirdeli ir 1ámadiis kcZdetél,
ellenőrzi a zsH személyi á]1(]
mánvának tevéjicnysí]gét lr se-
besúLtek ielkutatásá1,.l]. gyűj-
tósa,\,el. kjhordásáva]. e]ső és
.]f!l)s elíilti seljólvben va]ó ré-
slesi]eséve], aZ ES]J-ra 1ijrló
nij hútraszállílás céliából se-
besü]tszál]ító jáf mű\,ekre Va]í]
fe]rakásával kapcsoIall)san,

A század egészségügl.i oktatók és a szakasz egészségügyi kirtonák
íeladataik végrehajtásakor nem hagyják e] századaika1. Ezllt a?,ok egy
sor esetben nem tudnak íe]deIiteni minden sebesü]tet és bcteget elsij-
sege]J,,ben Iészesiteni,

A nag}, h()nvédó háború tapasztalata, továbbá az utóbbi óvck sza]<-
harcásZati gyakorlatainak tapasztalatai azt izonyitják, hogy egy súlyos
sebesült elsósegélybenva](i részcsítése a 1egkijzelebbi íedezókbe juttatása
nélkü] 5-20 pefcet Vesz igón"vbe, Ezért a sebesü]tek ós betegek gyújté-
sének, elSő§egélyben Való Iészesitósének. a ZSH mí)29ástenge]yére va]ó
kihordásának á]talános it.án"\ ílása a zászlóaljsegó]),hely-parancsnok fela_
data. A sebesű]tr.k harctllezíjrajl va]ó kis2állitásának (kihordásának) át-
Iandó ellenórzésén kivü] még az ó kijtelmei közé tarIozik a súlyos sc-
besültek első- és orvos ciótti scgélyben Való részesitése. ESH-re tiirténó
hátraszá]litrisához Val(i e]iikrlszitése js, A sebesültek telü]vjzsgii]atakoI in-
tezkedik arra ví)natkozóan, hirgy a hala_szthatatlan ovosi seg_ó]yIe sz()ru_
lókat minál hamarabb (,]szál]ilsák ;rz ESH-re. Szúkség csetén rlrvos e]ót-
ti segé)yben részesiti azokat, Az orv(Js e]iitti segély magában f()glalja a
n},omokijtós fe]rakása he]ycsségének ellc.níjrzési,t_ a vófzós ideiglenes ej-
állitását. a mcsterséges ]éicgezútilst es aZ jndilekt szivmasszázst. a szá]-
lítási inrnob i] jzá]ást, l 1'áidal()mcsi]lapití)k, sokke]lenes szeres. antibioti-
kumtlk. ellenm(,rgek. gyógyszerek beadását iI 1ünL,tl kL,Zela,s. rész]eges
mentcsilés Vógrcha,jtását a sziii- és olrűreg, aZ ()rr_Aarat ós a szcmijblí_
tést.

A sebesültck és betegek harcmezóről és ZSH_rill való hátraszá}litása
megkönnyités(!nck ct',ljáb<il a sebesültek összpontositási he]yót (fedezLlkét)
meg kell je]ölni jól ószrevehetai jelekkel vagy hordozható adókészülékek-
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kcl, A ZS}l parancsnrlk (,z1 l(,l(,nti irz czt,r,dscgi,lyhtl)y paranr:snrlknak.
ml!,id ki'v(!ti il g17, a](]gysi,g(,i1

lllr ir ZSI] il7 (,]]{,nsl,g vi,d{,lm(',nck milysí,gí,bc,n t.Vak(]nykcdik, Vagy
ha llZ cllcntiim diis srlrán lt ci,pi,sít(,ll liivi,szz:iszlriitl,j szcmalyi illl()mánya
leszak;rtJ az (,2f(,d í,gasZsa,4ügvi l'ijni;kn(,k :r ziiszlr'l;tI,j gylkl)1,Iil1 alatl,i t(!V(!_
kr:nysi,gt:nc,k m (,Ar(]l(,li;(,n kll1 u rt n d szilbály() kát i,s il h()zand(i c]határozá_
sí)kilt {'J,la,k(,lni i,s li,jlcszlt,ni k('lJ rr hll llg;rl t'lkblr n ilZ i]núlI(isilg()t. a kcz-
d (,ma,nv(,za;k ílszsí,g(,t. ll7 il lk ( )t(ika,s Zs(',Eá (:]. túl)lú..aí)_

:). táblúzat

A (}l,Z. I,í; ílszsl:,(;i jCY l B\ZT o,síT ÁSA ATov ABBI
!,l.:LAl)A1, v í.:( jI] I.:l I 

^.],], 
As AIioR LS A T ÁM AD^S F:LLENsEG

víir)LLMíiN|:K M t)l,Y:;íi(;LI}llN vAl,(),IovÁI3I]I.,E.]LliSZl,í:SIlKoR

KiIii,pZa.si (t,]
A l'í)Ála]ki,Zásvczctii

iil1 Jl1 1i}ganat()silandó
lcndszabájy.)k

l0,3í)-]l,]]ll A llZ egcszsi,íjügyi biZ1,()sitása
,/ ,,,],,nsi,! \l,d,Irn, n,,' In,llv
si|tóbí,n lirlv(j támadliskor, h5 |

l(,nniill a ví]szólye aZ el]cnsól'i
i,Ill,nl j] jnjll]j]\,njtk

!]llcnórZi a zsll -§ i]Z ESH se-
b{,sült,{yűltaj ós há1l,asziil]itó
raj sZemólyi iill.Jmányának a
glZ, egószsóAügyi biztositásá-
va] kapcsolato§ tevékenysegél
aZ ellcnsóg vó.lelmének móly-
sagében szüksé* esetón meg-
ismételi a kiképzési fetadatok
vógrehajtását.

Lefújja és értéketi,] 1.30-12,3(] A i()l{lalk.]7ás érta,kelóse,

}I.1 a hallgatíik hibát k;jvetnek el, a kiegószítő kérdóseket feltevó ez-
redegészségügyi szolgálaifőnöknek törekednie kell a belyzet mé}yreha_
tóbb értókelésére és célszerú elhatározás kidolgozására.

A logJzrlkr_rzás valamennyi mozzanatában aktívan befolyásolja a zász-
]óalj egészsógügyi ál]ományának tevékeny§ógét. A hallgatók tevékenysé-
gétij] és a mcgszabott feladatok általuk történő végrehajtásátót függően
pontí]sit.ia a feltételezett sebcsültek zlj, alegységeitól való kihordásának,
megfeleló segélyben való részesítésének, az ESH-re történő hátraszátlítás
céIjából szál]íta)eszközökre való ielrakásának rendjét.

A kiképzési kérdések feldo}gozását követően a ioglalkozás minden
mozzanatába\ értékelni kell a feldolgozás eredményeit. Meg kell áuapí-
tani, hogy teljesítették-e a meg§zabott kiképzési célokat, értékelni kell a
hallgatók tevékenységét és a ZSH harci összekovácsoltságát. A hiányos-
ságok elemzésekor a f ogblkozásvezetó tárja fel azok okait és szabjon
konkrét feladatokat a hBltgatók számára azok kiküszöbölésével kapcso-
latosan-
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A hodtópbiztosítós 1988. évben megjelent
szómoinok összesített tortolomjegyzéke

A Magyar Néphadsereg 6639 parancsnokának vérsenyfelhívá§a 1988.
1. sz. 3. oldal.
Egy §zelíd reformációt szeretnék! Gondolatok Széchenyi l§tván Stadiumá-
ból 1988.2. sz, 3_10. oldal.

Földterület hasznosí ására meghirdetett verseny értékelése 1988. 4. sz.

A had,tópbiztosítós elméLete

Dr. Lapos Mihhóla Dőrgu. : Barát§ág-88 gyakorlat hadtápbiztosítá,sá-
ról. 1988. 1. sz. 5_9. o1dal

Estók Sónd.or őrgy.: A gl. (hk.) zászloalj hadtápbiztosításának elvi és
gyakorlali kérdései. l9B8. 1. sz, 10-16. oldal

Vógner BéLa őrgy.: A boní légvédelmi rakétaezred harctevékenysége
hadtápbiztosításánrak fóbb §ajátossága az új vonásai. 1988. 1. sz. 77 -23.oldal

Tóth Bőlint mk. alez., Veperd,i And,rós őrgg.: A vízi szállítási ágazat
helye és alkalmazásának lehetőségei a katonai szállításban. 1988. 1. sz.
33-42. oldal

Dt. villőnai, Ferenc o. ezd§.j A szakorvosi és a sz€kosított ellátás to-
Vábbfejlesztésének lehetős€gei az elvonuló szárazföldi csapatok egészség-
ügyi biáosítása érdekében. 1988. 1. sz. 43-57. o1dal

I. Golusko Dezd,s.: A hadtáp tegnap, ma és holnap. 1988. 2. sz. 11-15.
oldal

DT. Lqpos Mihóla Oőrgu.: A védelíni hadmúvelet h}tadtápbiztosítisá-
ról. 1988.2, sz. 16_21. oldal

S, Nagg JózseJ ezds-: 
^ 

l\átotszági közlekedési csapatok tevékeny-
ségeinek hadtápbiztosíüisa. 19BB. 2. §z. 22-23. o1dal

Píoí. Dr, Nouók Janos o, ezd.s.: Egy korszerű háború körüiményeinek
hatása az egesz§égügyi szolgálat tevékenységére, módosult a feladat, új-
szerú szemléletre van szük§ég. 1988, 3. sz. 3-11. oldal

Dr, Csabai Ggörgy alez.: A fegyveres küzdelem hadtápbiztosításának
elvei. 1988.3. sz. 12-18. oldal

Dr. Lapos MihóIg t-:őrgg.: A hadtápvezetés aktuális feladatairól. 19BB.
4. sz. 5-9. oldal
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Dobó Péter ezds.: A védelmi hadmúvelet hadtápbiztosítá§ának né-
hány idószerr,l kérdése. 1988.4. sz. 10-17. oldal

Dr. viuanui FeTenc o. ezds., ilr. Lőszó Imre o, alez., d,r, Szolnóki Lősz-
ló o. őíga.: Az Egyesített Feg]rvere§ Erók koordinációs c§oporto§ításai
egész§é8ügyi biztosításának aktuális problémái a kor§zerú védelmi had-
múveletekben, a háború kezdeti idószakában. 1988. 4. sz, 18-35. oldal

Péli, Istaón nk. őígu.: Módszerek a katonai gépkoc§iutak forgalrrrá-
nak tervezéséhez. 19BB. 4. sz, 36-45. oldal

Politikai nunka a hbd,tó.pban

Szerkesztőségi cikk; A szovjet hadsereg 70. §zületésére. 1988. 1. sz.
58_63. oldal

Dr. Mezeiné ilí. Nuitro,i Beóta: Tud,alí nevelés tapasztalatai a polgári
dolgozók körében. 1988. 1. sz. 64-66. o1dal

Kouőcs Kőroly al,ez.: A pártpo|itikai munka néhány sajátos vonása
és tápasáalata a népgazda§ági bázison mozgo§ítás útján létrehozott üzem-
anyagraktár személyi állománya körében végzett tevékenység során. 1988.
2. sz. 34-41. old]al

Hbd,tőpki,képzés és í elké szí,tés

Littonfueíiczku Jónos mk, alez,: A képzés, a nevelés hatekonyságának
növelése a pályakezdó íiatal tisztek, tiszthelyette§ek beilleszkedésének se-
gít€§e. 1988. l. §z.67-76. oldal

Babaíczi Tiuai],ar ezd,s.: Pályakezdő fiata1 hadtáptisztek beilleszke-
désenek elósegíté§e. 1988. 1. sz. 77-85. oldal

Illi,ch, Ferenc őrgg.: A képzés és a nevelés hatékonysága és a fiatal
tisztek beilleszkedésének segítese. 1988. 1. §z. 86-92. oldal

Ballq.gó L(j,jos őr9g. j A fiatal tisztek, tiszthelyettesek beilleszkedésé-
nek segítése. 19B8. 1. sz.93_96. oldal
Lakosa JózseJ szds.: A kiképzéssel, neveléssel szemben támasztott c§a-
pat§zintú követelmények. 19BB, 1. sz.97-100. oldai

Hazuga Kdrolg §zd§.j A tladtápkiképzés_nevelés hatékonysága a honi
rádiótechnikai c§apatoknál. 1988. 1. sz. 101-102, oldal

Kabai Frigaes alez., stier sőndor őrga.: A ti§zthelyettes hallgatók f€l-
keszítése a hivatá§o§ katonai pályára, 1988. 1. §z. 103_107. olda1

Szilórd. Istuón őTga.: Az akadémiát végzett tisztek bcilleszkedése.
1988. 1. sz. 108_115 odal

Dí. Kazínczi lstadL na, alez,: Kaínnai-gazdasági képzés tapasztalatai.
1988. 1. sz. l16-122. oldal

Dt. Szabó Mórton ezils.: Az árszabályozás változá§a. 1988. 1. sz. 123-
l35. oldtrl

Kapus Ggula Dőrga., Dobó Péter ezils., Szenes JózseJ ezds.: A Bará|-
ság-88 gya,korlat főbb hadtáptapaszta.lratai, 1988.2. sz. 42-59. oldal

Pólg lstvón ezils.: A Barátság-88 gya,korlat élelmezési ellátásának
tapaszta}atai. 1988. 2. sz.60_63. oldal
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L)!)l)i ll!,tL,|- (..rll , I](llull!li [.'t,r,,ttc it(t]t , Al ]1)B7-tí}l]í], l,Vb(,n \,óg-
r-.,hiLjl(,tl !_l\xI(í)fllll()k hildllipbi/l(l\iliisiiniik |(;bl] i'rlllLllinrlsilllll1rr tlrlrirsz
lil|il|,|I l:lj:li l ,, |,i ,,,t ,,|d,l]

. .\.í)i|ll)/(j]lrli 'l'il\r1. lll|_: Nit!:\,1;lYIllslil]il t,slrllirlszlillitlissirl (.gvb{,kiil(j1l
,,]t,s]rrvi,szlt hildlii|lbilll)5iIilsll Lí)illl .i, s,/,

}'Ilquar llc.-sii (l/(,:,: \ri2(,lliilí) liitl()nirk liilii,]]za,sl., l1)tJl}. l, :7,

l1fl r(,/i(;§_-úllsl,(/ rls /rrrrl tlipl, r/lr]1l:r;s

Cllbi._-d (;l/ll1tl r,_-ds.. Nrl(l1l Islttin iirq|l ;\ Gfiinit-BB g\,llk()].]irt hiid-
iápt:rpirszlall1lli. l9í]t], lJ, sz 1t)-!!). rlldirl

\]úq}lIl I]i,la rjr,(/rl.: A hrlni lt]evi,clr,]n]i r.i]ka,li]czf.d hitdliipbi7t,]sili]-
lljn;rk ]L,hL,ll,si!r,i it vlil,hiill') ltigi lllr,rlstlr1 illlill 11\(1ft c§lii]iisl)k ki;\,t,lk(.z
llí,n5,1 i l'r,).z,lrnlrrlii\ilk()l, ]|]l]l]. lj sz, ]j() .l], rrldirl

}Írrrr'rri ./r]_-sr,/ iir!I]l.: A:, all(,nsi,g 1lilg\.pl)l11t)ssiigtl Ii,]Clol.1ltF(,s.lp.tj,
nlóf(i tLl2k()ml)](,\Llula a]kitlrllirZiisilnlr]i hi]tiisa il hildtii[rsz(,f\,a7o1(,k (,]t t,,
múkijdiF a,s t cl.i('s it ijk(ipcssi,g(,r.c._ 19{tl].3. sz_.lij-5i. lr]d.tl

BobdI(._-i 'f il.adíl'. Ili, (]_-ds, ] Ntrhiinv g())1.1o]lr1 il kat()nni fr'iiskollira
iel..ntkczcttt,k l'(,i\,óteli f(.nd§zcfi,rijl r.ls az 1í]t]B t]r,i li,lvt,tc]i viZsgiik lit-
pasztalatair(')] 198B ,3, sz, 58-68, o]Cla]

l]1lc n iir--(]§ (lx hodt.ipl..:.l('s

Dr_ Laqos Mil,tLt14 rőrgu,: A csapllthadliip liif7sck i,s ill(.gl,sl,el.k ijsz-
szekoviicsolásiiI(il, l!]Bt], 3, sZ, li9-7"l. rr]ctlrl

S:enes Jó_-seJ c.ds,. ]liich Fcr.cnc ole:,: A hadlapVe7etós mridosult
követeiményci. tartalma és ]nódszcfei a csapathadtiip szcrveztti viiltozása
nyomán az ÁHKSZ idószakában, 19BB. 3, sz, ?s-Bi, o1dal

Bakodi Zoltán n]/, eids_ ] A számit(igépek álkalmazásáról az MN hircl-
tápjában, 19BB.3. sz, B8-92, olda]

Go.-drilkodtís. lio tonoi s:.i ll iíds is iiri ii l1 c1 (!s

Dr. Dobó Fetenc ng_ ole:,] A katonai szál]ítások 198? evi alakulása
fíibb jellemzói és mutatói. a további munka fíi irán],ai, l9BB. 2, sZ, 64*?0.
o1dal

Török Gaula e2.1§,., A katonai üdültetés je.lenlegi helyzcte és feilesz_
tésének lehetőségei, 19BB. 2, sz. 71-?8, oldal

Tud,omdlluos tájéko:tcrtó

Dr, Szenes Zoltón alez.: A hadtáptechnikai fejlődés és a hadtápbizto-
sítá§. 1988. 1. sz, l36-137, oldal

Dr. csabai G?,Jórga alez,, Habik László nlJ. alez,: Szemelvények a Had_
tápbiztositási Fogalmak Ertelmezó Szótárából, 19BB, 1, sz. 138-140. oldal

Dr- Dobó Fefenc nu. alez,, Takács JózseJ alez.: Néhány gondolat az
MN Köztekedési Szolgálatnál folyó tudományos munkáról. 1988. 2. §z.
64-70. oldal

V, V. KoTobusin uezd,s.: A hadtudományi kutatások hatékonyságá-
nak iokozá§a. l988, 3. sz.93-102, oldal
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Vt:glt .ltizse| tanó(.sadó: országos Munkirvi,d.]mi Toniicskozás az
MHSZ-ben, l9BB_ l, sz, 141-145. o]dal

Szabó Antal iirgy, r T:ij(,k()ztátó az MN ?203 n)irgasllbbegvsa,g munka-
vlldelmi k()nlcrenciá,iárril_ l9B8, 1. sz. 146-149, ()Idal

Zsitn!úí Er.s(rbet tpa,: Ttiji:koztató a kirtonai íiiiskrllák kijziitti mun-
kavédt,lnri v(,t(i]kt:di; i a paszt alalair(i]. 198B, 1. sz. l48-15], <l)dal

MN PÜ!--st:g balesetelhári.túsi és ntunkaréd.elmí íJs.rdlVr Ta,iókoZtat('}
a nl,phadscrcg p()]gári alka]maz()1tainak lgB?, (ivi biL]csetl helvzet(rraj]_
l9BB. :], sz, l l?-l22, rlldal

I)r. Nírmeth Anclrás tl. ijrgy,: A nilgyfrekvcnciás e]ektr()mágneses su_
gár2iis ogí,sZs(igkilrosj1(; hiltiisa, l91}í]. 2. sz, 1 1?-122. ()ldal
Triii,kllztal11 it fclsijrlktltliisi int(izma,nyck IX, orsz:'rgos Munkirvi,d(.]mi An-
ka,t|iiról lgt]t], :]. sz, l()3 109. ()lda]

Dr, Vasttiri I'(.rei( íll,k. ok,:,: A ktizópfokú szaktanlolyamtlk 1irpasz-
1a]aliti, 1í)BB, -1. sZ, 6{i-íj?. ()ldal

Vad,as: Lászltj oltl:,: Tá,|ókrrzlaló a munkavédt,lmi i,s munkaegész_
sógügvi f.]ma,r(isck ,l.ir pasZ] a] irta jf(')l, l9Bí}, 4, sz,
A kir1()nai szcrv(,z(.1 (egvsóc. int/,zct) munkavédelmi mcgbizottiainak iajbb
feladatlti, 19B8. 4 sz, {j1}-,?2 rlldal

,iícs.-?lí)s íoPos.ldldlí)k

Skrobrin Lris:ló ?.,dn-, ] A2 aíganisztáni haditeva,kenység hadláptapasz-
lalatai, 1l}t]t].2, sz, ??-94- oldal

Dr, .§_-l,nes ZoLtón alez.: AZ ola§z hadtesi hadtápbiztosítása vedelmi
múv(,lclbL,n. 19BB. 2. sz, 95 l0l, rlldal

F!)lt!liirQl saemle

(;, P. P{rs:íühl)l,s:kii ftltbaU.: A fronthadtáp vezet(.sének kérdései.
l988, l, sz, 152_161.1lldal

A. Jtílnakor tlijfgv. j .A, komplex kiscgitó gazdaságok ielenlóstsge a csa-
palok elilitiisiiban. l98B.2. sz. 123-127. odal

E- GaenlI c:ds_] Az iilcázás hata,konysága. 19BB. 2. sz. l28-132. oldal
V, siokjn c:ds,j A laj vcdelmet loglál. 19BB.3. sz, ll0-1l3, oldal
V. §;idororl ezds : A védelmi ha.cot megvivó alegysegek hadtápbizto-

sitása a szakasztámpontban. l98B,3, sz. 114-1t6. oldal
. A- lnúílleT ale:.: A század védelemben. 19BB. 3, sz. l]?-120. oldal
v, Kirilín Pzds,, s.-. Ageíonor őrgy.: A zászlóalj védőkörletben, 198B.

3. §z, l21-125, oldal

A nag! hon|,édő hcibofú tapasztalatai

M. F. Vojtenko na. o. ezd"s.: A Fegyveres Erók egészségügyi biztosí-
tásának néhány meg nem oldott kérdése a nagy honvédő háborúban. 1988.
3, sz, l26_130, oldal
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Proí. o. sz, Lobaszop na, o, Oőíga., B, A. Goloszots nu. o, szirs.: A
szovjet csapatok egész§égügyi biztosítása a kurszki védelrni hadrnúvelet-
ben. 1988.3. sz. 131_137. oldal

G, Bünnisztoa ezd,s,, A, sztorcsok ezds.l Mit mutatott a gyakorlat.
19B9.4. §z. 112-116. oldal

V. A. OatíncoD Dőrga.: A csapatok hadtáp vonatkozású önáUósága fo-
kozá§ának problémái. 1988.4, sz. 117-124. oldal

v. Fed,orou ezd,s,: Az UsA §zárazföldi c§apatok légi mozgékonyságú
hadosztályának hadtápparancsnoksága. 19BB, 4. sz. 125-130. oldal

Heinz Kash na. altbga,: A szekérszállitástóI az anyagellátó alakula,
tokig, 1988.4. sz.

Ho,d,ülptöf ténet

Szabó Árpód, alez.: A hadmúveleti hadtápelméletek fejlődése a Ma-
gyar Néphadseregben (Történelmi áttekintés 1945-1980) 1988. 4, sz. 73-
83, oldal

Dr. Dobó Ferenc ny. olez.: A katonai szállitási tevékenység végrehaj-
tásának rendje ésfejlődése az 1945-19BO-a§ években, 1988- 4. sz. 84-91,.
oldaI

Tájékoztatók

Lazaroúa R.. Szerbezoua M., BogdanoD Á,: A lángálló kikészités ha-
tása a kevert textilon anyagokra. 198B,4. sz,92-95. oldal

Kiss Gaula őrgy.: Bemutatkoznak a három tavasz relikviái, 1988.4. sz. l
A ,,Hadtápbiztositá§" 1986. és 1987. évben megjelent számainak tarta-
lomjeegyzéke, 1988. 4. sz, g8*i11. oldal
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Radulov G,
vezérórnagy

skrabán László
ezredes

TARTALOMJEGYZÉK

A H ADT ÁPBIZTOSÍT AS ELMELETE
A csapatok hadtápbiztosításának saiátosságai
hegyes terepen íolytatott véde]mi tevékenység
esetén
A HDT közvetlen légvédetmi fakétaezred (KVB)
hadtápbiztositásának sajátosságai

HARCKESZÜLT SEG ÉS HADT ÁPKIKÉPZÉS
Harcihelikopter dandát, áttal 1g88-ban végrehai-
tott repüló harcászati gyakorlatok hadtáp tapasz-
laLatai

Kiképzési repülések hadtápbiztosítása végrehajtá-
sánaIi rendje és tapasztaIatai maga§abbegysé-

Az akadémiai számitógépes oktatás korszelÚsítése

3

Dombovári ottó
száZados,
vasvári Tibor
alezredes
vasvári Tibor
alezredes

Bósze Tamás százados,
Dr. Szenes Zoltán
alezrede§

szúcs László ezredes

Szenes József ezrede§,
Gárdos vi]mo§ órnagy

Surányi Marietta
mk, íóhadnagy

DL Lapos Mihály
vezérőrnagy
Jaroscúk Miklós
őrnagy
Hajdú József őrna8y

tlydzik Mieczyslaw
nyá, mk, ezrede§
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KÖZLEKEDE Sl BIZTOSIT AS
Ko.szerú szállitási technotóEiák - kombinált
szállitás
Az átszeIvezett seregtest közlekedési sZolgáIatá-
nak he]yzete, a hatékony§ág javításának további
célkllüzesei. feladatai és módszerei
A vasúti közlekedési ág háborús üzemmódra tör-
ténó lelkészitésének néhány kérdése

H ASZ N O S,I AP ASZT ALAT O K
Az MN csapatai hadtápbiztositásának néhány ak-
tuális kérdése
vi§szatekintés a Hadműveleti tanfolyamra * *

93
l01

A hadtápbiztositás tapasztalatai az izraeli-liba-
noni háborúban - - 106

A kóolaj stratégiai nyersanyagkénti jetentósége 1l6

MUNKAV ÉDELMI KÖZLEMÉNY EK
Segédlet a munkavédelmi követelraények érvé-
nyesitéséhez a létesítmények tétrehozása, íelújí-
tása, korszerú§itése folyamán - - |24
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