
Az Egységes Málházási Utasítás alkalmazásáról 

Cs is z ár G é z a alezredes, T ó t h Jó zs e f őrnagy 

A Magyar Néphadsereg harckészültségének állandó fenntartása, 
hatékonyságának fokozása katonai vezetésünk egyik legfontosabb fel
adatát képezi. 

Azok az eredmények, amelyeket ezen a téren az elmúlt években 
elértünk, köteleznek bennünket arra, hogy a fejlődés által űjból és űjból 
felvetett problémákat minél rövidebb idő alatt megoldjuk. 

A hadsereg korszerű fegyverzettel és technikai eszközökkel való 
ellátása, a személyi állomány részére megfelelő harci felszerelési eszkö
zök rendszeresítése, valamint a szállítóeszközök szállítóterének maximá
lis kihasználása és az anyagi-technikai eszközök megbízható módon tör
ténő rögzítése, szállítása szükségessé tette a málházás egységes, átfogó 
szabályozását. 

tgy került sor első lépésként az „Egységes Málházási Utasítás az 
összfegyvernemi csapatok részére" című szolgálati könyv kidolgozására 
és széles körű kiadására. Ezt követik majd a fegyvernemi és szolgálati 
ág főnökségek szakmálházási utasításai. 

Az utasítás - miként a címe is visszatükrözi - alapvetően az össz
fegyvernemi csapatok (gépkocsizó lövész- és harckocsiegységek, alegysé
gek) részére készült. Ennek ellenére vannak az utasításnak olyan elvi és 
gyakorlati előírásai - hasonlóan az MN Harcászati Szabályzata általános 
részeihez -, amelyek általános jellegüknél fogva valamennyi fegyver
nemre és szolgálati ágra kötelező érvényűek. 

A tapasztalatok szerint nem mindenütt értették meg az utasítás egyes 
részeinek előírásait és ez elsősorban a fegyvernemi és szakcsapatoknál 
mutatkozik. Problémát okoz, mi az ami előírásaiból általánosítható és 
kötelező, és mi az, ami értelemszerűen alkalmazható. Több helyen nem 
tanulmányozták eléggé az utasítás felépítését, tartalmi rendszerezését. 

A fegyvernemi és szakmálházási utasítások is alapvetően - az egy
ségesség érdekében - ebben a felépítésben, rendszerben készülnek el. 

Tehát az szükséges, hogy mindenki egységesen értelmezze és a rá 
vonatkozó mértékben elsajátítsa az Utasítás felépítésén keresztül tar
talmi előírásait, felhasználásának lehetőségeit és módszereit. 
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Cikkünkben három célt kívánunk elérni: 
- Az egyik, hogy vázlatosan bemutassuk az Utasítás szerkezeti és 

tartalmi felépítését. 
- A másik, hogy rámutassunk azokra az előírásokra, amelyek álta

lános jellegüknél fogva valamennyi fegyvernemre és szolgálati ágra 
egyaránt érvényesek. 

- A harmadik, hogy javaslatokkal éljünk az Utasításban foglaltak 
elsajátítására és adott területen rugalmas alkalmazására. 

1. Az Egységes Málházási Utasítás „Altalános elvek" címen össze
foglalva rögzíti az Utasítás tartalmát, célját, a csapatok málházásának 
elveit és utal alkalmazására is. Itt tulajdonképpen dióhéjban érintve 
vannak az Utasítás főbb gondolatai. Ebből következik, hogy a könyv 
tartalomjegyzékében ezeket a kérdéseket célszerű alaposan tanulmányozni 
és csak amikor az ebben kifejtett gondolatokat megértettük, rendszerez
tük, akkor lépni tovább az Utasítás tartalmi megismerése útján. 

Az Utasítás három nagyobb részre tagozódik. Az egyes részek fejeze
teket, az utóbbiak - a hivatkozás megkönnyítése céljából - pontokat 
foglalnak magukban. 

Az első rész a rendszeresített ruházati és személyi felszerelési cik
kek málházásával és hordmódjával foglalkozik. Ezen belül: 

- Az 1. fejezet ismerteti a személyi állomány felszerelésére és azok 
hcrdmódjára vonatkozó általános szabályokat. 

- A II. fejezet áttekinthető táblázatos formában a könyv bal oldalán 
f€ltünteti a tiszt, tiszthelyettes és legénységi állomány „ALAPTÍPUS"-ű 
ruházati és személyi felszerelését, télen és nyáron, a könyv jobb olda
lán pedig négy beállításban az adott típust rajzban szemlélteti. Ez a 
fejezet az egyes alaptípusú ruházati és személyi felszerelés súlyadatait 
tartlamazó összetett kimutatással zárul. 

- A III. fejezet - hasonló felépítésben az előbbihez - az „ALAP
TíPUS"-tól eltérő tiszti és tiszthelyettesi típus felszereléseket rögzíti a 
gépkocsizó lövész- és harckocsiegységek vonatkozásában. 

- A IV. fejezet - ez a legterjedelmesebb az első részen belül -
tartalmaz,.a az „ALAPT1PUS"-tól eltérő legénységi felszerelések típusait 
az előbb említett összfegyvernemi csapatok vonatkozásában. 

Az utasítás második része terjedelmét tekintve az első részhez ha
sonló. Összességében felöleli az összfegyvernemi egységek és alegységek 
személyi állományának, ezek felszereléseinek, valamint anyagainak mál
házását. Az elv itt is következetesen az, hogy a típusokat tartalmazza 
a málházási előírás. Az egyes típusokat behelyettesítve az adott alegység 
szervezeti egységébe - eredményezi a teljes konkrétságot. 

Az utasítás harmadik része a csapatok anyagi mozgó készleteinek 
rakodása, málházása és szállítása címet viseli. Három fejezetre tagozódik. 

- Az I. fejezet valamennyi anyag rakodásának és málházásának 
legáltalánosabb elveit tartalmazza. 

- A II. fejezet az összfegyvernemi egységeknél és alegységeknél 
meglevő valamennyi anyagra (fegyverzeti, üzemanyag stb.) vonatkozó 
általános rakodási, málházási és szállítási szabályokat tünteti fel. Az I. 
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fejezetben kifejtett legáltalánosabb elvek itt már az egyes anyagi esz
közökre konkretizálódnak. 

- A III. fejezet az ezred- és zászlóaljhadtápban rendszeresített 
anyagi eszközök (készletek), valamint a szállító gépjárművek jellemző 

adatait tartalmazza kizárólag összfegyvernemi vonatkozásban. 

Az eddigiekben kifejtettek alapján levonható következtetések: 
- Az Egységes Málházási Utasítás felöleli a gépkocsizó lövész- és 

harckocsiegységek típus személyeinek és alegységeinek málházási rend
jét. Rögzíti a csomagolás, rakodás és szállítás legfontosabb szabályait, 
ezáltal még hatékonyabbá teszi az egységek szervezettebb felkészülés
sét a harci feladatokra. 

- Az Utasítás nagyban elősegíti a parancsnokok (törzsek) munkáját 
az egységes málházási rend kialakításában. 

- Az Utasítás alapot nyújt a fegyvernemek, szakcsapatok szak-
-málházási utasításainak kidolgozásához, ugyanakkor ezek kiadásáig 
segítséget ad - alkotó felhasználás mellett - szak egységeik, alegysé
geik málházásához is. 

2. Különböző harckészültségi ellenőrzések, csapat- és más kŰ~plex 
gyakorlatok tapasztalatai szerint jelenleg még nincs mindenütt megfelelő 
mértékben kihasználva a szállító gépjárművek rakodótere, nem kielégítő 
az anyagok rögzítése, hosszú a szállító gépjárművek málházási ideje, 
mely hátrányosan befolyásolja a harckészültségbe helyezési időnormák 
teljesítését. 

Ezért vált szükségessé a szak-málházási utasítások kidolgozási üte
mének meggyorsítása, és az Egységes Málházási Utasítás használatának 
magyarázása. 

Véleményünk szerint az összfegyvernemi csapatok részére készült 
és kiadott Egységes Málházási Utasítás első része L és II. fejezetének 
anyaga valamennyi fegyvernemi és szolgálati ágat érint. 

A III. és IV. fejezetben nem rögzített „alaptípus"-tól eltérő személyi 
felszereléseknek harcmódjait célszerű magasabbegységen vagy egységen 
belül egységesen szabályozni. 

Pl.: Az Utasítás nem rögzíti a híradó század, műszaki század, sza
kaszparancsnokok vagy sorállományú műszaki katona és a 122 mm-es 
Íövegkezelő személyi felszerelését, annak harcmódját. Ebben az esetben 
célszerű az állománytábla szerint rendszeresített felszerelés harcmódját 
ai illetékes magasabbegység- vagy egységparancsnokok hatáskörében 
- a szak-málházási utasítások megjelenéséig - a Málházási Utasítás 
előírásai és a helyi sajátosságokból adódó igények alapján egységesen 
meghatározni. 

Annak ellenéte, hogy az Utasítás második részében kifejezetten össz
fegyvernemi egységek és alegységek felszereléseinek málházásáról van 
Szó, előfrásai más fegyvernemeknél és szolgálati ágnál meglevő azonos 
típusú járművek málházásánál szintén jól felhasználhatók. 

A fegyvernemi és szakcsapataknál a szervezési felépítésnek meg
felelően az Utasításban rögzített rendszerben célszerű valamennyi jár
műnek (eszköznek) a málházását szabályozni. 
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Pl.: Egy híradó zászlóalj rendszeresített járművein a s,:emélyi állo
mány elhelyezését, felszereléseinek és anyagainak málházását űgy cél
szerű megtervezni, hogy először a z. törzsnél rendszeresített és oda be
vont járművek (eszközök), majd a segélyhely, hadtáp- és technikai al
egységek és végül a híradó századok (azokon belül szakaszok, rajok) 
málházását alakítsuk ki. 

Ez a rendszer és módszer valamennyi fegyvernemi és szakalegy
ségre, egységre alkalmazható. Alapelvként kell elfogadni, hogy az Uta
sításban rögzített ezred közvetlen fegyvernemi és szakalegységek málhá
zásának szabályait azonos típusú szállítóeszköz, ugyanazon személy, anyag, 
eszköz vonatkozásában teljes egészében át kell venni. 

Ez azt jelenti, hogy a fegyvernemi és szakcsapatok állományában 
szervezett fegyvernemi szakasz (század) állománya, anyagi, technikai esz
közei megegyezhetnek a· gl. (hk.) e. fegyvernemi alegységei (szakasz, szá
zad) készleteivel és akkor szószerint a Málházási Utasításban rögzítettek 
szerint kell eljárni. Ha kisebb eltérések mutatkoznak, akkor annak meg
felelően kell módosítani, helyesbíteni a rögzített málházási rendszabá
lyokat. 

Abban az esetben, ha a fegyvernemi vagy szakcsapatoknál olyan 
alegységek, személyek, eszközök vannak, melyekre nem tér ki az Utasí
tás, akkor azok szállító járművekre történő málházását ki kell dolgozni. 

Pl.: A gl. ho. közvetlen műszaki zászlóalj utász századának málhá
zását teljes egészében ki kell alakítani. Célszerű módja, hogy a század 
személyi állományát, anyagi és technikai eszközeit szállító járművek tí
pusának megfelelően elrendezni a járműhöz tartozó anyagok (gépjármú 
mentesítő, álcaháló, szerszámkészlet stb.), majd az állománytábla szerint 
szervezett és rendszeresített állomány és anyagi-, technikai eszközök 
elhelyezését, gyakorlatban is kipróbálva meg kell tervezni. Az elrendezést 
vázlatosan is és táblázatban szövegesen is szükséges rögzíteni. Ezzel 
egyrészt alkalmazkodunk az Utasítás felépítéséhez, másrészt így - szem
léltetően is - biztosítjuk az egységes értelmezést, a jobb megértést. 

A harmadik rész előírásaina]j: zöme (I. és II. fejezet) minden más 
esetben és szolgálati ág területére egyaránt érvényes elveket tartalmaz. 

Az anyagi eszközök rakodásának, málházásának általános elvei vala
mennyi egységre, alegységre alkalmazhatók. 

A Magyar Néphadseregben egységes csomagolóeszközök csak igen 
fontos, illetve nagymértékű anyagoknál vannak kialakítva. Jelenleg még 
sok anyag csomagolása különböző módszerekkel, a helyi lehetőségek, 
adottságok felhasználásával történik. Ilyenek például a vezetékes híradó
anyagok, különböző műszaki anyagok, ruházati anyagok, élelmiszerek 
stb. Ezeket az anyagokat szabálytalan vagy más anyagokhoz rendszere
sített ládákban, zsákokban helyezik el. Ezek ugyan helyes kezdeménye
zések, de éppen a csomagolás módjának különbözőségéből adódóan 
nehéz az előírásoknak megfelelően elhelyezni a szállítóeszközökön a 
szállítandó anyagi technikai eszközöket. Törekedni kell arra, - a központi 
intézkedésig -, hogy legalább egységen belül kialakítsák a helyi lehe
tőségek maximális kihasználásával az egységes csomagolási módokat. 
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Az utasítás előírásainak megfelelően előkészített anyagi és technikai 
eszközök rakodását szervezetté kell tenni. 

Mindenütt széles körű törekvés van a kézi rakodást helyettesítő 

- így a munkafolyamatot meggyorsító - gépi eszközök szélesebb körű 
alkalmazására, a rakodást megkönnyítő szükség- vagy állandó jellegű 
rakodóállások helyi kialakítására. 

Az Utasítás rakodási időnormákkal kapcsolatos előírásai általános ' 
jellegűek. A tulajdonságok szerinti anyagcsoportosítások a tipizálás ér
dekében vannak meghatározva és a rakodások egyszerű, gyors megszer
vezésére való törekvést szorgahnazzák. Természetesen az MN készletében 
az Utasításban rögzített csoportosítástól eltérő anyagfajták is lehetnek 
és azok rakodásához is szükség van valamilyen időtényező meghatározá-
sára. Ezeket az érintett csapatok saját hatáskörben is eldönthetik és a 
javasolt rakodási időnormákat is - különféle ésszerűsítésekkel - csök
kenthetik. 

Az anyagok mozgatásával kapcsolatos biztonsági rendszabályok 
ugyancsak általános előírások, amelyek feltétlen kiegészítésre szorulnak 
a különböző anyagfajtákra vonatkozó - szabályzatokban rögzített -
speciális biztonsági szabályokkal. 

A különböző anyagok rakodására, málházására és szállítására vonat
kozó általános szabályokat valamennyi fegyvernemnél, szakcsapatnál be 
kell tartani. 

Az Utasítás harmadik része III. fejezetében a csapatok mozgó kész
leteinek málházására ugyancsak általános előírások vannak rögzítve. 

Pl.: A gépkocsizó lövész- (harckocsi-) egységeknél rendszeresített lő
szer, üzemanyag, páncélos és gépjárműanyag, műszaki anyag, híradóanyag 
stb. csomagolása, súlya, a csomagolóeszközök méretei, egyes komplett 
anyagkészletek szállítótér szűkséglete általában leírásra került, de konk
rétan - a csapatok alegységeihez hasonlóan - az egyes hadtápalegysé
gek, egységek teljes mozgó készleteinek málházása nincs rögzítve. Ezeket 
alkotó módon csapaton belül részletesen ki kell dolgozni. 

!gy például a gépkocsizó lövész- (harckocsi-) ezred élelem, ruházat, 
üzemanyag stb. raktára harci riadó készleteinek mennyiségét - az elő
írásoknak megfelelően - meg kell határozni, célszerű kialakítani csoma
golásukat és kidolgozni - a szállítóeszközök teljesítmény mutatói isme
retében - málházásukat (elhelyezésüket), a szállitóalegységek különböző 
eszközein. 

A hadtáp javítóműhelyek készleteinek és csomagolásuk módjának 
meghatározása, valamint málházásuk, szállításuk kialakítása ugyancsak 
a csapatok hatáskörében történhet. 

Nagy gonddal kell megszervezni a csapatok készletében levő hadtáp 
anyagi és technikai eszközök málházását. 

Az állománytábla és a harckészültségi utasításokban meghatározott 
készletek, valamint a rendelkezésre álló szállítóeszközök ismeretében 
pontosan meg kell tervezni, mit, hová, helyezünk el. 

Célszerű azonos formában feltüntetni - a Málházási Utasítás máso
dik részének előírásaihoz hasonlóan - minden egyes szállítójármű ese-
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tében, hogy a szállításra kerülő anyagot (eszközt) a jármű rakfelületének 
mely részében helyezzük el. 

A szállítandó anyagok (eszközök) részletes felsorolását (mennyiségét, 
súlyát) szöveges formában is célszerű rögzíteni, így a harckészültségi 
ellenőrzések során könnyen megállapítható az anyagok megléte. 

Az anyagok (eszközök) járműveken való elhelyezésének tervezésénél 
feltétlenül figyelembe kell venni azt, hogy milyen sorrendben lesz szük
ség (hadműveleti körülmények között) a szállítóeszközön levő málhára. 

Például: az élelmezési raktár anyagát szállító járművön a rakodótér 
belső (kocsiszekrény felé eső) részében a nagyobb mennyiségben meglevő 
élelmezési anyagokat (liszt, burgonya stb.), a középső részében a keve
sebb, de gyakrabban szükséges élelmiszereket (zsír, cukor, különböző kon
zervek stb.), míg a kocsiszekrény külső részében a fűszereket, a külön
böző edényzeteket és mérőeszközöket célszerű elhelyezni. A műszaki 
anyagot szállító jármű esetében a rakfelület belső részében célszerű el
helyezni a ritkábban használatos anyagokat (drótok, fúróberendezések, 
csörlők stb.) és a külső részébe pedig a különböző sáncszerszámokat, 
mérő- és ellenőrző műszereket és más kisebb terjedelmű anyagokat. 

Komoly gondot jelent - elsősorban a nem csomagolt anyagoknál -
a terhek rögzítése a szállítóeszközökön. Mivel a Magyar Nép hadseregben 
még nincsenek egységes rögzítő eszközök, anyagok (különböző kapcsok, 
csatok, hevederek stb.) rendszersítve, ugyancsak a csapatokon belül kell 
kialakítani az anyagi eszközök szállítójárműveken történő rögzítésének 
legjobb módjait. Már sok csapatnál kísérleteztek ki vagy alakítottak 
ki helyi kezdeményezéssel különféle rögzítő eszközöket, melyek a szállító
eszközök különböző részén (alvázon, platón, kocsiszekrény oldalán stb.) 
vannak elhelyezve. Ezek a célnak alapvetően megfelelnek, de szélesebb 
körű elterjedésüket akadályozzák a korlátozott helyi lehetőségek. Ennek 
eHenére - a központi ellátás megvalósulásáig - célszerű tapasztalat
csere útján átvenni a terhek rögzítésének legjobb módszereit, eszközei
nek legpraktikusabb, könnyen kivitelezhető és helyileg is megvalósítható 
formáit. Ezzel megoldható a rakományok szétszóródása, a különféle 
anyagok rongálódása, illetve biztosítható a szállítóeszközök baleset
mentesebb közlekedése. 

3. Az „Egységes Málházási Utasítás az összfegyvernemi csapatok ré
szére" című szolgálati könyvvel az MN valamennyi szerve rendelkezik 
megfelelő számú példánnyal. Mivel előírásai az érintett fegyvernem, 
szakcsapaton belül általában vagy teljes egészében alkalmazhatók, szük
ség van arra, hogy tartalmát a vonatkozó mértékben minden egyes sza
kasz, raj (részleg stb.) is ismerje. 

Tanulmányozásának célszerű módja lehet, hogy ezred vagy zászlóalj 
(osztály) szinten ismertetik az Utasítás szerkezeti felépítését, főbb elő
írásait, kötelezően betartandó szabályait. Majd meghatározzák, hogy ki 
(mely szerv), milyen mértékben kell ismerje az Utasítás egyes előírásait. 

Ennek megfelelően alegységenként - a szükséges mértékben - rész
letesen tanulmányozni kell az Utasítás előírásait. El kell érni, hogy szük
séges mértékben mindenki ismerje a málházással kapcsolatos elméleti 
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és gyakorlati kérdéseket. Erre különös gondot kell fordítani a változó 
állománynál, mivel ez a harckészültséggel szorosan összefüggő probléma. 
így célszerű időszakonként visszatérni az Utasítás tanulmányozására, il
letve előírásainak súlykolására. 

Feldolgozás kimondottan alegységenként (önálló csoportonként, rész
legenként stb.) történhet az elöljáró irányításával. Előírásait tervek for-
n1ájában kell rögzíteni és azt csatolni - annak részeként - a harcké- ~ 
szültségi okmányokhoz. Ezek a málházási tervek készülhetnek külön 
összefűzve, vagy munkafüzetbe, de a konkrét feladatok rögzíthetők a 
személyek munkajegyeiben is. Abban az esetben, ha az Utasítás egyes 
fejezetei (annak részei) teljes egészében vonatkoznak az érintett szerve-
zeti egységre, úgy az változtatás nélkül átvehető és rögzíthető. Ha az 
előíráso\<tól kisebb eltérések szükségesek, akkor kiegészítő adatokat 
(szövegek, rajzok) és magyarázatokat kell fűzni (rögzíteni) a módosításra 
kerülő részekhez. 

Amennyiben az Utasítás nem szabályozza az adott szervezeti egység 
málházással kapcsolatos kötelmeit, azt a már ismertetett módon ki kell 
alakítani és az előírt tervekbe bedolgozni. Ilyen esetekben a málházási 
gyakorlásokra - a jobb kimunkálás érdekében - nagyobb gondot kell 
fordítani. 

Minden esetben el kell érni, hogy az egységek, annak valamennyi 
szerve rendelkezzen olyan málházási okmánnyal (terv, munkajegy stb), 
mely rögzíti az előírt készletek optimális elhelyezését a szállítóeszközökön. 

Külön gondot okozhat - központi intézkedések kiadásáig - az 
Utasítás vagy az ez alapján készített málházási tervek korrekciója. Ez 
adódhat új anyagok, eszközök rendszeresítéséből és rendszerbe állitásá
ból, illetve típus selejtítésekből vagy kivonásokból. Az Utasítás esetében 
a helyesbítések végrehajtása kizárólag központi intézkedések alapján 
történhet. A fegyvernemi és szakcsapatokra vonatkozó helyileg kialakí
tott málházási rendszabályokat, okmányokat a korábbi szabályozó elöl
járók intézkedéseinek megfelelően kell módosítani. Ez azt jelenti, hogy 
az elöljáró szerveknek folyamatosan figyelemmel kell kísérni a néphad
sereg rendszerébe kerülő anyagokat, eszközöket és azonnal intézkedni 
azok málházásának egységes szabályozására. 

Összefoglava: a kiadott Málházási Utasítás előírásait parancsként 
kell kezelni. Az Utasítás a legjobb módszereket, szabályokat rögzíti és 
betartásukat az egységesség érdekében írja elő. Azon szervezeti egységek, 
anyagok, eszközök málházását, melyekre az Utasítás nem tér ki, maga
sabbegység vagy egység szinten kell szabályozni. Ezt a helyi adottságok, 
a fegyvernemi sajátosságok és az Utasítás általános előírásaival összhang
ban kell végrehajtani. Ezáltal biztosítható - a „Fegyvernemi és Szak
csapatok Málházási Utasítása''-inak kiadásáig is - a harckészültségi, 
valamint a kiképzési követelményeknek megfelelően a Magyar Néphad
sereg teljes állományának, anyagi és technikai eszközeinek az eddigieknél 
szervezettebb elvonulása, harcba lépése. 

úgy gondoljuk, hogy vázlatos ismertetésünkkel sikerült a kitűzött 
céljainkat elérni és egyben segítséget adni e nagyjelentőségű szolgálati 
könyv alkotó alkalmazásához. 
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