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Fenyve§ Róroly\

Az elmúlt 3 evben bekövetkezett társadalmi és politikai változások_
kal összhangban jelentősen megváltozott a Magyar Honvédség feladata
is. Ez legszembetűnőbb mértékben abban nflvánul meg, hogy megszűnt
a Varsói Szerzódés, a hadsereg alaprendeltetése megváltozott és ezen
változások ündikálta átszervezések során leépültek azon szervezetek
melyek a támadó hadművelet elemeit képezték és megmaradtak, illetve
kialakulóban vannak azon szervezetek, melyek egyértelműen az ország
határain belül a megbíáató védelmet kell, hory szolgálják. Az ily módon
csupán védelmi jellegű MH e§l esetleges háborús anyagellátási rend-
szerében is már jelentós változások következtek be és várhatóan a gya_
korlati tapasztalatok alapján még fognak is bekövetkezni. A teljesség
igénye nélkül csupán a legjellemóbbeket említem meg:

- megszüntek a hadsereg szintű anyagi készletek;

- az anyagutánpótlásban a nemzeti erőfonásoka való támaszkodás
a meghatároó;

- kialakulr az anyagi keszletek lépcsőzésének új rendszere; :

- a csapatok (hadte§t erőket értve ezalatt) autonóm anyagi biztosítás
feltételei kerü|tek megteremtésrei 1

l Fen},vesi l(ároly mk.eu ede§, MH Aiya8i-Tecfuikai Fócsopoítfónók§é8 Tervezési o§ztályvez€tó
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- a hadtáp és haditechnikai szervezetek integlálódtak.

Mindezen kardinális változástatásokon Kvül egl sor kérdésben, el-
sősorban a társadalmi kömyezet, a gazdasági átalakulás és a költségvetési
nehézségek miatt még csak megfogalmazás stádiumában vagnrnk a had-
sereg anyagi-technikai biztosításának glökeres átalakítása útján.

Ismeretes, hory ery háborús helyzetben a harc kimenetelét jelentő-
sen befolyásolja a harcoló csapatok anyagellátásának minósége, amely
alatt azt értjük, hory kellő időben, a kellő mennyiségben és minóségben
kerül-e bizto§ításra a csapatok anyagszükséglete (lőszer, robbanóanyag,
üzemanyag, élelem, alkatrészek és jaűtóanyagolq stb.)

Az anyagi biztosítás útját üzsgálva abból az alaphelyzetból kell kiin-
dulnunk, hog5l a harc kezdetekor a csapatok rendelkeznek meghatáro-
zott nagyságrendú anyagi készletekkel (csapatkészletek, kiegészítő
készletek), amelyek a harc során a szükségleteiket csak eg bizonlos ide_
ig elégítik ki. A készletek foglásának ütemében szükéges a felhasznált,
iilewe megsemmisült anyagok pótlása.

Azutánpótlásra felhasználható anyagok az ország területén a legkü_
lönbözóbb területi elosztásban központi katonai, illetve polgári raktá_
rakban vannak tárolva, illetve a szükséglet §zerint gyártá§ra kerülnek,
melyeket valamilyen szállítási ágazat igénybevételével szükéges a fel-
használóhoz eljuttatni. Ez megvalósítható közúton (gépkocsin), vasúton,
légi, illetve vízi, vag5l csővezetékes sállítá§sal. Az utóbbiakkal azok meg-
lehetósen korlátozott felhasználási lehetőségei miatt nasrtömegű anyag-
szállítás során nem számolunk.l meghatórozó köztlti szállítással a jeá
tanulmúnyban nem kívánokfoglalkoznl, hiszen annak elméleti és gyakor_
lati alapjai kidolgozottak, több alkalommal be$lakorlásra is kerültek, míg
a vasúti szállítás lehetóségeinek elemzése, a tanulmányban megfogalma-
zott elvek szerint még nem kerültek teljes vertikumában az elméleti és
gyakorlati próbák górcsöve alá.

A cikkben megfogalmazottak megalapoaísa érdekében célszerűnek
tartom rtivid elméleti ismertetés közreadását, melynek elfogadiása (üta_
tása) a továbbiakban meghatároá jelentőségű lehet.

Az orszÁg vasútháJózata alapvetően centrális jellegú (Budapest köz-
pontú), gerinchálózata biztosítja, hogr az orságban bármely irányban

107



é-D, ÉK-DNY, K-tw, Étw-ox; egrmástól 50- 1 00 km távolságban 2-3
vasúti főirány kerüljön kijelölésre. A harántirányu hálózat olyan, hog]/ a
gerinchálózatok kiesése esetén is biztosítható kerüló úton a szállítási ma-
nőver.

A hálózat kitikus pontjait a nagyobb folyami akadályokon lévő vas-
úti hidak, illetve a naryobb forgalmi csomópontok jelentik. (Pl.: Debre-
cen, Szolnok, Kecskemét, Dombóvár).

Ebből kiindulva ismerve a hazai vasúthálózat sűrűségét, különósen
az elókészító időszakban előnyösnek látszik naglobb mennyiségú és nagy
távolságú szállításokra a vasút igénybevétele, ami biztosítja a csapat és a
nagyobb mennyiségű anyag és eszköz üszonylag gyoís mozgatását é§
megfelelő manóvereztetési lehetóségét a kialakult he|yzetbez igazod6-
an.

A nag5,nrolumenű anyagszállítás, időszakos tárolrás szülrségességét,
valamint a nemzetgazdaságból igénybevehetó eszközöket és lehetősége-
ket is firyelembe véve a vasúti anyagtámló-kiadó könetel illetve üzem-
anyagtároló-kiadó körretek (továbbiakban ATKK, illetve UTKK)
létrehoaása es bépítése a csapatok anyagellátási rendszerébe került elótér-
be, mint eryik praktikusnak tűnó megoldás.

Ennek a cikknek a tárgút az az ATKK rendszer működteté§e ké-
pezi, melynek megjelenésével megítélésem szerint a leghatékonyabban
hidalható át a központ és a csapattagozat közótti ellátrási vákuum, ugyan-
akkor a hadmúveleti tagozat ré§zére is biztosíthatja az anyagi készletek-
kel való menővert.

Ezek előrebocsájtásának alapján gondo|ataim közreadásának szük-
ségességét abban látom, hogt:

1./ A honi területen űvott védelmi hadművelet új elveket, nemzeti
megközelítést igényel.

2.1 Avasűthálózat infrastruktúrája lehetóvé teszi a hadászati készle_
tek széttelepítésén túl a szülrségletek közelítését a csapatokhoz, illetve
a gyors és nagnömegű anyagi manóvert.
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3.1 ,\z eddigsz,erzstt tapasztalatok igazolják, hory a rendszer múkö-
dóképes és beilleszthetó a csapatok anyagellátásába.

Célom továbbá az ATKK kialakításával kapcsolatos elvi téma köz-
readrásán túl az, hory az alkalmazók szélesebb köre részére is lehetőséget
biztosítsunk a kifejtett elvek megismerésére, illetve annak további fino-
mításával ezen szervezetek háborús hadrendbe állításának megalapozá-
sára, szükségességének igazolására, vagy e§etleg annak ütatására.

A lényegre rátérve nézzük, mit értek az ATKK fogalma alatt,

A vasúthálózat kijelólt (felhasznált) vasútállomásainak egy vezető-
állomáshoz tartoó osszességét, az állomásokon szerelvényeken felhal-
mozott anyagi készleteket a kiszolgáló állománnyal, híradó és biaosítási
rendszerével, esetenként gépkocsiszállító eszközökkel történó kiegészí-
téssel, parancsnokág irányításával anyagtáro|ó-kiadó körzetnek (a to-
vábbiakban ATKK) nevezzük. ( l.sz.vázlat)

A csak üzemanyagot tároló körzetet ÜTKK-nak nevezzük A továb-
biakban nem foglalkozom önállóan az ÜTKK-val, éítelemszerűen arra
i§ vonatkoznak az alább leírtak Viszont ahol eltérés van a két fogalom
köótt, ott utalást teszek rá.

Felmérések szerint, a vasúti gerinchálózatokon a katonai szerelvé-
nyek táíolá§ára alkalmas állomáso\ általában e5lrnástól 8-10 km-re he-
lyezkednek el. A nagyobb csomópontok közelében ez 4-5 km-re csökken.
E§i körzetben a tervek szerint mintery 5-ó ezer tonna anyag kerül elhe-
lyezesre, ami 10-14 vasúti szerelvényt jelent. Ug5l egy-eg körzet hossza
akár 70-1z10 km is lehet. Ami e$nészt elég nas/ távol§ágnak túnik, de eg5l
jól működő híradás esetén folyamatosan vezethető, másrészt üszont ke|-
lően tagolt eg5l esetlege§ légitámadás, bombázás ellen.

Az ATKK-k rendeltetése és feladatai

Az ATKK rtndeltetése: hosl az oí§zág terü|etén belül mozgóanyag-
raktárként való működés feltételeinek megteremtésével a csapatok ellá-
tását, valamint a stacioner raktárak készleteinek széttelepítését és
megóvását biaosítsa.
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Az ATKK feladata:

- a vasúti szerelvényeken - illetve esetenként szállítóeszkőzzel
kiegészülve a gépkocsikon - lévó anyagok tárolása, megóvrása, kiadáshoz
történó elókészítése;

- a körzeten belül három-négl kirakó állomráson (továbbiakban
IíÁ) az anyagkiadás feltételeinek mőgteremtése;

- a berendezett l(/Á-okon az érkező vételezőknek az előírt -
igényelt - mennyiségű anyagok kiadása, okmányolása;

- folyamatos összeköttetés fenntartása az elöljáró szerv vezetési
pontjával, továbbá a körzeten belüi tároló-kiadó állomásokkal;

- a körzeten belül az anyagi készletek szükség szerinti manóve-
reztetése (közelítése a felhasználókhoz);

_ az ATKK mindenoldalú biztosítiása.

Annak érdekében, hogl az ATKK-k képesek leryenek rendelteté-
süknek megfelelóen működni, szükséges a tábori működé§i feltételekhez
igazodó személl és tárgyi feltételek megteremtése (állománytáblákon
rögzített létszám és eszközszüItséglet), valamint ajog és hatáskört tisztá-
zó szeryeznti és működési szabálsrzat. A mindenkoii konkrét feladatok
pedig intézkedésekben kerülnek meghatározásra.

Ezek alapján az ATKK felépítése a következó lehet e§/ változatbatt.

I. Vezető szeru

_ paíancsnokság,

- törzs,

- anyagi-technikaiszolgálat,

- nflvántartó részleg.

IL Bizosító alegnégek

- törzs§zakasz:

híradóraj,
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szállítóraj,

tűzoltóraj,

komendánsraj.

IIl. Vé grehaj tó ak psé gek

- tárolózászlóalj:
javítóműhely,

szállít&aj,

étkezde,

raktár,

segélyhely.

Ígl az ATKK állománya összességében _ a tárolt anyagok mennyisé_
gétő| függően - mintegy 400-600 fótjelenthet, beleszámítva a rakodó erő-
ket is.

Ez az állománya jelenlegi szervezeti és működési keretekben a szak-
anyagraktárak "M" állományáblájában van rögzítve és a szerelvényekkel
eryütt me§ ki a körzetbe, a múködéshez szükséges tábori műkö,dést biz-
tosító anyagokkal e§rütt. (vezetési eszközök, tábori elhelyezesi, stb.)

Az ATKK parancsnolrsága a lószenaktárak állományából került ki-
jelölésre, mivel ery körzeten belüI - mennfségét tekintve - a lószer a
meghatároá, továbbá azért, mert már korábban itt voltak adottak a sze-
mélyi és tárgi feltételek. (Az üzemanyag tároló-kiadó körzet a központi
üzemanyag raktárak állományából kerül létrehozásra.)

Az ATKK-ban a 10-14 szerelvényból 8-10lőszerszállító és általában
ery műszati harcanyag, valamint szakanyagnemenként (páncélos, fery-
verz€ti, múszaki, veryivédelmi és elektronikai) egy-két fenntartási ésjá_
vítóanyagot tároló szerelvény van. Az ATKK parancsnokág a körzetén
be|ül lehetőleg középen, de mindentéppen a vezetést legiobban biztosí_
tó vasútállomásot települ. Egy lehetséges változatót láthatunk a
2sz.vázlatnn (Az UTKK-ban 10-14 üzemanyagot tároló é§ szállító sze-
relvény van).
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Az ATKK-ben levő szerelvények egy, illewe több raktárból állítha-
tók ki.

Mint már só volt róla, az ATKK állománya a szerelvényeken, az
anyaggal együtt érkezik a körzetbe. Ezt meg kell elóznie ery előkészító
részlegnek, amely az ATKK működési feltételeit hivatott megteremteni
a szerelvények bérkezséig. Az első szerelvényen megy ki a körzet pa-
rancsnokága a szükséges anyagi készletekkel, a többi szerelvényen pedig
a sállítmány szolgálati személyei vannak (szállítmány pk., raktárosok,
őrség), akik az ATKK-ban az órzésvédelmi, illewe az anyagkiadással kap-
csolatos feladatokat látják el.

Egl vasútállomáson általában eg (illetve két) vonat kerül elhelye-
zéste,

Ha egl tárolóállomráson több szerelvény van elhelyezve, akkor a tá-
rolóállomás katonai parancsnoka a lószerszállító-tároló szerelvény pa-
rancsnok4 azon oknrál fogv4 mert ea a sarehÉrryrran ellátrra az összeköttetést
biaosító híradó eszközzel.

A szerelvényeket állomásonként állandó őnég vedi, amely a szerel-
vényen lév6, az ónég részere kijelölt vagonban kerül elhelyezésre. A
körzetparanc§not§ág pedig a vasútállomáson települ, vagl annak köze-
lében. A település után a törzs megteíemti a szolgálati és munkakörül-
ményeket, felveszi a kapcsolatot az elöljáróval, illetve az ellátrásra utalt
szervekkel.

A szerelvények beérkezése után az ATKK parancsnoka intézk€dik
az anyagi készletek sámbavételére, a kimutatások pontosítására, felké-
szülnek ellátrisi feladatok végrehajtására.

Azok az ATKK-lg amelyek a hadsereg anyagi biztosítá§^lvéEzik, a
hadművelet kezdetéig átalárendelésre kerülhetnek a tábori hadsereg
anyagi-technikai főnökének. Az ellátásban közvetlenül részt nem vevó
ATKK-k pedig mozgó központi tartalékot képezhetnelc
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Az ATKK működá§e

Az ATKK-ban az snyagkirdá§ történhet az ATKK valamely beren-
dezett&A-ánól (ery idóben több helyen is 3-4) a vételező_ (hdt.ello.e.,
va5l dd.ello.szd.) szállítógépjárműveire, illetve az ATKK-ból a dandár
mtigé vasúton sáűwa, itriiltest által berendezett K/Á-ról. Az utóbbi
olyan meggondolásból, hory vasúton lehetőleg minél jobban közelítsük
az anyagokat a felhasználóhoz

Az ATKK rakodókapacitása jelenlegi felépítéséből és a szervezeti
létszámáMl adódóan behatárolt, körzetenként mintegl 100_120 fő, ami
kiegészül a vételező katonai szervezet lehetőségeivel.

Az ATKK parancsno}ság a védelmi hadmúvelet során folyamatosan
nflvántartja az anyagkiadást és a keszletek alakulását.

Az ATKK illetve ÜTKK létrehoá§ót - és bizonyos mértékben a
működését is - alapvetően a ve§úthá|ózat megléte és paraméterei hstá-
mzzák meg.

Az ATKK (ÜTKK) vasútállomásainak kijelölésénél alapvető kiwe-
telmény, ho5l az állomások ery része biztosítsa a szükséges rakodási fel-
tételeket. E5l-egl tároló-kirakóállomással szembeni ktwetelmény pedig
az,bog az átmenő fóvrágányon Hvü legalább kettó állomási vágánnyal
rendelkezzen minimum 300-350 m hosszban. Us/ biztosítható a vonat-
forgalom folyamatosságának és az ATKK múködésének fenntartása. A
robbanóanyagot (lószert) tároló szerelvények egmástól legalább 3-5 km
távolságra legyenek elhelyeáetók.

Eg5l tárolóállomáson - az állomási vágányok sámától függetlenül
csak eg5l robbanóanyaggal, va5l tűzveszélyes anyaggal rakott vonatot le-
het elhelyezni. (Ezek mellett us/anazon állomáson minimum 5fi) m-es
távolságban más jellegű katonai anyagokkal rakott vonatok tárolhátók).

A tároló-kiadó köízetekb€n kijelölendó tárolóállomások közül - a
várható napi anyagforgalom függvényében - legalább 3-4 kirakóállomást
is be kell rendeztetni. Ezeket cel§z€rű úgl kiválasztani, hory esetleges
rombolásuk ne akadályozza a körletben elhelyezett további vonatokkal
való manóverezést-
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A kirakóállomások berendezését rendszerint az anyagi készletekkel
is rende|kezó parancsnokág erőivel és eszközeivel kell elvégeztetni. Ki-
rakóállomásonként - a helyi lehetóségektől függően - célszerú egyide-
júleg 10-15 rakodóállást üzemeltetni, uryanakkor elengedhetetlen, hory
a tárolt szerelvény mintery 11-ának megfeleló mennlségű vonóeró
(mozdony) folyamatosan bizto§ítva leryen az adott tárolókörzetben, il-
letve a rakodásra kijelölt állomásokon mindenütt.

Az ATKKvezetési pontján - az anyagok kiadásával kapcsolatos vas-
útforgalmi feladatok közvetlen koordinálására - települ minden esetben
a központi közlekedési szerv területi képviselője avasúti katonai szállítás
vezetőség (VKSZV).

Az anyagtároló kiadó körzetekben elhelyezett vasúti szerelvények
közvetlenül a tároló-kiadó körzet parancsnokának vannak alárendelve.
Az anyagok kirakása rendszerint a tároló körzetben kijelölt kirakóállo-
másokon történik. Ennek megszervezéséért és a tároló-kirakó körzetben
folyó munkáért az ATKK parancsnoka felelős. A vonatok mozgásával
járó (átállítás, kiállítás, rendezés, manőverezés, stb.) valamennyi. a vas-
útforgalmat érintó kérdésben - a körzetparancsnok igénye szerint - kizá-
rólag az anyagtároló körzetben települt VKSZV jogosult intézkedni.

A hadművelet folyamán sor kerülhet arra, hogy a tárolókörzetben
tárolt anyagvonatok es/ része (általában a lőszer ó a műszaki harcanya-
gok) nem a körzetben, hanem a felhasználó csapatok közelében kijelölt
kirakóállomásokon kerül kiállításra. Ebben az esetben a vonatok (szál-
lítmányok) továbbításának megszervezését, igénylés alapján a területi
közlekedési szervek végzik.

A tárolókörzetben elhelyezett anyagvonatokkal való gyors manőve-
rezesi lehetőségek érdekében, az anyagkészletekkel rendelkező pa-
rancsnokság (hadseregi hadtest) vezetési pontjára a központi
kózlekedési szervektól (MH KSZFI-tőI és a MAV vezérigazgatóságtól)
operatív csoport kerü| kiküldésre, amely közvetlenül kapcsolatot tart az
anyagtároló és kirakó körzetekben működó VKSZV-vel.
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Az ATKK-k r,ezetésp és híradása

Az ATKK-k tevéken}§ége alapvetóen két idószakra osztható. Eryik
a védelmi hadmúvelet előkészítésének időszaka, amikor az ATKK-kat
az MH ATFCSF az MH Iószer Ellátó Központ (LEK) parancsnokon
keresztüI vezeli. (Az ÜtXK-t az MH Üzemanyag Ellátó Központ
(ÜEK) parancsnokon keresztül) A másik időszak a védelmi hadmúvelet
idószaka, amikor az ATKK-k ery részet (miután átalárendelésre kerül_
tek a THDS szolgálatialárendeltségébe) a THDS ATF a THDS ATVP-
ról vezeti.

Az ATKK @TKK)-k vezetése folyamatosságának biztosításához (az
információcsere feltételeinek megteremtéséhez) a vezetés rendjének, a
vezetési pontok rendszerének és belső szervezetének megfeleló hírrend-
szert kell működtetni. Az ATkk_k híradása - mint infoímációtovábbítá§i
lehetóség - vezetéke§ (HM, MÁV, MATÁ9, rádió, továbbá futár és

táboriposta összeköttetések révén valósítható meg.

Az ATKK (ÜTKK)-k tárolóállomrásain lévő vasúti szerelvények
mozgatá§a csak az MH KSZFI áttal helpzínre kikiildött, az ATKK pa_

rancsnoksággal eg/ütt települó (eryüttmúködó) VKSZV útján történ-
het. Ezért az MH LEK és alárendelt katonai szervezetei részére a HM,
továbbá a MATÁV Mkeidejű távbes úlő-géptávíró (telefax) hálózata ál-
tat biztosított híradási lehetóségeket klbóví,teni sziitséges.

A MÁV telefonhálózathoz való könnyebb tlozzáíérést elósegíti,
hory az MH Fóhírközpont éS néhány vidéki területi (csapat) hírközpont,
már békeidóben is rendelkezik HM fóvonallal is íxszekapcsolható vas-
útüzemi telefonáramkörrel.

Az MH LEK és az ATKK parancsnokságok köxitti rádióhíradás biz-
tosításának technikai feltételei ATKK-ként t-t fókészlet RH - IJRH
egrcldalsávos rádióállomással (gépkocsi változat) adottak

Ezen eszközjk által biztosítható rádióhíradás alapvetően a vezeté-
keshíradás (telefonösszeköttetések) "melegtartalékát" képezi (képeáe-
tD.

Az RH-URH egoldalsávos rádióállomás mellett, a tárolóállomások
vasúti szerclvénlein belüü vezetékes híradás feltételeinek biztosítása ér-
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dekében, szerelvényenként tábori könnyűvezetékes készletet kell rend-
szeresíteni kezelóállománnyal.

Az anyagi készletek és ígr az ATKK (ÚTKK) TTrDs résáre tórténő
átalárendelésének idószakában a körzetekkel való híredlís m€gszerye-
zése és biztosítósa érdekébeul

- összekötő tiszteket kell egnrttműkcidé§i éllal az MH KSZFI
állományából a TIiDS ATVP_ra kiküldeni;

- va§útíizemi távbeszéló össz€kötteté§t kell bizto§ítani a THDS
ATVP-ról az ATKK (ÜTKK) parancsnobággal, a vele es/ütt települó
VKSZV-vel, illetve terül€tileg illetékes Katonai Sállítási lgazgatoság
(KSZI) műkerdési helywel;

- MH kisegítő Hírközponthoz való csatlakozás érdekében él-
szetű az ATKK GnK§ parancsnotság részere ideiglenes áíamkört
biztosítani;

- rádiócjsszekötteté§t kell §zervezrri a TTIDS ATVP és az ATKK
(UTKK) parancsnokág közitt;

- szükség szerint egdittműktidái rádióhíradást lehet (kell) szer-
vezrri - egmás rádióforgalmi rendszereibe történó kölc§önös belépes
lehetóségével - az MH LEK hadi elhelyezesi körlete és a THDS ATVP
köátL

Az elméleti felkészítés során a hadműveleti tervezessel foglalkoók
már alkalmazzák 

^z 
itt leíítakat. AZATKK ryakorlati kipróbálásra csak

részeiben kenilt sor. A komplex gakorlati alkalmaaás és annak tapasz_
talatainak feldolgoaása az elkövetkezendő idószak feladata lesz.

Természetesen egl röüd beharangoó jellegú cikk nem teszi lehe-
tóvé a téma ré§zletes kibontását, ezert csak az általam legfontosabbnak
Ílélt gondolatokkal foglalkoztam, bár azokkal nem a teljesség igényevel.

Az eddigi tapasztalatok (parancsnoki é§ törzsvezetési ryakorlat) és
a csapatok hábonís anyagellátásával foglalkoá szakemberet*el folyta-
tott konzultációk egértelműen igazolták az ATKK-k Gnr.K-k) sÁk-
ségességét, amely biamítja nasmenrryiségí anyagoknak a fethasználóhoz
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való viszonylag 5ron lejuttarását, ezen anyagok hosszabb ideig történő
biztonságos tárolását az időjárási viszonyoktól függetlenül, és megbíáa-
tó manőverezését a kialakult hellzettól függóen.

Összességében megglózódésem, hogl az ATKK mint "lvf s 7Éíve7ol,
a Maryar Honvédség c§apatainak háborús anyagellátrási rendszerében
jelentős, meghatározó szercpet tölthet be.
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