
GoNDoLAToK A TüzÉRsÉo lószBnnIzrosírÁsÁnór

Bőee Tamds|

A tüzérség lószerbiztosítása fő folyamatainak elemzése és a harci
alkalmazrásból eredó követelmények áttekintése során - amely feladatot
a lap elöző szómában kisércltem meg ell,égezni - rnegfogalmazott követ-
keztetések alapján,a következókben ismertetem a feltárt problémák
megoldásra irányuló elgondolásaimat javaslataimat.

A tüzérség lőszerbiztosítrási problémáinak legfőbb okai hámm ok-
csoportban foglalhatók összeJzek a következőlc

- Agépesített hadtestek ellátó ezredei sem készleteikket,sem szállitó
kapacitásukkal nem képesek megbízhatóan végrehajtani a védősávjuk_
ban harcoló szervezetszerű és megerősítő tüzérség lószerbiztosítását.

- A tüzérdandárok ellátószázadainak lőszerraktárkészletei és ezzel
ősszefüggésben a szállító kapacitásuk elégtelen feltételeket biztosít a
megosztottan aIkalmazott tüzérosztályok lószerbiztosításához.

- A gl.és hk.dandár ellátószázadok lőszerkészletei és szállító kapaci-
tása nem biztosítja a szovezetszerű tizérség részére szükséges induló-
készlet megalakítását és utánpótlását,továbbá nem képes érdemben
résztvenni a megerősító ág5nitarackos osztályok lószerbiztosításában.

A három okcsoport köós elemét a túzérségi lőszerek csapatkész-
letének alacsony szintje és rossz lépcsózöttsége,az ellátószervezetek
alacsony |ószersál|ító kapacitósgtovábbá a megosztott alkalm&ásre
való szervezeti elégtelenség jelenti.Ebből következóen a javaslataim
ezen tényezők módosítására irányulnak.

l Dr-Bó§ze Tamás óma8,y, €8y€temi adjunkau§, a MH Hadtápc§oportfónök§é8 tervezó fótiJztje
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A csapatké§zletek korrekciója

Különböó készletszintekkel elvégzett számvetések alapján,ame_
lyek a tüzérségi lőszerek optimális készletképzési és utánpótlási változa-
taira vonatkoztak - az alábbi lószer csapatkészletek megalakítása látszik
indokoltnak:

- tar&ck-,ó8}úter&ck és rknavetó lószcrekMl:
- píncéltórő lőszérekból

- rskétrpóncéltóró lószerckMl
_ sorozstvetó lőszerekMl:

2,o lN,
1,5 J8.
2,o ls.
r,óóJr.

Az aknavetó-,tarack-és ágnútarack lőszerck csapatkészleének lép-
csózését a következők szerint célszerú meghatórozni:

A tüzérségi lószer csapatké§zlet |épcsőzése

Megnevezés

Ütegnél
oszíálynál
dandárraktárban
hadtestrrkűrban

tarack-,ágyútarack aknavető

lőszer

1,0 ja.
0,3 j8.
0p js.
0,4 j8.

1,0 ja.

0,5 ja.
0,4Ja.

A javasolt készletlépcsőzésben újszerű az osztály,mint lépcsózési
szint számításba vétele.Az újszerúség azonban csak a tüzérség vonatko-
zásában jelenl|ezik,hiszen mind a lövész,mind a harckocsi zászlóa|jak
kiszolgáIó-szakaszainál tárolnak csapatkázletbe tartozó lószereket.

A javasolt csapatkészlet megalakítása esetén a hadtest tüzérdandá-
rok állományából a gl.(hk.) dandárok megerősítésére rendelt tüzérosz-
tályok - az átaláíendezes szabályai szerint - csapatkészlettel,va§/is 1,3 ja.

és az arányosan megosztott dandár - ellátőszázad 0,3 ja. lőszeré-
vel,összesen 1,6 ja.lószerkészlettel kerülnének a megerősitett kötelék-
hez.Ez azt jelenti,hogy az osztályok 1,6-2,7ja. harcnapi átlagos felhasz-
nálási normájuk 76-100 Vo-át ünnék magukkal, a jelenlegi 52-68 Vo,al
szemben. A javasolt c§apatké§zlet és a felhasználási norma arányait az
ágni+arack lőszerek vonatkoaásáb an a kóvetkező diagram szemlélteti:
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Az ágnútarackl6szer csapatkészlet és r íelhasznólási norma viszonya
a Jawsolt úJ csaPstké§zlet esetén

N
csapatklt.

Z
max,f€y,norma

N
min.logy, norma

. _ _ 
A grafikonról jól teolvasható,hogy a javasolt csapatkészlet megala-

kítása esetén a dandár készlete megegeine a napi félhasználásí nórma
alsó értétével,az osztályé pedig mindössze0,3 javadalmazással maradna
el attól.Ebból következjen a dendómknát mói a csapatké§zlet megléte
esetén kielégítést nyene az a követelmény,ho§l sz lnáuló készlet fedez-
ze a harcnapi felhasználósi normála túzémsztályoknát pedig a dandár-
rakűr.l6szerkészletének lelépcs6zésévet a hiányzó O,S,;a.rn{an*ítta-
tóvá v6lng.

_ _ 
Az_ állagosnál mogasabb felhasznátást norma - a hadtest fóerókifej_

tésé.nek irányába harcoló tüzérosrztályoknál l6szerkészletének megahlÚ-
tósához a badtestraktárban tíroli 0,4 3a.lószer Jelentene negtel"ló
enyagl- és sz6llítú,Irapocitásl alepot

A löszersállító kapacitás korrekciója

. , A csaparkészletek módosítása termés?€te§en a lószersállító kapa-
citás rnódosí,tását is megköveteli.
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A Javasolt 0,3 ja. osztály csspstké§zlet D€alakításáboz az ágnútarac-
kos tüzérosztályok ktszolg6ló -szakaszainól 6-6 dboa tüzérdandár el-
l6t6százú§hoz rcndszercsííésre Jlvesolt továbbl Q2 ja.lószer c§spet-
készlet szállítísához még tüzémsztályonként 4-4 db.teb€raütó §zűk§é-
ges.

A 122 mm.tarackos tüzérosztályok 0P Ja.csapatkészletének szjllí-
tásához osztályonként 3-3 db,, az ósszfegruerneml dandámk ellátószá-
zadaináI rcndszeresítendó továbbl 0,2 Ja.taracklószer sállításához
dandáronként 2-2 db.tehergépkocsi kell.

A tiizérség ettátószervezeúeinek §zervezeti korrekciója

A szükséges sállítókapacitást a tiizérosztályok kiszolgálószakasza-
inál célszerű szervezetileg önálló lőszerellátó rajként a szervezetbe illesz-
teni.

A túzérdandár-e||átó század |őszerszállító szakaszának állományába
ajelenlegi 10 (12)2 gépkocsival szemben 30 (36) szállító eszköz tartozna.
Mivel egy-egy tüzérosztály után 6-6 gépkocsi szállítja a 0,3 ja. lószert,-és
a javasolt szervezeti módosítás élja végősoron az,hog az ellátószázad
erői az osztályok csoportosításának megfelelően megoszthatók leryenek
- azt diktáUa,hogy 5 (6) szállítórajba leglenek szervezve.

A szervezeti változtatásra irányuló javaslatok ismertetése után fel_
vázolom azt azellátási és utánpotlási rendszert,amelyik az általam érvé_
nyesítendőnek írél1. ké§zletképúsi elveken nyugszik és javasolt csapat-
készleteke,valamint ellátószervezetekre épíwe rnúködik.

A tiizérség anyagi bizíosítási rendszerének módosítása

A lószer csapatkészletben és sállítókapacitásban végrehajtott ko-
rekciók után a tűzérség anyagai biztosítási rendszerében is változta-
tá§t,ponto§abban eglszerúsítést lehet eszközölni.

2 A záójej.b4nközö'ia adat a 6 o§áályal sz€ívez2tt tüzé.dattdáíra éít€ndó.
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Ha a csapatok közvetlen harcérintkezésen kivül foglalnak védel-
met,akkor a kiegészitó lószerkészletek közül az aknavetó és tüzérsé-
gi lószer egyrésze a zászlóalj aknavetőütegek tüzelóállásaiban, a
dd.öj.tar.tü.o.,illetve a dd. rÜCS ttlzeleallrás-közelébcn a lövegek mel-
letti |őszerfülkében földre rakható,varyis a kiegószítő keszlet amn íé-
sze,amit az eryes ütegek az első tüzelőállásMl felhasználnak, az alerysé-
gekhez lelépcsózésére kerülhet.

A tüzelóóllásokban földrc rakható készletek nagrsága ponto§sn
meghatározbató. A tüzertörx az egles osztályok feladatonkénti lőszer_
felhasználását előre megtervezi,iry a tűztáblázat alapján precizen kikal-
kulálható a tüzelőállásban fóldre málházható lószer mennfsége.Az I. és
II.tűzcsaprás - amit a tüárütegek rendszerint eglcsapásra hajtanak végre
- lószerfelhasználrása.megközeliti,gyakran meghaladja a 0,5 javadalma-
zást.A lőszer kiegészító készletek ery részének a lőszerfülkékben törté-
nő megalakítása tehát nem hátráltatja,hanem éppen ellenkezóleg,'segíti"
a tüzérség harcfeladatának sikeres végrehajtá§át,növeli a lószerellátás
biztonságát. A lősz€íbiztosítiás szempontjából üszont azzal a nem elha_
nyagolható elónnyel jár,hogl a kiegészító lőszerkészletek megalakítása
eryszerűsódik,kevesebb sállitóeszköz lekötését igényli és már a felké-
szülés idószakában az ellenség tűzhatásán kivül - végrehajtható a kiszál-
lítás. A tüzérség tekintetében pedig biztosítja azt,hory az elsó tűzcsapá-
sok végrehajtása után,amikor a tüzelőállás váltására sor kerüI,az ütegek
és az osztály lőszerkészletei a csapatkészlet szintjén állnak.

Az új TÁS elfoglal6sakor sz osztáIy klsmlgáló§zakrsz készleteinek
a lövegek tiizelóállásaiban történ6 íóldrc rakásával ismételten biztosít-
ható a soron következó túzc§apások végrehaJtásának megkezdése anél-
kül,hogr a dand6r ellítósáz.ad az utárpótlásba beavatkozna.Mivel a
védelmi harc ezen idószaltában - az ellenség rohamának elhárításakor -
mind e tüzérség tüzelóállásal,mind e gl. ászlóalak védőkörletei eró§
tűz elatt íllhatnalgcélszeriitlen sz ellátósázadíól lószer}lsállítÁst és
átadóst végezni!

A tüzérség lószerutánpótlÁs& a hrrcn8p íotyamán optlmáli§an s
java§o|t rendsz€rben a következók szerlnt hqJthrtó végr€:

I.üten:A földre rakott lószerkészlet felha§znál{í§a és tüzelőállás-vál-
tás végrehajtása után a tüzérosztály kiszolgálószakasz (o,3 ja.)készletéM!
az új tüzelóáll.í§ban megalakítják a soronkövetkezó tűzcsapás (_ok) meg-
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kezdéséhez szükéges lószekészletet.Az ütegek járművön lévó lószer-
készletét (0,5 ja,)ekkor még rendszerint nem kell megbontani.

A lószerellátó raj leürült járművei (6 db )és az elló.szd.taracklószer_
rel málházott 6 db.járműve "helyet cserél.Az osztály lószerellátó raj jár,
művei a rajparancsnok irányításával,a dd. edló.szd.körletébe vonulnak es

vagy átveszik a hadtest szállító eszközein tárolt kiegászító készleteket
vary az elló-szd.iránvításával a kijelölt forrásról véteieznek.A vételezés
idé|e alatt az ütegek felhasznált lőszereinek pótlását az el|átószázadjár-
művcivel hajtják végre az osztály LEP-ró!"

II.ütem:A készletek átvétcIeután azosztályiósz€rellátó raj üsszatér
az osztály TÁS körletébe és ismét helyet c,serél az elló.szd.id6közben
leürülő járműveivel,amelyek ezt követően lószervételezést hajtanak vég-

re a kijelöIt ellátási forrásról.

A vételezésből visszatérve az ellát ószázad sÁllító jálrmúvei ismót az

osztály LEP-ra vonulnak,és helyet cserélnek az idóközben leürült lósze_

rellátó raj eszközeivel.

III.ütern:Az osztály lószerellátó raj járművei a dd.elló.szd.körletébe
vonulnak és újabb vételezest hajtanak végre.A vételezés után a lőszerel-
Iátó raj az osztály LEP-ra vonul és le,lá|tla az elló.szd.czidőre leűrüló
járműveit,amelyek ismét vételezni indulhatnak,A vételezés végrehajtása

uián a járrnűvck m ár az ellátószázad körletébe érkeznek üssza.

W.ütem:A nap végi feitöltés ídőszakában a hadtest ellátóezrede az

első lépcsó-danrlárok részére ery na5/obb tömegű anyagkiszállítá§t hajt
végre,Ennek kerctében biztosítják az elrendelt készlet megalakításához
és á következó harcnapi indulókészlet megalakításáhaz szülséges kiegé-
szító kászletet,valarnint a felhasznált e5réb (fenntartrási és ellátási ) anya-
gokat.

Rendszerint lehetőség van arra,bogy a hadtest napvégi kiszállítását
végző járműveket a dandáron belü| e5l sállítási forduló vegrehajtására
- az alegységek készleteinek feltöltéséhez - is igénybe veglék.Az egves

vételezái ütemek közótti idóben,ha a lószerí'elhasználási ütem azt igény-
li, a lövegek melletti lőszereket az üteg lőszeres gépkocsijainak készle-
teiból lehet pótolni.Az üteg lószeres kocsik készleteinek pótlását úgy kell
ütemezni,hogy az o.LEP jármúr,ei lehetóleg a kisal|gálószakasz körleté-

ll3



ben leryenek addigra,amikor a hadtest járműveibeérkeznek.A lőszer át-
tadásra és átvételére ott kerül sor.Az áímáIháZásvégíehajtása után mind
az ütegek,mind az o.lőszerellátó raj (LEP)kázleteikiegészülnek,illewe
a kiegészítő lószerkázletek megalaKtást nyernek.

A néry ütemben végrehajtott lőszerutánpótlás első olvasatban talán
bonyolultnak tűnhet,azonban lényegében nem jelent mást,mint hogy az
osztály lőszerellátó raj és a dandár ellátószázad lőszerellátó járművável
a harcnap során két-két alknlommal vételezésélegl-egr alkalommal
p€dig anyagátvéíelt haJtanak végre.Mindegyik esetben 0,3 ia.lőszer ke_
rül átadás-átvételre. A 0,3 ja.mennyiség tehát állandó utánprót|ási ráia_
kéní íogható fel. A készletlépcsőzésre tettjava§latomm al éppen ezt a célt
kívántam elémi,mert ilyen módon biztósíiható dandáron Lilut a két el-
látási tagozat közötti kompatibilitás. Ennek elónyei g következó háíOn
pontba íoglalhatók össze:

- A dandáron belüli ellátási tagozatok között az anyagátadás a lő-
szerszállító gépkocsik cseréjével folyik,így kiküszöbölhető áz átrakodás.

- A tüzérosztály LEP-on 3 (6) gépkocsin van a 0,3 javadalmazás lő-
szertartalék,amellyel egyidóben mindhárom tüzérüteg irányában lehet
lőszerutánpotlás t v égezni.

.-_A lős,eráramlás egyenletes ütemű,eltéró raktömegkapacitásbóI
eredő anyagfeltorlódás nem következik be.

A tüzérség részére kijelölésre kerülő lőszer ellátási források lehet-
nek s hadte§t sávjában található lőszerraktára\az elsó hadműveleti
anyagi lépcső részéí képező vasúti kirakóállomáso\ a hadtest készle_
teiből és eszközeiv€l létesitett ellátó pontolqesetenként a naglobb mély-
§égben(50_60 km.)elhe|yezkedő hadte§traktárak (rakűrrészlegek),ii-
letve a hadte§t szükségleteit biztosító ATKK-ek

Ennek figyelembevételével kell számvetni a lószervételezési lehetó-
ségeket.Az első hadmúveleti anyagi lépcsó vasúti kirakóáIlomásai-
ró_l,arnelyek a peremvonalhoz 30 ki!ómétemét közetebb nem lehetnel9eg
vételezé§i forduló_végrehajtása legkevesebb 4,0-4,5 órát vesz igénybe.&
osztáy lőszerellátó raja és az ellátószázad tehát maximum z fúdulót ké-
pes végrehajtani a harcnap során az osztály LEP é§ a vételeze§i bázis
között.

l14



A vételezés terveáse során firyelemmel kell lenni arra is,hogy eryi-
dóben nem lehet távol a dandártól az osztá|y |őszeteiiátó raja és az e|-
ló.szd.tüzerségi ló§zert szállító járműállománya,mert akkor a dandárnál
nem maradna azonnal mobilizálható lószertartalék,

Az eiőzőekben ismerteiett rendszer működőképességének ellenőr-
zésóre azMH ATIK munkatársai Kiss l-ászló Ferenc mk.alez.és Pázmán-
di 1rnre mk.ítrdry.egy speciális tesztelő programot készítettek.Á program
segítségével számtalan,-valószínúsíthető szélesértékekct is magába fog-
laló - aCatállománnyal teszteltem a szsztéma megbízhatóságát, As ered-
mények azt mutattÁ\hogr a Javasolt rendszer a jelenleginél lényegesen
stabilabb ellátásl és uiánpótlási szisztémát jelenthet a tüzérségi lósze-
rellátásbgn.

Korszerünek tekinthető-e a javasolt rendszere?

A kérdés felvetese és megválaszolása nélkül úgy gondolom nem sza-
bad befejeznem írásomat, Ajavasolt készletmódosítás,továbbá az új lép-
csőzési szint es lószerellátási tagozat egyaránt azt sugallja,ho$l itt e§/
olyan rendszer került feltámasztásra,amit éppen az clmult években ig,e-
keztek megszüntetni. Nevezetesen a tóbb ellátási tagozatra épülő rend-
szerról van szó,amely nagymértében az elvonuló csapatok ellátási és
utánpotlási követelményeihez kötődött.

A hcni területen vívandó védelmi hadműveletek anyagi biztosí-
tásában a területi ellátás elve kerül előtérbe.Az ilyen rendszer elvileg
lehetóvé teszi az ellátási tagozatok c,sökkentését, a csapatoknak kózvet-
lenül az ellátási forrá§okíól történő kiszolgálását. Akkor tehát,amikor az
anyagi-technikai szakemberek körében az egy t^gozatos"just in time",va-
gyis az éppen időrc történó anyagkiszállítás lehetőségének megteremté-
se a kutatás eryik iránya,akkor az új ellátási tagozat beiktatására tettja-
vaslat elsó pillantásra valóban konzervatívnak tűnhet.

Ha a javaslatba hozott rend§zer lényegét mélyebb elemzés alá
vesszük,akkor egy Wázi eg}tagozatos,a "just in time' rendszer irányába
mutató rendszer alapjai tünnek elő. A javasolt készletlépcsózés végre-
hajtása után uryanis mindhárom ellátási tagozatban kialakítható egy 0,3
ja.naryságú utánpotlási ráta.Ezek harmonikus,egmást váltó mozgatása
adja a javasolt utánpótlási rendszer megbízhatóságának alapját.Az anyag
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áramlásának sebességét - az objektív határokon belül elsősorban a lőszert
felhasználó tüzérosztály parancsnoka szabja meg.Ha az íry kiaIakított és
három tagozathoz kötótt §zállítókapacitást és a hozzá rendelt lőszerkész-
leteket egy szervezetbe és azonos parancsilokság alá helyeznék,úgy lét-
rejöhetne az a logisztikai ellátó-szállító egység,amely képes lenne meg-
oldani az ellátási források és az anyagfelhasználók közötti folyamatos
kapcsolatot.Ilyen formán megterem tődne a" szükséges mennyiségben, a
kellő időben" ellátási követelmény kielégítésének szervezeti alapja.

Hasonló - pontos számításokon és modellezéseken alapuló rendszer
fe|építhetőnek látszik valamennf anyagcsoport vonatkozásában.Meg-
ítélésem szerint ez a munkajelentheti ajövó eryik olyan kutatási felada-
tát, amely megalapoója lehet e§/ kor§zerű logisztikai rendszer ellátá-
si-utánpótlrási alrend§zerének.
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