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Haditechnikai eszközökmennf§égénekváltozásáróI

A haderó átszervezése során szinte valamennyi tagozatban változott
a haditechnikai eszközök mennfsége, a különböző eszközcsoportok
erymáshoz viszonyított aránya.

Harcászati szinten általános tendenciaként jelentkezik a túzérségi
eszközök számszerű növekedése, esetenként minőségiváltozása. Hason-
lóképpen növekedés mutatható ki a műszaki gépeknél, felszereléseknél.

Átalában az a jel|emző azúj haditechnikai eszközarányok kialakí-
tására, hogy növekedett a védelmi jellegű eszközrik mennfsége, uryan-
akkor csökkent a támadó eszközök (harckocsik, lövészpáncélosok) szá-
ma-

Ezek a változások a különböző szintű katonai szervezeteknél sok
esetben más-más előjellel és különböző mértékben következtek be.
Eryértelmű és az egész hadrendet átfogó képet csak úry kaphatunk, ha
szintenként megvixgáljuk az eszközállományban bekövetkezett változá-
sokat.

A gépesített lövész (harckocsi) dandárok szervezetében a legjelen-
tósebb változások a harckocsik és a tüzérségi eszközök számszerú növe-
kedésében és minóségi változásában, valamint a műszaki biztosítás szak-
technikai eszközeinek mennyiségi növekedésében realízálódtak.

A harcoló csapatok állományánál, a 4+2-es szerlezeti formáció ál-
ta|ánossá válásával megnövekedett a harckocsik mennfisége. A megelő-
zó állapotokhoz képest az es.etlen n égy századből áll.ő harckocsi zászló-
aljjal szemben kettő, egyenként három-három századból álló harckocsi
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zrászlóalj kerüIt ki alakitásra. Ez a szervezési változás a harckocsik eseté-
ben 50 7o-os mennyiségi növekedést eredményezett.

A zászlóalj lüzérség minőségi fejlesztése következtében az eddig
rendszelben lévő 120 mm-es aknavetőket a na§/obb tűzerővel rendelke-
ző 122 mm-es tarackok váltották fel.

A dandár tüzérség azúj háborús hadrendnek megfelelően egy gép-
vontatású és ery önjáró 722 mm-es tarackos tüzér osztályból á|l. Ez a
változás az előző rállapotokhoz képest mintegy 50 7o_os növekedést ered-
ményezett a lövegek számában, ami eryben a tűzerő számottevő növe_
kedését is jelenti.

Közel hasoló nagyságrendű változrás figyelhető meg a páncéltörő tü-
zérségnél is. A vegyes páncéltörő űteg az átalakítás során osztállyá lett
felfejlesztve. Ez a különbözó páncéltörő eszközök esetében 50-100 7o-
o§ nóvekedéssel j árt.

A gépesített lövész dandárok eszközállományában bekövetkezett
változásokat az alábbi táblázat mutatja:

Eaközcsopon Mennyiség (db)

Régi új

Harckocsik

Lövészpáncélosok

Tüzérségi eszközök

páncéltörő eszközök

Légvédelmi eszközök

4t

143

42 ó0

81

20

52

20

62

l43

A gépe§ített hadosztáIy új hadrendi elern és új szervezeti forma a
haderóben. Feladatát, szeívezetét tekintve harcászati-hadműveleti ma-
gasabbegység. A hadrendben elfoglalt helyéből következik, hogy alapve-
tően a volt hadtest helyét foglatja el, annak szerepét veszi át. Az új had-
osztály állománya alapvetóen állandónak tekinthető, így haditechnikai
eszközállománya is állandó.
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A következókben egt összehasonlítás következi\ amelyben az úJ
hadosztály haditechnikai eszközeit összevetjük az eglkori hadte§t esz-
köálIonányával.

Euközcsopon Mennyisée (db)

Hadosztób

Harckocsik

Lövészpáncélosok

Tüzérségi eszközök

páncéltörő eszközök

Légvédelmi eszközök

249

510

285

|94

139

186

4z9

270

201

108

Az összevetésből kiderül, hory a hadosztály szintjén már jelentősen
csökken a harckocsik és a lövészpáncélosok mennfsége. A volt hadtest
eszközállományával közel azonos mennfségben vannak jelen a hadosz-
tálynál is a tüzérségi eszközök.

A különböző eszközc§oportoknál kialakult arányokat összegearc azl
láthatjuk, hogy a hadosztály haditechnikai eszközállománya, a volt had-
test állománya 85-X) Va-ának felel meg. A hadosztály és a volt hadtest
haditechnikai eszközállománya között meglévó kiilönbség értelemszerú-
en a harcképességek, a tűzeró, a csapásméró képesség területein is érez-
tetik hatásukat.

A gépe§ített hadtest az új hadrend szerint a Maglar Honvédség lpg-
magasabb szárazföldi seregteste. A hadrendben elfoglalt helye, a katonai
- védelmi feladatokban betöltött szerepe alapján, hadműveleti magasab-
begység (seregtest). Ebből adódik, hogy az új hadrendben a hadtest a volí
táboi hadsereg íeladatát veszi át. A]aprendeltetése, ho gy szervezelszerű
állományával - esetleg a megerősítésül kapott erőkkel - védelmi hadmű-
veleteket, ütközeteket vívjon meg önállóan vary a Magyar Honvédség
más haderónemeivel összhangban.

A gépesített hadte§t eszköállományát az alárendelt hadosztályo\
illetve a hadte§t közvetlen szervezetek eszközeinek összegzésével kap-
juk meg.
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Eszközcsopon Mennyiség (db)

Ilarckocsik

Lövészp.áncélosok

Tüzérségi eszközök

páncéltörő eszközök

Légvédelmi eszközök

Harci helikopterek

740

1530

580

1030

620

560

350

48

740

745

520

48

Az összevetés alapján megáIlapíthatő, hogl a szárazföldi csapatoknál
szinte minden eszközcsopomtáI számoftevó csökkenés követkzett be. Le7-
na&,obb a csökknés mérték a harckocsiknál, illene a különböző típusú
löv é s zpinc é l o s o kn á l, p á n c é lo zo t t s z á ll í tó h a rcj ú rmúv ekn é I.

Csökkent, de nem az e|őzőekhezhasonló mértékben a íüzérségi esz-
közök és a páncéltörő eszközök mennyisége is. Ez a válto zás a zászlóalj és
dandár szintű tüzérség megerősödésének, ug5lanakkor a magasabbegysé-
gekdrasztikus csökkentésének, mint ellentétes irányú és hatású folyama-
toknak az eredménye.

A különbözó eszközöknél végrehajtott összevetések végeredménye
alapján megállapítható, ho5l az új gépe§ített hadtest a régi tábori hadse_
reg eszközállományának mintegy a 7 5 Vo-ával rcnde|kezik. Ez a változás
hadmúveleti szinten is a harcképasségekben, a csapásrnérő képesség ere-
jében csúcsosodik ki. Ennek megítélése viszont már alkalmazói kompe-
tencia,

Az alkalrnaás, az üzemeltetés váltoá§airól

A Magyar Honvé dség átszewezése kilönösen a szárazf()ldi csapato-
klt érintette éízékenyen. Az eszkdzállománynál bek övetkezett v áltozá-
sok, a harcászati_hadmúveleti alkalmazásban is változásokat indukáltak.
A megváltozott lehetőségek szükégessé tették a feladatok korrigálását
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is. Átalános az a tendencia, hory a létszám és eszközmennfség csökke-
nésével arányosan változnak (többnyire csökkennek) a feladatok is.

Ez a csökkenés a feladatok tartalmában, méreteiben is kifejezésre
jut. A feladatok átértékelése, szükségessé tette a harcrend, a hadműve-
leti felépítés korrekcióját is.

Jelentős csökkenés következett be, mind a harcászati, hadműveleti
szintű védelmi csoportosítá§ok területi kiterjedésében, rnind a különbö-
ó szintő támadő kótelékek harcfeladatának mélységében.

Az ember és technika alkalmazásában bekövetkezett változások kö-
zül én most csak azokkal az újszerű alkalmazási módszerekkel és formák-
kal kívánok foglalkozni, amelyek elsősorban a haditechnikai eszközök
igénybevételénél, üzemeltetésénél jelentkeznek. Az üzemeltetésben be-
következettváltozások, aveszteségek keletkezésében várható új tenden-
ciák, a helyreállítás folyamatainál adódó lehetősógek elemzése lesz vizs-
gáIódásaim tárgla,

A manőverező jellegú harctevékenységek, az aktív védelmi harcte-
vékenységek, hadműveletek, a határmenti térségekben is már alkalmaz-
ható találkozóharcok, ütkózetek, a haditechnikai eszközt!k fokozott
igénybevételével járnak.

A válságkezelés sa,játságos feladatai, a kis erőkkel folytatott manő-
verezó jellegű határmenti harcok, az aktív védelem, a betört ellengég
kiűzésére irányuló támadó harcok, ütközetek, mind-mind rendkívül
"mozgásigényes" harctevékenységi formák. Ilyen körülmények kcizött a
haditechnikai eszközök számára nem a tömeges lőszer felhasználás, a
feszííetí Lűzlrezetés jelenti a legnagyobb igénybevételt, hanem a manő-
verek végrehajtása, a gyakori mozgás, az átcsoportosítások, a menetek.

Az üzemeltetés és az üzembentartás szempontjából lényeges válto-
zások várhatók a z akgségek önálló alkalmazásánalq mint alapvetó harc-
tev é k ny s é gi fo rm á n ak az előtérb e kerülésétől.

Ilyen esetekben az újszerűség elsősorban nem a haditechnikai esz-
közök üzemeltetése terén, hanem az üzemképesség folyamatos fenntar-
tá§ánál, a megsérült, meghibásodott eszközök helyreállításánál jelentke-
zik. A főerőktől és értelemszerűen a megfeleló "biztosítási hóttértől" íá-



vol, önállóan működó harccsoportoknál ez komoly nehézségeket jelenr
het.

Az alegrégek (harccsoportok) állományában működő logisztikai
szervezetek javító-vontató alegységeinek is fel kell készülniük az önálló
múkódésre. Olyan " egltagozato§' biztosítási rendszert kell kialakítaniuk,
amely a helyszínen felmerúlő helyreállítási problémákat (avítás, vonta-
tás, javító anyag biztosítás, stb.) meg tudja oldani.

Kötelékben működő katonai szervezeteknél ez a probléma általá_
ban nem jelentkezik, hiszen ebben ahelyzntben az alárendeltek élvezik
az elöIjáró tagozat biztosítási rendszerének támogatását.

A haditechnikai eszközveszteségek alakulásánál a veszte§égek ará-
nyai, mennfségi és minóségi mutatói tekintetében az előző idószakban
feltételezett és a törzsgyakorlásokon alkalmazott mutatók változatlanul
aIkalmazhatók a továbbiakban is.

A különbözó eszközcsoportok esetében egységek, magasabbegysé-
gek szintjén a harcászati-hadműveleti feladatkidolgozások során alkal_
mazott és az alábbiakban felsorolásra kerülő átlagos veszteségmutatók,
megítélésem szerin! továbbra is elfogadhatóak

Eszközcsopon Ves7teség (%)

Napi Hadmíivelei

Harcjárművek

Tüzeszközök

Biztosító eszközök

Kiszolgráló eszközök

10_15

8-12

5_ 8

3- 5

40_ 60

30_40

20 -3o
15 -20

A módszereiben és formáiban némileg változó harceljárások köver
keztében, bizonyos korrekcióka lehet szükég, a haditechnikai veszte-
ségek térbeli é§ időbeli elosztásával kapcsolatban eddig val|ott nézetek_
nél, A védelem aktivizálása, a határközeli térségekben kibontakoó tá-
madó harcok, €llenlökések, ellencsapások kóvetkeztében a veszteségek
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területi eloszlása módosulhat. Jelentős mértékb en megnövekedhetnek a
veszteségek máí ezekben a határmenti térségekben is.

A harctevékenységek manőverező jellegének fokozódása is változá-
sokat hozhat a ve§zteségek területi eloszlásában. A különböző irányú és
jellegú manőverek következtében a veszteségek nagy területen, szét-
szórtan jelentkeznek. Ilyen helyzetben a veszteségek kezelése (vontatá-
sa, javítása) csak rendkívúl mobil technikai biztosítási rendszerrel oldha-
tó meg.

A helyreá,lütás lehetőségeinek váltoásáról

A harci atkalmazás során megsérült, meghibásodott haditechnikai
eszközök helyreállítása mindenkor a technikai biztosító szakalegységek,
erységek rendeltetése. A feladat méreteit döntő mértékben befolyásolja
a rendszeresített haditechnikai eszközok mennyisége, minóségi összeté-
tele. Ha a katonai szervezetek eszközállománya, alkalmazásának elvei
változnak, ez automatikusan változásokat indukál a haditechnikai eszkö-
zók üzemel tetése terén is.

Mint ahogy azt az e|őzó íejez,eibelis láthattuk, ilyen esetekben meg-

változik, illetve módosul a technika igénybevétele, változnak az üzemel-
tetési paraméterek, a ve§zteségi mutatók. Ahhoz, hogy a megváltozott
működési renddel adekvát technikai biztosítási rendszerjöjjön létre, kor-
rekciókat kell végrehajtani a jaűtó-vontató szervezeteknél is. A szakja-
vító állománynál végrehajtott változtatások, illetve az ennek következ-
tében változó helyreállítási lehetőségek arányban kell, hory leryenek a

megváltozott üzemeltetési g5lakorlattal.

A szükégletek és a lehetőségek szinkonjának megteremtésén túl a
szakjavító állomány alkalmazrásánál is korrekcióka lehet szúkség. A har-
coló csapatok megváltozott magatartásához, a változó eszkőzállomány-
hoz kell igazítani a javító-vontató alegységek, egységek alkalmazrását is.

A gépesített tövész (harckocsi) ászlóaljak szintjén bekövetkezett
változások, elsósorban a harci hatékonyság fokozását, az önálló feladat-
végrehajtás képességének, az önfenntartás, önellátá§ lehetőségeinek a
fejlesztését eredményezték. Ennek jegrében lettek kialakítva a zász|őa|-
jak anyagi-technikai (logisztikai) szervezetei is.
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. A zászlóalj javítószakasz a logisztikai század integrált részét képezi.
Allománya, felszerelése, az előző ál|apotokhoz képest sokat változott.
Eszkozállományát harcjármű-, illewe gépjármű karbantartó múhelygép-
kocsik, kerekes- és lánctalpa§ vontatók képezik.

A harckocsi zászlóalj javítószakasznál a tewezett legielentősebb vál-
tozás, a harckocsi vontatók számának növekedése. A renbdszerbe állított
két harckocsi vontató már reális lehetőséget teremt, avontatási feladatok
végrehajtására.

A szaktechnikai eszközö számának növekedése mellett jelentős lér
számváltozás is bekövetkezik. A gépesített lövész zászlóa|jaknál77 főre,
a harckocsi zászlóaljaknál 21 főre változik a szakszerelő állomány létszá-
ma.

A zász|óaljak önállóan, harccsoportokként történő alkalmazásának
lehetősége újszerúen veti fel a technikai biztosítás végrehajtásának kér-
déseit. Ilyen esetekben a technikai biztosítás különbözó feladatai (tech_
nikai felderítés, vontatás, javítás, visszatérítés) az egesz harccsoportra
vonatkoztatva értelmezendők, beleértve a megerősítőket is.

Önálló alkalmazás esetén, a technikai biztosításban a feladatok tel-
jeskörű megoldására kell törekedni. Ezalatt azt értem, hogy a rendelke-
zésre álló kapacitások teljes kihasználásával lehetőleg minden javítási,
vontatási feladatot végre kell hajtani, Mivel nincs elóljárói tagozat, nincs
"támoqató háttér", lényegében egytagozatos biztosítási rendszert kell mű-
kódtetni.

Ilyen helyzetekben rendkívül élesen vetődik fel a javítási prioritás
kérdése. Más hangsúlyt kap a kólcsónös vontatás, a szükségvontatók ki-
jelölése, a nem javítható, nem vontatható eszközök további kezelése.

Kötelékben történő alkalmazás esetében, a zászlóalj szintű technikai
biztosítási rendszerek továbbra is a dandárok technikai biztosítási rend-
szerébe, annak egyik alrendszereként műkődnek. Ebben a felállásban a
helyreállítás megszokott rendjén nem indokolt változtatni.

A gépesített lövész (harckocsi) dandár szintjén, az anyagi-technikai
biztosítiási feladatok végrehajtására, logisztikai zászlóaljak lettek kiala-
kítva. Az integrált logisztikai szervezetek közúl, most csak a javítószázad
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állományában bekövetkezett változásokkal, illetve a helyreállítási kapa-
citások változásával foglalkozom. Az átszervezés során a dandárokjaví-
tósázadai, sem a létsámot sem az eszköállományt tekintve nem yál-
toztak meg jeleníős mértékben.

Megnevezés Átlonuiny

Réct tri

Szakszerelő állomány

Műlrety gépkocsil

vontalók

167 tő

20 db

8db

l37 íő

22db

8db

A kis mértékben, de csökkenő létszámadatokat, §zembesítve a hadi-
technikai eszközök számának növekedésével, az ellentmondrás érákel-
hető. Valószínű, hory a helyreállítási szükségletekben és lehetőségekben
bekövetkezett kedvezótlen arányeltolódás a technikai biztosítás haté-
konpágának romlásátloz v ezeí. Ezt elkerülendó, növelni kell a j avítószá-
zad kapacitását.

Az új alkalmazási elveknek megfelelóen a dandároknak fel kell ké-
szülniük mind önállóan, mind pedig a hadosztály kötelékén belüli alkal-
mazásra. Önálló alkalmazás esetén - az előbb elmondottakhoz hasonló-
an, de magasabb §zinten - "egía?ozatos" biztosítási rendszert kell kiala-
kítani. Ilyen esetekben a helyreállítá§ folyamatait úgy kell megszervezni,
hory az átfogia a dandár szervezetszerű erőin túl a megerósítóket is.

Az alkalmazás alapelveiben, a működési paramétereken csak olyan
mértékű változásokat élszerű eszköz<ilni, amilyeneket a harcoló csapa-
tok újszerű alkalmazása megkövetel. Az alapvető harctevékenpégi faj-
ták esetében az eddigi alkalmazási elveken - megítélésem szerint - itt sem
szükéges változtatni.

Ennek szellemében ajavító eróket és eszközöket lehetőleg koncent-
últan dandár sérült technikai gűjtőhelyeken, a voítató erőket pedig, az
első lépcső zászlóaljak mögött, voztatócsoportokban célszerű működtet-
ni.
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Magasfokú manőverezessel járó harctevékenységi formák (vadász-
harc, ellenlökés, stb.) esetén, szükségessé válhat a technikai biztosítási
rendszer mobilitásának fokozása. Ennek érdekében az első lépcsóben
harcoló alegységek harcrendje mögé megfelelő erejű javító-vontató cso-
portok különíthetők ki. Ezekben az esetekben a helyreállítási tevékeny-
ség súlypontja a sérűlt technikai gyűjtőhelyről, a meghibásodások, a harci
sérülések helyszínére helyeződik át. (A dandár technikai biztosításának
rendsz,erét az 1., 2. ábra (vázlat) szemlélteti).

A gépesített hadosztályok szerepéről korábban már elmondtam,
hogy alapvetően a volt hadtestek feladatát vették át. Ez a megállapítás a
technikai biztosításra is igaz. A hadosztály lénvegében a hadtest biztosí-
tási feladatrendszerét örökölte.

Elemezve a hadosztály helyét a hadrendben, szerepét a hadmúveleti
(harcászati) feladatok végrehajtásában, adódik a következtetés, hory a
technikai biztosítá§ vonatkozásában is a legmagasabb csapattagozat. A
különböző szakfeladatokat vizsgálva láthatjuk, hogy a technikai biztosí-
tás vertikális feladatrendszerében körülbelül ugyanazt a helyet foglalja
el, amelyet erykor a hadtest töltött be. A legmagasabb csapatszintű tech-
nikai biztosítási rendszer, amely még valamennyi eszközcsoportra nézve,
teljeskörű technikai bizto§ítást nyujt.

A hadosztály logisztikai dandárában működó javítózászlóalj lehető-
ségeiről úgy kaphatunk teljes értékű képet, ha a kúlönbözó müködési
paramétereit, a létszámadatait, kűlön-külön megvizsgáljuk. Tisztázni kell
a létszámban, az eszközrendszerben bekövetkezett változásokat, a javí-
tó-vontató kapacitás várható alakulását. A helyreállítási lehetőségeket
szembesíteni kell az eszközállományban bekövetkezett változá§okkal.

EIső lépésben a javítózászltóalj eróiben és eszközeiben bekövetke-
zett váltoásokaí üzsgáljuk neg.

Megnevezés Áttonuiny

Régt úi

Szakszerelő állomány

Műhely gépkocsik

vontatók
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A számadatokból következik, hogy az átszervezés sor án a javítózász-
|óaljnál sem az állomány tekintetében, sem a technikai eszközök vonat-
kozásában nem következett be számottevó változás. Következésképpen
a javítőzászlőalj kapacitásadatai lényegében változatlanok. Az űj szak-
szereló állomány |étszámát alapul véve (cca. 500 fő), 10 munkaórával
számolva, a jaűtó kapacitás összességében eléri a napi 5000 munkaórát.

Az átszervezés során a haditechnikai eszközállományban bekövet-
kezett 10-15 Vo-os csökkenést összeve&e, a lényegében változatlan hely-
reállítási kapacitásokkal hasonló naryságrendú javulást fe|tételezhe-
tünk. végsősorban tebát némi kapacitás bóvülés várbató, mind a vonta-
tási, mind a javítási feladatok vonatkozásában,

A hadosztály védelmi harctevékenysége során, a j avító zászlőa|j erőit
és eszközeit, alapvetően sérült technikai 5nijtőhelyeken, illewe vontató
(javító-vontató) csoportokban célszerú alkalmazni. A sérűlt technikai

ryűjtóhelyet, az elsó lépcső dandárok harctevékenységi körzetei mögött
(esetleg azok hátsó határainak közelében), a harcérintkezés vonalától
számított 25-35 km-es mélységben lehet telepíteni. Ilyen mélységben tör-
ténő alkalmazás legalább ery napos folyamatos múkódést biztosít.

A vontató erőket a védelmi harc alatt alapvetóen az első lépcsóben
harcoló csapatok érdekében célszerű működtetni.

A vontatási úWonalak kijelölésénél is az eddigi gyakorlatot kell kö-
vetni. Mindegyik első lépcsóben harcoló dandár irányábarl frontólis von-
tatási lltvonalft, illetve a dandárok sérült technikai gyűjtőhelyeinek vo-
nalában pedig /ra ránt irányti vontatási útvonalat célszerű kijelölni.

A hadosztály támadó harca, illetve ellencsapása során a javító-von-
tató erőket a harcoló csapatokhoz fokozottabb mértékben felzárkóztat-
va lehet műkódtetni. A telepítés és az áttelepítés a támadás üteméhez, a
térnyerés mértékéhez kell igazítani.

A sérült technikai g5nijtőhelyet a veszteségi gócokban (ütközetbeve-
tési, áttörési terepszakaszon) célszerű telepíteni. Az áttelepítést, a csa-
patokhoz történő felzáíkóztatást a íámadás ütemétól függóen, általában
naponta egy alkalomrnal lehet végrehajtani. A üszonylagos védett§ég
biztosítása céljából legalább 15-20 km-es távolságot célszerű tartani, a
harcérintkezés vonalától.
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A hadosztály javító erőit a körülményektől, a kapacitásigény alaku-
lásától függően, elsősorban kisjavítások végrehajtására célszerú alkal-
mazni. Azokat a kisjavításokat kell hogy elvégezzék, amelyek a dandárok
kapacitásait, technikai lehetőségeit meghaladják. (A hadosztály techni-
kai biztosítás rendszerét a J., 4. úbra (vázlat) szemlélteti).

Tagolt harcrend esetén az alárendelt csapatok különböző irányok-
ban kibontakozó harctevékenysége során a hadosztály javító-vontató
erói is megoszthatók. Ilyen e§etekb en ajavítózászlóálj állományából von-
tatócsoportok, javító-vontató csoportok kűlöníthetők ki.

A gépesitett hadtest mint a legmagasabb szintű hadműveleti sereg-
te§t nem rendelkezik számottevő logisztikai szervezettel. Igy a hadtest
hadműveleteinek anyagi-technikai (logisztikai) folyamataira csak a for-
rásolg a különböző szolgáltatások és egyéb kapacitások elosztása útján
tud hatást gyakorolni.

Uryanez a helyzet a technikai biztosítás területén i§. A hadtest köz-
vetlen csapatok állományába tartozó fegyuerzetjavító zászlóalj alkalma-
zási kérdései még nem kellően tis ztázottak A zász|őa|j, a hadtest tago-
zatában történő alkalmzása esetén csak a fegyverzeti eszközök (dandá-
rok által el nem vé gezhető) kisjavitá§lr, kellő kapacitás tartalék esetében
köZépj a vítását képes végrehajtani.

Látható tehát, hogy a hadtest tagozat nem tud teljeskörű, minden
eszközcsoportra kiterjedő technikai biztosítást nyújtani. Ehhez hiányoz-
nak a megfelelő javító-vontató csapatok.

Elvileg elképzelhető olyan megoldás, hogy a központi logisztikai
szervezetek állományába tartozó vontatózászlóaljak részlegei, a hadtest
(esetleg a hadosztályok) érdekében végeznek vontatásokat, a hadműve-
leti területen. Ilyen esetekben a megerősítőként működő vontató erőket
a hadtest (hadosztály), illewe a központi technikai biztosító szervezetek
viszonylatában célszerű múkcidtetni. (A gépesített hadtest technikai biz-
tosítási rendszerét az 5. sz. ábra (vázlat) szemlélteti).

Ajavítóezred felállítása és működtetése, némileg átrendezné a tech-
nikai biztosítás elóbbiekben íelváz'olt modelljét. A javítóezred vontató
eszközeit és szakjavító állományát, egy ilyen helyzetben az egész hadmű-
veleti csoportosítás érdekében, hadtest tagozatban lehetne hatékonyan

80



alkalmazni. Feladatát, elsősorban a kózépjavításra szoruló haditechnikai
eszközök, helyreállítása képezhetné. Alkalmazására a hadtest főerőinek
csoportosítása mögött 40-60 km mélpégben, a helyi nemzetgazdasági
lehetóségek kihasználásával kerülhetne sor.

A tanulmány terjedelmi korlátai, illetve a szükséges információk hi-
ánya, nem teszi lehetővé, hogy érdemben foglalkozzam a központijavító
tagozat feladataival, a működés elveivel, módszereivel. Ug5l gondolom,
hogy az alapelveken itt sem indokolt változtatni. A központijavító tago-
zat feladatát a jövőben is ipari kózép- és nagl,javítások kell hogy képez-
zék. Azmár alegfelső szintű szakmai vezetés kompetenciája, hogy ezek-
hez a feladatokhoz a megfelelő nemzetgazdasági kapacitásokat részben
a központi régióban, részben a különböző potenciális hadműveleti irá-
nyokban ( Lérségben) idóben lekösse.

Összegzésképpen megállapítható, hogy a haderő átszervezése során
a haditechnikai eszközók számában, a különböző eszközcsoportok ará-
nyában bekövetke zeííváItozások, az integrált logisztikai szervezetek kiala-
kítása új helyzetet teremtett a technikai biztosítás területén is.

Az átsz,ewezés eredményeképpen pozitív változás várható már az
alegységek szintjén is a technikai szakállomány, a javító-vontató eszkö-
zök számának növekedésétól. Mindenek elótt az alegységeknél működő
vontatók számának növelése hozhat lényeges javulást, Az ilyen módon
megerősödótt javító-vontató szervezetek megfelelő biztosítási rendszert
működtethetnek az alegységek, egységek önálló harci alkalmazása ese-
tén is.

Bizonyos anomáliák mutatkomak a dadárok technikai biztosításánál.
Itt a haditechnikai eszközállomány növekedésével nem tartottak lépést
a javító-vontató erók. Ennek következtében a harcjárművek, illetve a
túzérségi eszközök helyreállításánál kapacitás hiányra kell számítani.

A hadosztályok szintjén (a hadtestekhez viszonyítottan) bekóvetke-
zett eszközállomány csökkenés, il|etve a javítózászlóalj állományának
változatlanul hagyása végsó soron pozitív változást eredményezett. A
csökkenő eszközállomány az eryik oldalon, változatlan helyreállító ka-
pacitás a másik oldalon, ósszességébel a" biztos ítouság" minőségi javulást
jelenti.
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A csapatszintű javítási tagozatok, illetve a központi javitő sze,weze-
tek közötti kapcsolatot a központi vontató szerv€zeteknek, illetve a ja-
vítóezredeknek kell megteremteni e- Ezze| a módszerrel a technikai biz-
tosítás vertikumából, a hadműveleti szinten hiányzó láncszem pótolható.
Ennek a kérdésnek a megnyugtató lerendezése mégtovábbi vizsgálódást,
elemzést igényel.

Megítélésem szerint a haderő átszervezése mélyreható változásokat
indukált a technikai biztosítás szinte minden területén. A változó felada-
tokhoz igazodva, a j avító-vontató s zewezetek űjszerű alkalmazási elve!
nek, módszereinek és formáinak a megkeresése a technikai szakemberek
feladata.

Es ennek a munkának még csak az elején nralnk
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