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A MAGVAR VOROS HADSEREG HADTAPJA 

Hadtápbiztosítás a Tanácsköztársaság Vörös Hadseregének 
harcaiban 

Varga József alezredes 

II. 

Anyagi biztositás 

A legutóbbi számban a különböző tagozatú hadtápok szervezésének 
ismertetése során utaltam arra, hogy a Hadseregparancsnokság (Gödöllő) 
alárendeltségébe tartozó hadtápintézetek, egységek, alegységek {,,hadtáp 
alakulások") területileg az igényeknek (harctevékenységek, csapatmozgá
sok, stb.) megfelelően tagozódtak. Ezek egy része esetenként az adott te
rületen tevékenykedő hadtestek, sőt hadosztályok alárendeltségébe ke
rült. Pl.: Pályaudvar parancsnokság, étkeztető állomás, állomás parancs
nokság, stb. 

A hadsereg hadtáp diszlokációjának egy változatát, az 1918. június 
8-i helyzet alapján, az 1. sz. mell. mutatja. (Ezen kívül a levéltári anya
gokban még megtalálható a hadsereg hadtáp május 23-i, valamint június 
20-i harcrendje és diszlokációja is, HIL 8. és 53. cs. alatt.) · 

(Magyará:oat az egyezményes jelekhez a 2. sz. mellékletben.) 
A Vörös Hadsereg anyagi biztosításának rendszere egyrészt magán 

viselte az Osztrák-Magyar monarchia hadseregének ellátási jellegzetes
ségeit, másrészt az adott harctevékenységi, területi sajátosságoknak, va
lamint az I. világháború utáni kimerült anyagi és erőforrásokhoz való 
igazodás kényszerű helyzetének megfelelően továbbfejlesztette azt. 

A felálló Vörös Hadsereg leromlott anyagi helyzetére jellemző, hogy 
takaró kb. 130 OOO, ágy 30 OOO, ruházat 100 OOO főre volt biztosítva.• 

A bevonulók egy részét saját ruhájában vették át. A ruha kopta
tásí díjaként naponta 2 koronát fizettek a katonának. 

Fehérnemű készletből 220 OOO lepedő állt rendelkezésre, ami kb. 
180 OOO rend fehérnemű készítésére volt elegendő. 

1 HIL HŰNB 12. cs. 
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Élelemből 150 OOO főre 1 havi készlettel rendelkeztek. Összehasonlí
tásul tekintsük át a Vörös Hadsereg létszámviszonyait. Aprilis 16-án, a 
román támadás időszakában a frontokon kb. 39 OOO fő teljesített szolgá
latot. Egy május 13-14-i toborzási jelentés pedig 110 323 fő bevonulásá
ról tájékoztat.2 A „hátor,szági alakulatokat" és a Vörös Őrséget nem szá
molva május első napjaiban a létszám 150 OOO fő körül ingadozott, így 
felsőruházatból a hiány mintegy 50 OOO rend volt. 

Kevés volt az akkor alapvető csapat szállítóeszköznek számító foga
tolt szállítóeszköz és ló. (Ekkor folytak a tavaszi mezőgazdasági munkák, 
ezért jelentősen csökkent a helyi beszerzés. A gazdák felváltva szállították 
a lőszert és dolgoztak földjeiken.) 

A nagy munkaerő hiány miatt a hadtáp századok és zászlóalj-ak ké
sőbb kerültek felállításra, ezért feladataikat ideiglenesen a Vörös Őrség 
látta el. (Az I. világháborúban az Osztrák-Magyar monarchia hadsere
geiben 3 614 179 katona állt szolgálatban, amiből a harci veszteség 
2 138 469 fő volt, minden 5 főből 3.)3 

Azáltal, hogy a Tiszántúlt a románok, Észak-Magyarországot a csehek 
megszállták, nagy ipari és élelmiszer bázisokat veszítettünk. 

A Forradalmi Kormányzótanács nagy erőfeszítéseket tett a Vörös 
Hadsereg anyagi szükségleteinek kielégítésére. 

Olaszországból, Szovjet-Oroszországból textilgépeket hozattak, a 
pestlőrinci N orthop gyárat pamutfonodává alakították át, a Czakó textil
gyárat kibővítették, Pakson és Veszprémben gy,apjúszövődét létesítettek 
és üzembehelyezték a komáromi Fiedler lenfonodát. A hadsereg szakkö
zegeivel gondoskodott a termelés ellenőrzéséről és a készletek minőségi 
átvételéről.4 

A május első napjaiban végrehajtott nagy bevonulások alkalmával a 
Hadügyi Népbiztosság (HONB) elrendelte a magánosok kezében levő ka
tonai ruházat és felszerelés beszolgáltatását. 

A működő hadsereg helyszíni beszerzés útján történő ellátásában 
fontos szerepet játszottak a helyi direktóriumok. (Ló, lófelszerelés, foga
tolt jármű, lótáp, élelmiszer, fekszalma, stb. biztosítása.) 

Gondoskodtak a vörös katonák hozzátartozóiról is. 
Az üzletekben soronkívül történő kiszolgálás céljából a Hadseregpa

rancsnokság május 15-én elrendelte (355/Szü.-1919.) a vörös katonák 
hozzátartozóinak ellátását igazolvánnyaJ.5 

Később a nagyfokú élelmezési neh~gek miatt engedélyezték, hogy 
a katonák családjai részére a hadsereg készleteiből 25 kg súlyig élelmi
szer csomagot lehessen hamküldeni.• 

A hadseregben alosztályonként jóléti bizalmit választottak, akrk csa-
pattesten belül jóléti bizottságokat alakítottak. Ezeknek az volt a fel-

2 HIL HÜNB 6-8. cs. 
3 Magyar Katonai Szemle, 1931. II. sz. 211-212. old. 
4 Szociális Termelési Népbiztosság textil osztályvezető nyilatkozata a Vörös 

Újságnak, 1919. április 23-án. . 
5 HIL 53. cs. 
6 HIL 53. cs. 
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adata, hogy őrködjenek a katonák ellátásán és ezekben a kérdésekben 
javaslatokat tegyenek.7 

A Hadseregparancsnokság április 20-án kelt utasítása a katonákról 
való gondoskodás tekíntetében meghatározta a politikai biztosok szere
pét is. 

,,A politikai megbízott legyen a katonák jóléti gondozója. Amennyi
ben a hadműveletek helyzete és a csekély készletek megengedték, gon
doskodjék a paranosnokkal egyetértőleg a katonák elhelyezéséről, élelme
zéséről, ruházati ellátásáról és az általános szükségletek lehető kielégíté
sérőJ."8 

A Vörös Hadsereg csapatainak ellátása 

A csapatok ellátása ellátási áganként történt. A hadosztály, dandár 
intézetekig bezárólag főleg vasúti szállitással, onnan a csapatokhoz foga
tolt szállítóeszközökkel, a „magamfelé" való szállítás elve alapján. 

A csapatok ellátásának forrásai voltak: 
a) A hátországból történő utánszállítás, illetve az ellátási szakaszon 

felhalmozott készletek (mozgó- és báziskészletek). 
b) Helyszíni beszerzés. 
e) Zsákmány anyagok. 
d) Gyűjtött anyagok. 
e) Javítással használhatóvá tett anyagok. 

Az utánszállított, valamint a felhalmozott készletekből biztosították: 
a fegyverzeti anyagokat, az optikai eszközöket, a lőszert, a vonatanyag 
egy részét, a mozgókonyhákat, a ruházati és felszerelési anyagot, az él.e
lem egy részét (tartós élelmicikkek), a gépkocsi anyagot, az üzemanyagot. 

A felhalmozni szükséges készletek kiszabását az esetenként kiadott 
HÜNB és Hadseregparancsnoksági rendeletek szabályozták. 

Az 1919. 5. 6-án 506/106. sz. alatt kiadott Hadseregparancsnoksági 
rendelet, a lőszer mozgókészleteket a hadosztályok részére a következők
ben szabályozta :9 

puskához 250 db, 
géppuskához 10 OOO db, 
löveghez 300 db, 
nehéz löveghez 200 db, 
kézigránát 3 db fejenként. 

A rendelet szerint elrendelt készleteket a hadosztályoknál mélységben 
kellett lépcsőzni. 

A hadtestek és hadosztályok e készletek pótlására vonatkozó igény
léseiket 2 nappal előre voltak kötelesek megadni. 

7 Forradalmi Kormányzótanács rendelete a Vörös Hadsereg felállításáról. 
1919. márc. 24-én, 7. pont. 

8 HIL 44. cs. 
9 HIL 46. cs. 
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A rendelet szerint a Hadseregparancsnokság a lőszer utánpótlást a 
hadtestek részére az alábbi helyeken biztosította: 

I. HDT: Cegléd. 
II. HDT: Budapest. 

III. HDT: Hatvan. 

E készletek kiszabata átlagosan magasabb volt, mint a hadosztályok 
számára egyéb más időpontban meghatározott készleteké. Ekkor kezdő
dött ugyanis a Vörös Hadsereg nagy offenzívája, amelynek eredménye
ként a románokat visszaszorították a Tisza vonala mögé, a cseheket pe
dig kiűzték Észak-Magyarországról. 

A Hadseregparancsnokság 603/423. sz. rendelete'° hadosztályonként 
az alábbi készleteket határozta meg: 

puskánként 15-20 db, 
géppuskánként 3--4000 db, 
hegyi ágyúhoz 80-120 db, 
tábori ágyúhoz 70 db, 
tábori tarackhoz 60 db, 
nehéz tarackhoz 25 db, 
nehéz ágyűhoz 25 db. 

A hadosztály egy lőszer feltöltésének súlya 60-90 tonna volt. Tulaj
donképp0" az utóbbi adatok tekinthetők a hadosztályok mai értelemben 
vett olyan mozgókészletének, amellyel azoknak mindig rendelkezni kel
lett. 

A ruházati, felszerelési- és fegyverzeti mozgó tartalékok képzésére 
a HÜNB Anyagi alcsoport (6. osztály) június 19-én kelt 618/252. sz. ren
deletével intézkedett.!' 

A rendelet szerint a készleteket a Hadseregparancsnokság intézkedé
sére az alábbi kiszabatban kellett megalakítani, vagonokban tárolni és 
őrizni. 

1 z. készlet 600 főre, 
1/2 z. készlet 300 főre, 
1-1 szd. készlet 150-150 főre. 

Ruházatból a zászlóalj gépkocsiknál 50/o cserekészletet képeztek. Éle
lemből a felhalmozott (utánszállítással és beszerzéssel biztosított) készle
tek tagozódása a következő volt: 

6 

a) A hadosztály élelmezési vonatnál: 
- 4 szabványos, 2 tartalék adag. 

b) Az alegységeknél: 
- 1 fogyó adag a konyhán, 
- 1 fogy. adag az alegység kocsin, 
~ 1 tartalék adag a katonánál. 

10 HIL 71. cs. 
11 HIL 71. cs. 
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. A HONB még április 5-én kelt12 és az 1. hadosztálynak kiadott intéz-
kedése szerint az alábbi készleteket kellett megalakítani: 

A személyi állomány részére élelemből: 

1 smbvány adagot, 
1 tartalék adagot, 
1 zárolt élelem adagot, 
4 útra való készletet. 

Lovak részére lótápból: 

4 útra való készletet, 
3 szemes lótáp adagot. 

A készletek kiszabata tehát esetenként változott. A levéltári anya
gokban néhány ellátási normára vonatkozó pénzügyi adatok is rendelke
zésre állnak. Előbb azonban eredeti dokumentumok alapján készült váz
laton tekintsük át a III. HDT (Landler hdt.) által végrehajtott Miskolc
Északi hadművelet anyagi biztosításának elgondolását. 

3. sz. mell.: A III. HDT ellátási terve a Miskolc-Északi hadjáratban 
(május 15-20). 

Visszatérve az ellátási normákra: élelemből 1 fll illetménye 5.15-ig 
9 korona volt, amit később 11 koronára emeltek fel. Ennek ös.szetétele az 
alábbi volt: 

Kenyér 72 fillér, 
Hús (300 gr) 6,00 korona, 
Kávé (54 gr) 18 fillér, 
Főzelék 70 fillér, 
Hal 2,58 korona, 
Tea 42 fillér, 
Dohány 40 fillér. 

Mindennemű élelem felhasználás csak ezen illetmény terhére volt 
lehetséges, helyszíni beszerzést is csalt ennek terhére lehetett engedé
lyezni. 

Az étkeztető állomások szintén az illetmény terhére szolgáltattak ki 
étkezést, az őket felállító parancsnokságok intézkedései és igazolása alap
ján. Az igazolást a hadtáp állomásparancsnokságok állították ki. Az el
számolást a gazdasági hivatal által felterjesztett létszámkimutatás alap
ján, a póttesteknél végezték (a Dunántúlon a II. HDT részére), a havonta 
felterjesztett termény és anyagszámadás felhasználásáva!. 13 Étrendet a 
zászlóalj gazdasági hivatal állította össze. 

A tisztek számdnál a legénységgel együtt, zászlóaljtól felfelé pedig 
külön tiszti étkezdén a legénységi illetmény szerint étkeztek. A meleg 
ételt zászlóaljanként összevontan készítették el és századonként konyhák
ról, vagy éthordó járművekről osztották ki. 

12 HIL 77. cs. 
13 HIL 77 ., 93. cs. 

'1 



A2 élelmezési szakszolgálatban a szakmai beosztásokat gyakran pá
lyázat útján töltötték fel. 14 

Ruházatból l fő normája: 1 köpeny, 1 zubbony, 1 nadrág, 1 bakancs, 
2 rend fehérnemű volt. 

A csapatok felesleges ruházatát az anyaggyűjtő állomások gyűjtöt
ték. A zászlóalj gazdasági hivataloknál levő 50/o cserekészletén kívül a 
csapatok ruhámti tartalékokkal nem rendelkeztek. A hadseregnek egy 
ruházati raktára volt Hatvanban, ahol nagyon vegyes és minimális kész
leteket tároltak. 

A ruházat mosatását a gazdasági hivatalok által felfogadott asszo
nyokkal végezték.15 A hadosztály és hadtest javítóműhelyek mellett rög
tönzött mosodákat állítottak fel. 

Fürdetésre a helyi lehetőségek felhasználásán kívül a hadsereg, vas
úton mozgó fürdető vonatjait alkalmazták. 

üzemanyagot vasúton szállították a szükségletnek megfelelően a had
osztály „autó" századokhoz. 

Az ellátás rendje az volt, hogy a HONB átvevő közegei a gyárakból, 
hátországi bázisokról az anyagokat a hadsereg raktárakba irányították. 
Onnan az tovább került ugyancsak vasúton a hadosztályokhoz, ahonnan 
a zászlóaljak, dandárok fogatolt vonatjaikkal maguk vételeztek. 

Az egyéb ellátási források igénybevételéről és az utánszállitás rend
szerével összefüggő kérdésE!kröl legközelebbi számban számolok be. 

14 !gy pl. a HűNB 5. 15-én kelt átiratában értesíti az 1. hadosztályt, hOO 
az élelmezési szakközegek helyét pályázat útján kívánja feltölteni. (HIL 77. cs.) 

15 A Hadseregparancsnokság június 13-án kelt 605/591. sz. rendelete szerint. 
(HIL 53. cs.) 
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1. sz. melléklet 

A hadsereg hadtáp diszlokációjának egy változata 
az 1918. június 8-ai helyzet alapján 
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2. sz. melléklet , 

Magyarázat az egyezményes jelekhez 
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3. sz. melléklet 

A III. HDT ellátási terve a Miskolc-Északi hadjáratban 
(1919. május 15-20.) 
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A HADTAPBIZTOSITAS ELMÉLETE 

A hadtápbiztosítás sajátosságai a többnemzetiségű hadsereg, 
front hadműveletében 

Dam6 László ezredes 

Annak lehetősége, hogy a Varsói Szerződésbe tömörült szövetséges 
államok nemzeti seregtestei állományába a hadműveletek t.ervezésének 
időszakában vagy éppen a hadművelet.ek során más nemzetiségű maga
sabbegységek, esetenként önálló fegyvemenú egységek kerülhetnek, a 
hadtápbiztosítás t.ervezését bonyolultabbá teszi és a végrehajtástól foko
zott erőfeszítést követel meg. 

A magasabbegységek (önálló egységek) más nemzetiségű seregtest 
állományába történő átalárendelésének lehetősége megköveteli, hogy a 
hadtápbiztosítás maradéktalan végrehajtása érdekében a Varsói Szerző
dés tagállamain belül előre kidolgozzák az átalárendelt csapatok hadtáp
biztosításával kapcsolatos elvi követelményeket, a végrehajtás elveit és 
ennek megfelelően alakítsák ki a végrehajtás objektív feltételeit. 

Az átalárendeléssel kapcsolatos hadtápbiztosítási rend kialakítása so
rán figyelembe kell venni azt a követelményt is, hogy az a megvalósítás 
során ne térjen el az átalárendeléssel kapcsolatos parancsnoki tevékeny
ségtől, illeszkedjék be a hadműveleti alkalmazás általános rendjébe. 

A tárgyban kidolgozott elméleti munkák, valamint a gyakorlatok so
rán szerzett tapasztalatok arra mutatnak, hogy az átalárendelt magasabb
egységek (önálló egységek) hadtápbiztosítása nagymértékben függ had
tápjának önállóságától, operatív alkalmazási lehetőségeitől. 

Altalános alapelvként rögzíthetjük, hogy az átalárendelt magasabb
egységek teljes mértékű hadtápbiztosításáért az a seregtest felelős, mely
nek alárendeltségébe került. Ennek az elvnek az érvényrejuttatása azt 
követeli meg, hogy az átalárendelés - átadás-átvétel és az első napok -
hadtápbiztosítását főleg az anyagi biztosítását, zökkenőmentessé kell t.enní. 

A zökkenőmentes átmenet érdekében a más nemzetiségű seregt.est 
állományába átalárendelt magasabbegységet (önálló egységet) - véle
ményünk szerint - hadtápbiztosítás szempontjából mintegy 3 napi harc
tevékenység folytatására kell önállóvá tenni. 
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E célból úgy gondoljuk, az átadásra kerülő magasabbegységnek (ön-
álló egységnek) az átadásakor rendelkeznie kell: 

- a teljes mozgó és üzemanyag kiegészítő készlettel; 
- tüzér, aknavető, páncéltörő lőszer kiegészítő készlettel; 
- egészségügyi megerősítéssel; 
- a kiegészítő lőszer szállításához szállítótér megerősítéssel. 

Az átalárendelt csapatok anyagi biztosítását azon általános elv szerint 
célszerű szervezni és végrehajtani, miszerint az átalárendelt csapatok 
anyagi ellátásáért a megerősített seregtest parancsnok hadtáp helyettes 
felelős. 

A megerősített seregtest az átalárendelt magasabbegységet (önálló 
egységet) az általános anyagi biztosítási és szállítási rendjén belül ellátja 
mindennemű ellátási rendjében szereplő anyagi eszközzel. Azokból az 
anyagi eszközökből, melyekből a megerősített seregtest nem rendelkezik 
a megerősítő seregtest ellátó szervét célszerű továbbra is felelőssé tenni. 

Az ellátás ilyen anyagokból véleményünk szerint történhet: 
- a megerősítő seregtest az átalárendelt magasabbegység (önálló 

egység) ellátására szállító és anyagi eszközkészletekből részleget hoz létre, 
azt átadja a megerősített seregtest hadtápnak; 

- a megeröSítö seregtest az átalárendelt magasabbegységet (önálló 
egységet) a fenti anyagokból továbbra is a szükségletnek megfelelően el
látja, a megerősített seregtest hadtápon keresztül, illetve közvetlenül, 
mely esetben a megerősített seregtest hadtáp törzsét az ellátás mérvéről 
tájékoztatja. 

Figyelembe véve a különböző nemzetiségű csapatok fegyverzetét és 
technikai ellátottságát, megállapíthatjuk, hogy az anyagi eszközök nagy 
részével a Varsói Szerződésbe tömörült országok csapatai kölcsönösen 
el tudják látni egymást, azonban nemzeti sajátosságaiknak megfelelően 
egy sor anyagi eszköz fajtából (lőszer, gépjármű technikai anyag stb.) a 
kölcsönös ellátást nem tudják végrehajtani, ezért az említett ellátási mód
szerek valamelyike szükséges. 

Felmértük például, hogy a magyar összfegyvernemi hadsereg az ál
lományába átalárendelt szovjet hadosztály anyagi biztosítását milyen 
mérvben tudja vállalni. 

A felmérések azt mutatják, hogy a magyar összfegyvernemi hadsereg 
állományába átalárendelt szovjet hadosztály ellátását élelmezési anyagok
ból - sajátosságaik korlátozott figyelembevételével - a hadsereg meg 
tudja oldani, figyelembe véve azonban a szovjet magasabbegységek ma
gas élelem mozgókészletét, ellátását csak szükség esetén célszerű tervezni. 

A szovjet hadosztály lőszer ellátását - készlet hiányában - nem 
tudjuk pótolni, néhány lőszerfajtából, mint pl. sorozatvető, nagykaliberű 
aknavető, tarack, új típusú harckocsi lőszerből stb. egyéb anyagok pótlá
sát végre tudjuk hajtani. 

Vegyivédelmi anyag ellátását a hadsereg általában tudja biztosítani 
- mentesítő gépkocsik kivételével -, azonban technikai eszközök bizo~ 
nyos fokú konstrukciós eltérése miatt felhasználásukhoz rövid kiképzés 
szükséges. Műszaki, technikai, valamint harcanyagokból történő ellátását 
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a hadsereg biztosítani tudja. Biztosítani lehet a harckocsi technikai, va
lamint a hasonló típusú gépkocsi technikai anyagellátást is. 

A hadsereg a szovjet hadosztályt minden főbb hajtó- és kenőanyag
gal el tudja látni, kivételt képez néhány BTR-hez és különleges techniká
hoz szükséges speciális kenőanyag. Az egészségügyi anyagellátás bizto
sítottnak tekinthető. A ruházati anyagokkal esetenként történő biztosítás 
az egyenruha sajátosságok figyelembevétele nélkül oldható meg. 

Hasonló lehet a helyzet abban az esetben, ha szovjet hadműveleti 
magasabbegység állományába magyar hadosztály kerül átalárendelésre, 
azzal a különbséggel, hogy míg lőszert a szovjet hadműveleti magasabb.
egység általában teljes nomenklaturában biztosítani tudja, az igen sok 
magyar gyártmányú technikai eszköz miatt főleg a gépjármű technikai 
anyagbiztosítás okozhat problémát. 

Fennáll annak lehetősége is, hogy a hadműveleti alkalmazási tervek
nek megfelelően az átalárendelt hadosztály saját nemzetiségű seregtesté
nek szárnyán kerül tartósan (2-3 napnál hoszabb ideig) alkalmazásra. 
Ez esetben célszerűnek látszik, hogy az anyagi biztosítást - az elöljáró 
hadtáp szerv utasítása alapján - továbbra is a saját nemzeti seregtest 
végezze. 

Felmerülhet az a változat is, hogy az a seregtest, melynek más nem
zetiségű hadosztályt rendelnek. alá, korlátozott hadtápbiztosítási lehetősé
gei miatt nem tudja az átalárendelt magasabbegység folyamatos anyagi 
biztosítását ellátni. Ilyen esetekben célszerű az átalárendelő seregtest 
hadtáp állományából a szükségnek megfelelően, hadtápbiztosítás szem
pontjából az átalárendelt magasabbegység hadtápot megerősíteni. Ameny
nyiben erre mód nincs és az elöljáró (front) hadtáp sem adhat közvetlenül 
megfelelő erőket és eszközöket, illetve, ha az elöljáró (front) hadtáp 
szerv az átalárendelt magasabbegységgel egynemzetiségű, űgy annak el
látását közvetlen maga végezheti. 

Amint a fentiekből is kitűnik, a más nemzetiségű magasabbegységek 
(önálló egységek) átalárendelésével kapcsolatban igen sok anyagi bizto
sitási probléma merülhet fel, miután az átalárendelés körülményei kü
lönbözőek lehetnek. Természetesen az átalárendelt magasabbegység (ön
álló egység) anyagi biztosításának módját a konkrétan kialakult hadmű
veleti és hadtáp helyzet minden esetben alapvetően befolyásolja, azonban 
véleményünk szerint legcélszerűbb az a rendszer, hogy az átalárendelt 
magasabbegység (önálló egység) hadtápbiztosítását teljes mértékben a 
megerösitett seregtest hadtáp végzi. Ennek érdekében az átadó seregtest 
hadtáp az átadáskor biztosítja a már említett, mintegy 3 napi harctevé
kenység hadtápbiztositásához szükséges anyagi és egyéb eszközöket, il
letve a megerősített seregtestnek nem biztosítható készletekből a folya
matban levő (tervezett) hadművelet teljes időszakára (vagy az átaláren
delés tervezett időszakára) a teljes szükségletet fedező anyagi és egyéb 
készleteket. 

Az egészségügyi biztositással kapcsolatban alapelvként leszögezhet
jük, hogy a hadtápbiztosítás egyéb ágazataihoz hasonlóan az átalárendelt 
magasabbegység (önálló egység) egészségügyi ellátásáért az a seregtest 
hadtáp felel, melynek alárendeltségébe került. A sebesültek, sérültek ellá-
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tása a harcmezőn azonban - a segélynyújtás gyorsaságának fokozása 
érdekében - értelemszerűen nemzeti hovatartozás nélkül a legközelebbi 
segélyhelyen, egészségügyi intézetnél kell hogy történjék. A sebesültek, 
sérültek kiürítését azonban a megerősített seregtest, illetve az átaláren
delt magasabbegység {önálló egység) kiürítő eszközeivel lehetőleg a saját 
nemzetiségű kórház alapokra {részlegekre) kell végrehajtani. 

Az átalárendelt hadosztályt egészségügyi biztosítási lehetőségei foko
zása érdekében átalárendeléskor egy egészségügyi osztaggal {előrelátha
tóan huzamos és nagy távolságra történő átalárendelés esetén esetleg két 
egészségügyi osztaggal) kell megerősíteni, illetve a hadosztállyal együtt 
más nemzetiségű seregtest hadtápnak átadni. 

A más nemzetiségű seregtest állományába alárendelt magasabbegy
ség {önálló egység) hadtáp vezetése egy sor sajátos problémát vet fel. 
Alapvető követelmény, hogy megerősített seregtest hadtápja nyelvileg 
képes legyen a vezetés megvalósítására. Ennek érdekében szükségesnek 
tartjuk, hogy az összekötő csoportok állományában mind az átalárendelt 
magasabbegységnél, mind pedig a más nemzetiségű seregtestnél legyenek 
mindkét fél részéről oroszul beszélő hadtáp tisztek. 

Abban az esetben, ha az egyik fél szovjet, űgy elegendő az orosz 
nyelv kölcsönös ismerete a hivatalos okmányok, parancsok, intézkedések 
közös megértéséhez, ha azonban az egyik fél sem szovjet, úgy a hadtáp
biztosítás egyes kérdései kivánatossá teszik mindkét fél nyelvét beszélő 
hadtáptisztek {tolmácsok) cseréjét. Ennek szükségessége különösen akkor 
merül fel, ha az illető baráti állam területén tartózkodik, így az anyagi, 
egészségügyi ellátás egy sor helyszini megoldásű problémát vet fel és 
szükségessé teszi a helyi szervekkel való kölcsönös kapcsolat felvételt 
(helyi beszerzés, vízellátás, egészségügyi biztosítás stb.). 

A hadtáp parancsok, intézkedések orosz nyelven készülnek, melyet 
az átalárendelt hadosztálynál az oroszul tudó tiszt fordít le a hadosztály 
nemzeti nyelvére. A jelentések magasabbegység - seregtest vonatkozás
ban általában orosz nyelven készülnek, erre a megerősített (más nemzeti
ségű) seregtest hadtáp törzs megadja a követelményeket, illetve előre el
készített nyomtatványokat {mintaokmányokat) ad ki. Abban az esetben, 
ha az átalárendelt magasabbegység {önálló egység) hadtáp törzsnek nincs 
lehetősége az orosz nyelvű jelentésre, úgy azt nemzeti nyelvén terjeszti 
fel, fordítását orosz nyelvre a seregtestnél levő operatív csoport végzi. 

Különösen nagy jelentősége van annak, hogy a megerősített {más 
nemzetiségű) seregtest hadtáp törzs időben rendelkezzék az átalárendelt 
magasabbegység {önálló egység) hadtápbiztositásának megbízható terve
zéséhez és végrehajtásához szükséges alapadatokkal. 

Ezeket az adatokat az átadó seregtest hadtáp törzs az átadás- átvétel 
alkalmával az átalárendelt magasabbegység {önálló egység) átadás-átvé
teli jegyzőkönyvében rögzíti, lehetőség szerint orosz nyelven. 

A legszükségesebb adatok az alábbiak lehetnek: 
- a magasabbegység és átalárendeltek hadtáp állománya; 
- a hadtáp alegységek lehetőségei, kapacitása; 
- egy javadalmazás sűlyadatai anyagfajtánként; 
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- mozgó és kiegészítő készletek mennyisége; 
- a megerősítésül adott erők és eszközök; 
- a más nemzetiségű seregtest által nem biztosítható anyagi esz-

közökkel történő ellátás rendje; 
- a sérültek kiüritésére vonatkozó elgondolás (KA-ok tervezett te

lepülési helye); 

- a hadtáp vezetéssel kapcsolatos adatok: 
- seregtestek közötti kölcsönös tájékoztatás, 
- intézkedések, jelentések rendje, 
- hadtáp híradás lehetőségei stb. 

- egyéb átadás-átvétel alkalmával felmerülő adatok. 

Néhány gondolat felvetését szűkségesnek tartjuk azzal a lehetséges 
változattal kapcsolatban, amikor a többnemzetiségű front állományában 
működő nemzeti seregtest (hadsereg, hadtest) hadtápbiztosítását kell meg
szervezni és végrehajtani. Egy lehetséges változatot figyelembe véve, 
amikor is a saját nemzeti hadsereget „A"-val, a frontot ;,B"-vel, a front 
állományába tartozó más nemzetiségű seregtestet „C"-vel jelöljük, a had
tápbiztosítás során vázlatosan az alábbi alárendeltségi, illetve egyűttmű
ködési rend lehetséges (vázlat). 

A felvázoltak szerint láthatjuk, hogy a hadtápbiztosítás, a hadtáp
vezetés a többnemzetiségű front állományába tartozó nemzeti seregtest 
szempontjából az összfegyvernemi vezetéstől bizonyos fokú eltérés szerint 
kerül végrehajtásra. Amíg ugyanis a többnemzetiségű front állományába 
tartozó nemzeti seregtest csapatai a frontparancsnok vezeti és a sereg
test felett saját nemzetiségű front nem áll, a hadtáp biztosítását a nem
zeti HF irányítja front típusú hadtápszerv - HM Tábori Hadtáp -
közbeiktatásával. 

A nemzeti seregtestek központi hadtápszervei így tehát a hadászati 
jellegű hadtápvezetést a Központ Hadtápon keresztül valósítják meg, a 
hadászati-hadtápvezetés végrehajtását pedig a HM Tábori Hadtáp hajtja 
végre. 

A HM Tábori Hadtáp működését véleményünk szerint az első had
sereg támadó hadművelet időszakában, alapvetően önállóan a Központ 
Hadtáp irányítása alatt fejtheti ki, ebben az időszakban a front hadtáp
főnökséggel csupán együttműködési, koordinációs tevékenységet folytat
hat, az általa odaküldött hadtáp összekötő csoport útján. 

Az első hadsereg hadművelet befejezése után, a következő hadmű
velet (hadműveletek) időszakára a Központ Hadtáptól való nagy távolság, 
valamint egyéb vezetési tényezők a HM Tábori Hadtáp frontnak történő 
átadását indokolhatják. Ebben az esetben a HM Tábori Hadtáp a több
nemzetiségű front hadtápjának egyik alkotórészévé válik és a HM Tábori 
Hadtápfőnökség operatív csoporttá alakul át és közvetlenül a front had
tápfőnökség alárendeltségébe kerül. 

Felelőssége továbbra is fennáll a front hadtáp nemzeti részlegének 
közvetlen irányításáért, segítséget nyújt a front hadtáp törzsnek a tábori 
hadtáp egységek vezetésében, végzi a saját Központ Hadtáp és a front 
hadtáp szervei között az együttműködéssel kapcsolatos feladatokat. 
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Véleményünk szerint célszerű, ha szakmailag továbbra is a saját 
Központ Hadtápja alárendeltségében marad, amit az is indokol, hogy 
anyagi ellátását a kialakult nézetek szerint továbbra is saját Központ 
Hadtápjának kell biztosítani. 

Ha a front átveszi a HM Tábori Hadtápot, természetesen a magyar 
csapatok front ellátási rendszerébe való bekapcsolása azt jelentheti, hogy 
egy sor front hadtáp erővel és eszközzel segíti annak működését, amit 
a nemzeti hadsereg anyaországtól való távolléte is indokolttá tesz. tgy 
véleményünk szerint igen nagy lehet az a segítség, amit vezetési eszkö
zökben, közlekedési, főleg vasúti helyreállító kapacitásban, légi, száll
tási és kiürítési eszközökben, üzemanyag, tábori csővezeték biztosításában 
nyújthat a front hadtápja. 

Látjuk tehát, hogy a zökkenőmentes hadtápbiztosítás feltételeinek 
megteremtése a többnemzetiségű front keretin belül egy sor koordiná
ciós, együttműködési problémát vethet fel, mely problémákat az elmúlt 
gyakorlatok, kiképzések, tudományos kutató munkánk során törekedtünk 
megoldani, a feladatok egy részét azonban további elvi és gyakorlati te
vékenység során kell megoldani. 
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A korszerű hadtápvezetés feladatai és néhány módszere 
a csapatok harcának hadtápbiztositásában 

Joó 's á n do r ezredes - Re hó László őrnagy 

A hadügy forradalmi változásai igen határozottan vetik fel a katonai 
vezetés korszerűsítésének szükségességét. Az elm.űlt években a kérdés 
megoldására a vezetés különböző szintjein jelentős kezdeményezések szü
lettek A vezetés legfontosabb elméleti kérdéseivel foglalkozó nagyszámú 
publikáció, a gyakorlati tapasztalatok rendszeres, tudományos igényű 
elemzése, a vezetést segítő és gyorsító gépi eszközök megjelenése és el
terjedése kézzel fogható tényei a vezetés korszerűsítése érdekében végzett 
alkotó munkának. E kezdeményezések mind a vezetés színvonalának nö
velését célozták és eredményezték. 

A hadtápvezetés néhány fontos elvi és gyakorlati kérdésének két cikk 
keretében történő elemzésével alapvetően a csapathadtáp vezetésének jól 
bevált módszereit kívánjuk az olvasó elé tárni. 

Első cikkünkben a csapathadtáp vezetésének elvi kérdéseivel kap
csolatos gondolatainkat foglaljuk össze, a másodikban a csapathadtáp ve
zetésének gyakorlati kérdéseit vizsgáljuk meg a harctevékenységek tük
rében. 

A korszerű összfegyvernemi harc követelményei a hadtápvezetéssel szemben 

A magasabbegységek, egységek korszerű harcát elsősorban: - a tö
megpusztító fegyverek széleskörű alkalmazása; - a harckocsik, a pán
célozott járművek és különböző harcitechnikai eszközök nagy számban 
való alkalmazása; - a csapatok nagy mozgékonysága, magasfokú manő
verezése; - a helyzet gyors és éles változásai; - a harccselekmények 
széles arcvonalon és nagy mélységben történő kibontakozása a döntő irá
nyokban, ezek eTőkifejtésének egyesítése és állandó növelése; - nagy 
kiterjedésű szennyezett és rombolt területek gyors leküzdése; - a harc
tevékenységek széleskörű, mindenoldalú és kellő időben történő biztosí
tása; - a harctevékenységek mindenoldalú gondos előkészítése, valamint 
a csapatok folyamatos és szilárd vezetése jellemzi. 

A hadtápvezetéssel szembeni alapvető követelmények fenti jellem
zőkből fakadnak, igen magasak és napjainkban is állandóan növekvő ten
denciát mutatnak. 
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Melyek ezek a követelmények? 

Az összfegyvernemi harc által támasztott alapvető követelmény a 
hadtápvezetéssel szemben az, hogy bármilyen körülmények között ered
ményesen szervezze meg és irányítsa a harcoló csapatok hadtápbiztosí
tását. 

E követelmény maradéktalan teljesítésére csak tudományos alapokon 
álló hadtápvezetés képes. 

A tudományos alapot a hadtáptörzsek jó szervezeti felépítése, a jó 
káder-állomány kiválasztása, biztosítása, folyamatos, korszerű képzése és 
továbbképzése, továbbá az előnyös vezetői tulajdonságok biztosítása és 
fejlesztése képezik. Ezek közül is kiemelt jelentőségű a haladó szemlélet
mód, a legfejlettebb módszerek alkalmazására való készség, az alkotó 
kezdeményezés, a súlyponti feladatok megoldására való koncentrálókész
ség, továbbá a hadtáptörzsek beosztottainak minél hatékonyabb bekap
csolása a hadtápbiztositás feladatainak komplex rendszerű megoldásába. 

A tudományos megalapozottság mellett az összfegyvernemi harcban 
a csapathadtáp vezetése még az alábbi követelményeknek feleljen meg: 

- béke vezetési rendszere legyen közelálló annak háborűs vezetési 
rendszeréhez. Legyen biztosított a békéről, a háborús vezetési rendszerre 
való zökkenőmentes áttérés; 

- legyen összhangban a csapatok vezetésével, s az elöljáró hadtáp 
vezető szerv vezetési koncepciójával; 

- alapuljon a parancsnok vezetési, valamint harcászati elgondolá
sán; 

- lássa előre a cselekmények és események alakulását, s ennek meg
felelően időben foganatosítson rendszabályokat a hadtáp biztosításra; 

- késedelem nélkül kövesse a harcászati és hadtáphelyzet gyors és 
éles változásait, hadtápmanőverekkel kövesse a csapatok manőverét, aka
dályozza meg a hadtápalegységeknek a gyors ütemben haladó csapatok
tól való leszakadását, lemaradását; 

- legyen szilárd, folyamatos, rugalmas, operatív, megbízható és rej
tett, terjedjen ki a hadtápbiztosítás egészére; 

- biztosítsa a hadtápok tömegpusztító fegyverek elleni védettségét, 
megbízható őrzését, védelmét; 

- valósítson meg tartalmas együttműködést az együttműködésre 
utalt csapatok hadtáptörzseivel, hadtápszerveivel, legyen kellően koordi
nált, optimális arányokban centralizált és decentralizált. 

Csak a fenti követelményeket maximálisan kielégítő hadtápvezetés 
mellett oldható meg a csapatok bármilyen bonyolult viszonyok közötti, 
teljes értékű hadtápbiztosítása. 

A badtápvezetés feladatai, alapvető tartalma a csapathadtápban 

A hadtápvezetés feladatai a csapatok előtt álló feladatokból, s azok 
hadtápbiztosításának alapvető követelményeiből fakadnak. 

Elvi alapokon vizsgálva " kérdést, a hadtápvezetés alapvető felada
tát a csapatok hadtápbiztosításának megszervezése és a hadtápbiztosítás 
végrehajtásának állandó irányítása képezi. 
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Gyakorlati tapasztalataink szerint a ooapathadtáp vezető szervek alap
vető feladatukat csak akkor képesek eredményesen megoldani, ha ré
szükről biztosítva van: 

- a hadtáp állandó készenlétének fenntartása az alárendelt csapatok 
mindenoldalú és folyamatos hadtápbiztosítására; 

- a harcászati és hadtáphelyzetben beállott változásokról szóló ada
tok gyors összegyűjtése, elemzése, értékelése; 

- a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározás korlátozott idő alatt 
történő kialakítása és összehangolása az összfegyvernemi és fegyvernem! 
törzsekkel; 

- a hadtápbiztosítással kapcsolatos feladatok kellő időben történő 
lejuttatása a végrehajtókhoz; 

- a feladatok végrehajtásának megszervezése, különösen: - a had
tápalegységek csoportosítása, elhelyezése, telepítése, áttelepítése; - az 
után- és hátraszállítások megszervezése; - a hadtáp erők és eszközök ész
szerű felhasználása és azokkal a helyzetnek megfelelő manőverek végre
hajtása; - a csapatok anyagi, egészségügyi és technikai biztosítása; -
valamint a hadtápok tömegpusztító fegyverek elleni védelmére, őrzésére 
és védelmére irányuló rendszabályok betartásának megkövetelése; 

- a hadtápbiztosítás pontos megtervezése és a tervek határozott vég
rehajtása; 

- az állandó együttmüködés fenntartása a csapathadtáp alegységek 
között; 

- a kiadott parancsok, intézkedések végrehajtásának állandó ellen
őrzése; 

- a kellő időben történő segítségnyújtás az alárendelt hadtápalegy
ségeknek és az egységek, alegységek hadtápjai részére a megszabott fel
adatok végrehajtásához; 

- a megbízható összeköttetés megsz..ervezése; 
- a rejtett vezetéssel és a katonai titkok megőrzésével kapc.solatos 

rendszabályok állandó betartása. 

Rendkívül bonyolulttá teszi a vezetést az a körülmény, hogy az előb
biekben vázolt teendőket zömükben nem egymás után, hanem egymás 
mellett, állandó átfedéssel, egy hatalmas folyamattá olvasztva kell meg
oldani. 

!gy az egyes felad a tok egymástól nem is választhatók el. Ki kell 
azonban emelni azt a sajátosságot, hogy egyes vezetési feladatok e folya
matban kiemelt jelentőséggel bírnak. Ezek közé sorolható a rendszeres 
követelménytámasztás, az elhatározás meghozatala, a feladatlejuttatás, a 
hadtápbiztosítás megtervezése, a feladatok végrehajtása, feltételeinek meg
teremtése és fenntartása, s végül a végrehajtás ellenőrzése. Ez;ek a fel
adatok időszakosan, ismétlődően jelentkeznek, egyben a hadtápvezetés 
legjelentősebb teendői, annak lényegét képezik, ezért a hadtáptörzseknek 
fő erőkifejtésüket ezek megoldására kell összpontosítaniuk. 

A hadtápvezetés alapvető tartalmát a küszöbön álló harctevékenység 
hadtápbiztosítására vonatkozó elhatározás kellő időben történő meghoza
tala, a jóváhagyott elhatározás alapján a feladatok gyors és pontos meg
szabása, a végrehajtókhoz való lejuttatása, a végrehajtás feltételeinek 
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megteremtése, és végül a hadtápbiztosítási feladatok megvalósításának 
szilárd, folyamatos és rugalmas irányítása képezi. 

A csapathadiáp vezetésének folyamata 

Véleményünk szerint a hadtáptörzsek a harcfeladat hadtápbiztosítá
sát a következő munkamozzanatokon keresztül valósítják meg: 

- diagnózis; - prognózis; - elhatározás; - tervezés; - a végre
hajtás megszervezése; - ellenőrzés (1. ábra), a (folyóirat végén). 

Diagnózis. 

A diagnózis tartalmát tekintve felöleli a hadtáptör;,sek adatgyűjtő, 
nyilvántartó, adat előkészítő, feladattisztázó, tény- és feladat megállapító 
tevékenységét, melynek végső célja az elhatározás megalapozása. Ered
ménye a valóságos helyzet állandó napra-, órára-, percre-kész ismerete. 

Az adatgyűjtéshez a hadtáptörzseknek általában az alárendeltektől, 
az együttműködésre utaltaktól, az összfegyvernemi törzstől és elöljáróktól 
származó információk állnak -rendelkezésre. A fő figyelmet főleg az ellen
ségről, a saját csapatokról, a hadtáphelyzetről, s a hadszíntérről szóló ada
tok, továbbá a küszöbön álló harc jellegére és menetére, s a hadtáp fel
adataira vonatkozó információk gyűjtésére, nyilvántartására, elemzésére, 
értékelésére, s az azokból -levonható következtetések megfogalmazására 
kell fordítani. E munkát a hadtáptörzs valamennyi vezető beosztású tiszt
jének folyamatosan kell végeznie. A rendszeres információ áramlást az 
összes rendelkezésre álló csatorna felhasználásával lehet elérni. 

Az adatgyűjtés általánosan alkalmazott módjai a harcászati és had
táp tájékoztatók, a határidős jelentések, az ellenőrzések a helyzetnyilván
tartások tanulmányozása, valamint az együttműködési és értesítési rádió
hálók forgalmának figyelése. Az információ áramlást a harctevékenysé
gek kezdete előtt szabályozni kell. Altalános érvényű szabályozó a határ
idős jelentések táblázata. Esetenkénti szabályozást a kiadásra kerülő 
hadtápparancsokban, hadtápintézkedésekben kell realizálni. A határidős 
jelentésekhez messzemenően alkalmazni kell a típusokmányokat. Ezeket 
már békében ki kell dolgozni. 

A nyilvántartás alapja a HVP ügyeletes tiszt által vezetett helyzet
nyilvántartó térkép, a sugár-nyilvántartások, továbbá a PK HTPH ope
ratív nyilvántartás, s a szolgálatiág-vezetők anyag- és eszköz nyilvántar
tásai. Az összegyűjtött adatokat rendszeresen elemezni kell. Az elemzés 
során levont következtetések szolgálnak az elhatározás, s a kiadandó in
tézkedések alapjául. 

A PK HTPH operatív nyilvántartása lényegét tekintve adattár. Cél
szerű benne azokat a helyzetet tükröző mutatókat nyilvántartani, ame
lyek a harctevékenységek hadtápbiztosításának tervezéséhez, szervezésé
hez, a döntések megalapozásához nélkülözhetetlenek. Véleményünk sze
rint a hadosztály PK HTPH operatív nyilvántartása kell hogy tartal
mazza: 

- a legfontosabb háborús szervezési adatokat; 
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...:... a fontosabb káderadatokat a beosztottakról; 
- a harcértéket; 
- az 1 javadalmazás súlyadat8.it; 
- a súlyszám vetési táblázatot; 
- a szállítótér adatokat; 
- a főbb üzemanyag, élelmezési, egészségügyi technikai eszközökkel 

való ellátottságot; 
- üzemanyagokkal, élelmezési, ruházati, egészségügyi és tábori el-

helyezési anyagokkal való ellátottságot; 
- a határidős jelentések előjegyzését; 
- egyéb fontos adatokat. 

Alapvető követelménynek tekintjük, hogy az operatív nyilvántartás 
szerkezetét tekintve hadsereg, hadtest, hadosztály és ezred szinten telje
sen azonos legyen. 

A feladattisztázás alapját a parancsnok tájékoztatása és az elöljáró 
hadtápparancsa, intézkedése képezi. A feladattisztázást végző alapvetq 
feladata, hogy helyesen értelmezze a küszőbön álló harc célját és jellegét, 
az egység, magasabbegység helyét, szerepét a harctevékenység végrehaj
tásában, az elöljáró hadtáptörzsnek a hadtápbiztosítás megszervezésére, 
rendjére, módjaira vonatkozó elgondolását. Tisztázza a hadtápbiztositás 
végrehajtása terén más szervekkel való együttműködés jellegét, tartal
mát. Pontosan határozza meg a saját hadtápjával szembeni követelmé
nyeket, vagyis azt, hogy mikor, hol, mit kell tenni. A feladattisztázás 
során a rendelkezésre álló adatokat sokoldalúan elemezze, s végül vonjon 
le következtetéseket. Ehhez rögzítse a hadtáptörzsekkel és alegységekkel 
szembeni követelményeket, a hadtáp szerepét, feladatait a harc előkészí
tése és megvívása időszakában, s az azonnal foganatosítandó rendszabá
lyokat. A feladattisztázást rendszerint a PK HTPH személyesen, esetleg 
a legfontosabb beosztottak bevonásával végezze. 

A feladatok tisztázásának eredményeként kialakulnak azok a köve
telmények, amelyeket az adott hadtáptörzsnek és alárendeltjeinek kell 
elvégezni. 

Ezen követelmények teljesítésének ütemezésére a PK HTPH idő
számvetést állít össze. Az időszámvetés elvégzése során egyrészt az elha
tározás meghozatalának és formábaöntésének, az intézkedések lejuttatá
sának, a hadtápbiztosítás tervezése befejezésének, a szükséges ellenőrzé
sek végrehajtásának célszerű határidőit, időtartamait kell meghatározni. 
Az időszámvetésnek ez a része tehát alapvetően az ádott magasabbegy
ség, egység hadtáptörzsén belül folyó munka kérdéseit érinti, szabályozza. 
Másrészt rögzíteni kell az időszámvetésben a hadtápbiztosítási feladatok 
végrehajtásának legfontosabb időpontjait, az alárendelt hadtápalegységek, 
valamint hadtápszervek tevékenységének időben való elosztását is. Ilyen 
kérdések lehetnek: a hadtápkészenlét elérésének, a szállítások, a javí
tások végrehajtásának, betegek, sebesültek leadásának, az anyagok ö.ssze
gyüjtésének határidői, időtartama. Az időszámvetés akkor heiyes, ha a 
rendelkezésre álló idő nagyobb részét az alárendeltek által végrehajtandó 
feladatokra, az alárendeltek számára biztosítjuk .. Az időszámvetés tartal
mát és időpontjait a PK HTPH határozza meg. Formáját illetően helyes 
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grafikus formában, úgynevezett „idöléc"-ei kidolgozni. Biztosítani kell 
a parancsnok által készített időszámvetéssel való összhangját. A felada-
tok végrehajtásának azonnali megkezdésére irányuló tevékenységet prog- , 
nózisnak nevezzük. 

Prognózis. 

A1ipvető tartalmát a helyzet értékelése, a hadtápbíztosltásra vonat
kozó elgondolás kialakítása, erről a beosztottak és alárendeltek tájékoz
tatása, részükre előzetes intézkedések kiadása képezi. Fő oélja a döntés 
megalapozott elökészítése. A jó prognózis biztosítja a feladatok végre
hajtásának késedelem nélküli elkezdését és alapvető változtatások meg
előzését azok továbbvégzésében. Nem helyettesíti azonban az elhatáro
zást, s az annak alapján véglegesen megszabott feladatokat. 

A hadtáphe!yzet értékelése tartalmát tekintve elemző munka, a had
táp lehetőségeinek és feladatainak összevetése. Célja a döntés - a PK 
(PK HTPH) hadtápbíztosításra vonatkozó elhatározásának - megalapo
zása. Eredménye a legfontosabb következtetések megfogalmazása a had
tápbiztosítás alapvető kérdéseire vonatkozóan. 

A hadtáp helyzetértékelés során elemezni kell: 
-- az ellenség erőinek, eszközeinek, csoportosításának, szándékainak 

a h~dtáp erőire, eszköreíre, s a hadtápbiztosítás menetére befolyásoló ha
tását; 

- a saját és alárendelt csapatok helyzetét, lehetőségeit, feladatait, 
alkalmazásának tervezett rendjét; 

- a harctevékenység körletének gazdasági állapotát; 
- a terep, az időjárás és az évszak befolyását a hadtápra; 
- a vegyi-sugár, bakteriológiai helyzetet; 
- a rendelkezésre álló utak állapotát, a helyreállításukkal kapcso-

latos feladatokat; 
- a csapatok anyagi ellátottságát, az elöljáró által biztosított készle

tek mennyiségét, beérkezésének ütemét; 
- a szállítótér helyzetet, a szállító eszközök állapotát, az anyagi 

eszközök folyamatos utánszállításának lehetőségeit; 
- az egés:aségiigyi helyzetet, a várható egészségügyi veszteségeket, 

a kiürítés és a segélynyújtás lehetőségeit; 
- a várható technikai veszteségeket, a helyreállítás lehetőségeit; 
- a hadtápvezetés rendjére megszabott követelményeket. 

Végül meg kell állapítani a hadtáp lehetőségeit, a hadtáp működésé
nek feltételeit, s a foganatosítandó rendszabályokat. 

A helyzetértékelés eredményeként levont következtetésekből alakul 
ki a PK HTPH-nek a hadtápbiztosításra vonatkozó elgondolása, amelyet 
munkatérképen és munkafüzetben célszerű rögzíteni. A helyzetértéke
lést a PK HTPH saját törzsének, illetve a HVP vezető állományának 
maximális bevonásával végzi. E feladatot rendszerint a harcállásponton 
az operatív csoporttal együtt oldja meg. A helyzettől függően természe
tesen elvégezheti a helyzetértékelést a hadtáp vezetési ponton is. 
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A hadtápbiztosításra vonatkozó elgondolás tartalmát tekintve a PK 
HTPH-nek az adott feladat megoldására kialakított koncepcióját tükröző 
gondolatok összessége, s rendszerint a következő legalapvetőbb kérdése
ket, s azok megoldásának módjait rögzíti: 

- melyek a hadtáp előtt álló feladatok; 

- a feladatok eredményes megoldása érdekében: - a hadtáp fő 
erőkifejtését mely irányok, csoportosítások, illetve feladatok megoldására 
összpontosítja; - a hadtáp erőit és eszközeit hogyan csoportosítja, hol 
helyezi el, milyen gyakorisággal telepíti át; - mely utakat veszi igénybe 
az után- és hátraszállításokhoz; - milyen mérvben képez készleteket a 
saját raktárában és az aJárendelteknél összességében; - kinek az eszkö
zeivel oldja meg a szállítási feladatokat; - hogyan oldja meg az egész
ségügyi biztosítás feladatait; - hogyan biztosítja a hadtáp tömegpusztító 
fegyverek ellení védelmét, őrzését és védelmét; - milyen módon vezet. 

Ezeket az alapvető gondolatokat a PK HTPH csak nagyvonalakban 
képes ebben az időszakban kialakítani. Ezért rendszerint csak jegyzetfü
zetében rögzíti, s azt használja fel beosztottai tájékoztatásához. 

A HVP állományának tájékoztatásán keresztül biztosítani kell, hogy 
a HVP állományába tartozók mindenkor ismerjék a kialakult helyzet lé
nyegét, a PK elgondolását a rájuk vonatkozó mértékben, a PK HTPH 
nagybani elgondolását a csapatok hadtápbiztosítására vonatkozóan, legye
nek képesek összehangolt, céltudatos munkát végemi, s aktívan részt 
tudjanak venni a PK HTPH elhatározásának kidolgozásában. Fenti köve
telményeknek megfelelően a tájékoztatás cél.szerű tartalmát képezik ál
talában: - a helyzetre és a harcfeladatra vonatkozó adatok ismertetése; 
- az elöljáró hadtápszerv által kiadott parancs, inté:akedés lényegének 
ismertetése, értelmezése; - a hadtáptörzs és szolgálati ágak feladatainak 
ismertetése; - a parancsnok elgondolása lényegének ismertetése, amely
ből ki tűnik, hogy milyen ellenséget, milyen sorrendben akar szétzúzni, 
íni a fő erőkifejtés összpontosításának iránya, hogyan alkalmazza a ren
delkezésre álló tömegpusztító és hagyományos fegyvereket, hogyan cso
portosítja az alárendelt csapatokat a feladat megoldásához, s milyen ma
nővereket hajt velük végre; - a hadtáphelyettes előzetes elgondolásának 
ismertetése a feladatok megoldására; - utasítások a javaslatok és az elő
zetes intézkedés-tervezet elkészítésére. Igen fontos követelmény, hogy a 
tájékoztatást végző a harcászati tájékoztatón kapott adatokat és az elöl
járó hadtápintézkedés tartalmát ne eredetben, hanem értékelve a had
táptörzsre és a szolgálati ágakra vonatkoztatva ismertesse. A hadosztály 
HVP állományának tájékoztatását általában három lépcsőben célszerű 
végrehajtani. A PK HTPH tájékoztassa a hadtápbiztosításra vonatkozó 
elhatározás kidolgozásában közvetlenül résztvevőket. A HTP TÖF adjon 
tájékoztatást a HVP állományába tartozó többi vezetői funkciót ellátók, 
továbbá a híradó és ki.szolgáló alegység parancsnokok részére. Ez utóbbiak 
pedig tájékoztassák a legénységi állományt. A lépcsőzetesség elvének 
megfelelően a tájékoztatás tartalma is differenciált legyen. Ezred, önálló 
zászlóalj, osztály hadtápok vonatkozásában a differenciálást úgy célszerű 
biztosítani, hogy a tiszti, tiszthelyettesi állomány a PK HTPH-től, a le-
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génységi állomány a közvetlen elöljáró tiszttől, tiszthelyettestől kapjon 
rendszeres tájékoztatást. A tájékoztatáshoz messzemenően fel •kell hasz-
nálni a közvetlen élő kapcsolatokat, a híradó eszközökkel biztosított össze- .:. 
köttetést. Irásos, rajzos tájékoztatók kiadásával is eredményes lehet a tá
jékoztatás. 

Az előzetes hadtápintézkedést egyrészt a halaszthatatlan feladatok je
lentkezése esetén, másrészt a párhuzamos munka biztosítása, s az aláren
deltek tájékoztatása érdekében szükséges kiadni. Ilyen feladatok lehet
nek: a hadtápok felkészítése, az után- és hátraszállitási utak előkészítése, 
elhelyezési körletek, terepszakaszok, vezetési pontok körleteinek szemre
vételezése, az anyagi készletek feltöltése, a sebesültek hátraszállítása, had
tápalegységek átcsoportosítása, stb. Az előzetes intézkedések száma és tar
talma nem korlátozott, a jó előzetes intézkedés az időnyerés eszköze. Az 
előzetes hadtápintézkedés kiadható önállóan írásban. A helyzettől függően 
lehetséges e kérdéseknek a parancsnok, illetve a fegyvernemi főnökök 
előzetes harcintézkedésében történő szabályozása is. Különösen hasznos 
lehet ez utóbbi megoldás a hadosztály fegyvernemi alegységei vonatkozá
sában. Természetesen előzetes intézkedésnek kell tekinteni a híradó esz
közökön, összekötő tisztek útján, vagy a helyszínen személyesen adott 
szóbeli intézkedéseket is. Az előzetes intézkedés kiadásának időszakában 
már el kell kezdeni a harc hadtápbiztosítására vonatkozó elhatározás ki
dolgozását. 

Elhatározás a harc hadtápbiztosítására. 

Az elhatározás meghozatala folyamat, mely tartalmát tekintve ma
gába foglalja a hadtáp helyzetértékelést, a szemrevételezést, a javaslatba 
hozott elhatározás feletti döntést, s a feladatoknak a végrehajtókhoz való 
lejuttatását. Alapvető célja az adott követelményeknek megfelelő döntés 
és szabályozás biztosítása. 

Az elhatározás ·kialakítása keretében célszerű szemrevételezést végre
hajtani. Ennek során pontosítani kell elsősorban a tervezett szállítási uta
kat, a helyi objektumok - például víznyerő helyek - állapotát, a ter
vezett körletek állapotát, alkalmasságát a hadtápalegységek elhelyezésére, 
a vezetési pontok telepítésére, stb. A szemrevételezés során szerzett ta
pasztalatok alapján a tervezett utakat, körleteket, objektumokat a szük
séges mértékben módosítani kell. 

A hadtápbiztosításra vonatkozó alapvető kérdésekben a döntés a pa
rancsnok joga. Ezért a PK HTPH-nek a hadtápbiztosításra vonatkozó 
alapvető javaslatait döntésre a parancsnok elé kell terjesztenie. A PK 
HTPH jelentése legyen rövid, a lényegre mutató és szabatos, biztosítson 
a parancsnok számára megfelelő tájékozottságot a hadtáphelyzetről, a 
hadtáp feladatairól, lehetőségeiről, problémáiról. Tárja a parancsnok elé 
azokat a kérdéseket, amelyekben a parancsnoknak döntenie kell, egyűt
tal nyújtson a parancsnok számára olyan javaslatokat, amelyek alapján 
képes lesz megalapozott döntés meghozatalára. Adjon választ a parancs
nokot érdeklő kérdésekre. Rendkívül nagy a jelentősége a jelentésre tör
ténő alapos felkészülésnek. Ennek során célszerű pontosítaní a parancs-
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nokkal, hogy milyen részletességű jelentést kér, s milyen, módszert fog 
követni a jelentés meghallgatásánál. Ezek előzetes tisztázása nagymérték
ben elősegítheti a jelentés sikerét. Gyakorlati tapasztalatok szerint a pa
rancsnok vagy teljes terjedelemben meghallgatja hadtáphelyettese jelen
tését, vagy meghatározza azokat a kérdéseket, amelyek megoldására ki
alakított elgondolás őt a legjobban érdekli. Gyakrabban az utóbbi válto
zat fordul elő. Minden esetben a parancsnok által megszabott követelmé
nyekhez "igazodva kell a jelentést megtenni. Fontos követelmény, hogy a 
PK HTPH elsősorban azokat az adatokat, javaslatokat jelentse, amelyek 
a harc hadtápbiztosítására vonatkozó elhatározás meghozatala, illetve a 
feladat végrehajthatóságának megítélése szempontjából a parancsnoknak 
fontosak. Ennek megfelelően a hadtáphelyettes jelentse: 

- a hadtáp előtt álló alapvető feladatokat; 
- a feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló erőket, eszközöket; 
- javaslatait a küszöbön álló harctevékenység hadtápbiztosításának 

megszervezésére és végrehajtására, valamint a hadtápvezetés rendjére, a 
parancsnok által foganatosítandó rendszabályokra; 

s - következtetéseit arra, hogy a hadtáp előtt álló feladatokat a ren-
delkezésre álló erőkkel, eszközökkel hogyan, milyen módon és mértékben 
képes megoldani; 

- végül jelentse kérelmeit a hadtáp megerősítéséhez szükséges erők, 
eszközök biztosítására. 

A PK HTPH a jelentés megtétele során arra törekedjen, hogy a pa
rancsnokban kialakuljon a küszöbön álló harctevékenység hadtápbiztosí
tására vonatkozó elhatározás, a jelentés végeztével szülessen meg a dön
tés. Jegyezze fel a paranosnoknak a jelentés során, vagy végén a hadtáp
biztosításra adott kiegészítő utasításait, s biztosítsa azoknak a hadtápbiz
tosítási tervben, illetve a hadtápparancsban, hadtápinté"1<edésben való 
realizálását. Végül biztosítsa, hogy a parancsnok elhatározásában rögzí
tésre, pontosításra kerüljön a hadtáp megszervezésére, az anyagi és egész
ségügyi biztosításra hozott döntés. Ennek fontosságát kívánjuk hangsú
lyozni amikor hivatko21Wlk a „KORONA" harcászati gyakorlatra, ahol 
igen kényes helyzetek adódtak a parancsnok elhatározásában és a pa
rancsnok hadtáphelyettes elhatározásában a hadtápbiztosítás rendjére rög
zített adatok és koncepció egyezőségének hiánya következtében. A jelen
tések összeállításához célszerű a készenléti időszakban a jelentés lehetsé
ges tipusvállozatainak kidolgozása. Ezek meggyorsítják a jelentés össze
állítását. Természetesen ügyelni kell a jelentés tartalmának sablonmen
tességére. 

A parancsnok a hadtápbiztosítás legfontosabb kérdéseiben hoz dön
tést. Ilyen kérdések rendszerint a következők: 

- milyen legyen a hadtáp erőinek, eszközeinek csoportosítása és ma
nővere a harctevékenység elgondolásának megfelelően; 

- melyek legyenek az után- és hátraszállítási útvonalak; 
- mikorra, hol, milyen anyagi készleteket kell képezni az alárendel-

tek részére, mik a fogyasztási normák; 
- mikor és hol kerüljön sor a csapatok anyagi feltöltésére; 
- mi a technikai biztosítás rendje; 
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- hogyan kell megoldani az egészségügyi biztosítást; 
- mi a hadtáp, a csapatok és hadtápszervek együttműködésének 

alapvető tartalma; 
- a hadtáp megerősítéséhez milyen eröket és eszközöket biztosít; 
- mi legyen a hadtápvezetés rendje. 

A fenti kérdések szabályozása a parancsnok, illetve a törzsfőnök és 
a PK HTPH számára rendkívül fontos, ezáltal ezeknek a kérdéseknek a 
PK HTPH részéről történő jelentésére rendszerint sor kerül. A helyzet
től függően a parancsnok a hadtáphelyettes jelentésének meghallgatása 
nélkül is elhatározásra juthat. A parancsnoknak a hadtápbiztosításra ho
zott elhatározása ebben az esetben a PK HTPH számára parancs, s a PK 
HTPH-nek már csak a végrehajtást kell biztosítania. 

Fentiek alapján a PK HTPH-nek a hadtápbiztosításra vonatkozó ja
vaslatait alapvetően ezen kérdések megoldására kell kidolgoznia, s a pa
rancsnok elé terjesztenie. 

A parancsnok - döntésének megfelelően - a harctevékenységre vo
natkozó elhatározásában rögzíti a hadtápbiztosítás alapvető rendszabá
lyait. A hadtápbiztosításra hozott elhatározás tehát a PK és a PK HTPH 
közös alkotó munkájának eredménye. 

Amennyiben a parancsnok a hadtáphelyettes javaslatait nem hall
gatja meg, illetve harctevékenységre vonatkozó elhatározásában a hadtáp
biztosítás alapvető rendszabályait nem rögzíti, úgy a parancsnok döntési 
hatáskörénél jelzett kérdésekben a PK HTPH-nek kell döntenie. Ez eset
ben a PK HTPH elhatározásáról beszélünk. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy korszerű viszonyok között csak ritkán 
nyílik mód és alkalom arra, hogy a parancsnok elhatározást hozzon a had
tápbiztosításra. Ezekben az esetekben a PK HTPH-nek nemcsak joga, ha
nem alapvető kötelessége is magára vállalni a felelősséget, s önállóan dön
teni a hadtápbiztosítás valamennyi kérdésében. Ilyen esetekben a PK 
döntési jogkörén meghatározott kérdé<aeken túhnenően elhatározásra kell 
jutnia: 

- a hadtáp lépcsőzésére, harc alatti áttelepülésének rendjére; 
- az utánszálli tások megoldására; 
- a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének, őrzésének 

és védelmének rendjére; 
- a hadtápvezetés megszervezésére vonatkozóan .. 

A hozott elhatározásból fakadó feladatokat általában két ütemben 
kell és lehet lejuttatni az alárendeltekhez. 

Az első ütemben - a feladatszabás során - azokat az intézkedése
ket kell elsősorban szóban meghatározni, amelyek biztosítják az aláren
delteknél az előzetes intézkedéssel beindított munka folytatását, alapul 
szolgálnak az elhatározás gyors, operatív kidolgozásához. 

A második ütemben kerül sor a feladatok írásos formában való le
juttatására. Parancsnoki szinten badtápparancs, PK HTPH-i szinten had
tápintézkedés kerülhet kiadásra. Ezek tartahni és formai követehnényeit 
a Tábori Törzsszolgálat Utasítás, valamint a Csapathadtáp Utasítás rög
zíti. 
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Önálló szakmai intézkedés kiadását a gyakorlati tapasztalatok alap
ján még hadosztály szinten sem tartjuk cél.szerűnek. A legfontosabb 
szakmai részkérdéseket a hadtápparancs, vagy hadtápintézkedés mellék
leteként kiadva, vagy abba bedolgozva helyes szabályozni. Ennek alapján 
a hadtápbiztosításnak csak egy részkérdését - például csak az üzem
anyag feltöltést, vagy csak a sebesültek kiüritését - szabályozó, önállóan 
kiadott intézkedést is hadtápintézkedésnek tekintjük. 

A hadtápparancs, illetve hadtápintézkedés tartalmi kérdéseit illetően 
szükségesnek tartjuk kiemelni azt, hogy annak első pontjában minden 
esetben le kell írni a hadtápbiztosítás alapgondolatát. Legjobban kifejez
hető ez akkor, ha rögzítjük, hogy az adott harctevékenység kezdetéig, il
letve végrehajtása idején a hadtáp fő erökifejtését mely csoportosítások, 
irányok biztosítására, mely feladatok megoldására összpontosltja. Gya
korlati tapasztalataink szerint az eddig lefolytatott gyakorlatokon készí
tett hadtápparancsokból, hadtápintézkedésekből hiányzott ez az alapgon
dolat. A Tábori Törzsszolgálati Utasításban megszabott formai követel
ményeken túlmenően célszerű a hadtápok telepítésével kapcsolatos utasí
tást oleáta vázlaton kidolgozni, s a hadtápparancshoz, vagy intézkedéshez 
mellékletként csatolni. Önálló mellékletként táblázatos formában célszerű 
rögzíteni a fogyasztási normák elosztását is. A hadtápparancsnak a tech
nikai biztosítással kapcsolatos részét cél.szerű ha önálló mellékletként a 
PK TECHN dolgozza ki. 

A feladatok lejuttatásának módszerei igen változatosak. A feladat le
juttatás megoldható: - a feladat kiszállító tisztekkel, berendelt összekötő 
tisztekkel, a soron levő, vagy külön futárjárattal, helyszínre való kiszállí
tással és a vezetés korszerű technikai eszközeivel, amelyek között emlí
tésre méltók a titkosító berendezéssel ellátott géptávirók, a normál gép
távírók, távbeszélők, a rádiórelék és rádiók. A feladat lejuttató személyek 
szállítására a motorkerékpárok és gépkocsik mellett igénybe kell venni 
a helikoptereket is. Törekedni kell a leggyorsabb lejuttatást biztosító mód
szerek kiválasztására és alkalmazására. 

A parancsnok által hozott döntés után kerül sor a hadtápbiztosítás 
végrehajtása rendszabályainak megtervezésére. 

Tervezés. 

Az elhatározás eredményes megvalósítása csak részletesen kidolgo
zott terv alapján lehetséges. Ezért az elhatározás szilárd, folyamatos és 
rugalmas megvalósítására PK HTPH-i szinten „hadtápbiztosítási terv"-et 
kell készíteni. 

A terv alapja a PK, illetve a PK HTPH elhatározása és a kiadott had
tápparancs, hadtápintézkedés. 

A tervben a hadtápbiztosítás végrehajtásának módját, hogyanját kell 
rögzíteni. A hadtápbiztosítási tervnek tehát arra kell választ adnia, hogy 
például melyek az elöljáró és az alárendelt hadtápok által elfoglalt he
lyek, csoportosítások, tervezett manőverek; a hadtápalegységek milyen 
menetrendben, mikortól, meddig, mely_ik úton menetelve foglalják el a 
kijelölt körleteket, hogyan helyezkednek el a kijelölt körletekben, milyen 
manővereket, hogyan hajtanak végre; a felmerülő anyagi szükségleteket 
kinek, mikor, hol, kinek az erőivel, eszközeivel és milyen módszerrel ad-
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ják át; az ehhez szükséges szállítási útvonalakat hogyan rendezik be, 
merre fejlesztik tovább; a sérülteket, betegeket mikor, hol, hogyan, mi
lyen módon, milyen erőkkel és eszközökkel gyűjtik össze, szállítják hátra 
és részesítik ellátásban, melyek a hadtáp munkáját előnyösen befolyásoló 
körletek, terepszakaszok, objektumok; kik, kikkel, milyen összeköttetés
ben állnak, stb. Ily módon a hadtápbiztosítási terv a hadtápbíztosítás vég
rehajtása feltételeinek összességét foglalja magába. A hadtápbiztosítási 
tervet harcnaponként tovább kell fejleszteni. 

Tartalmát mind a Csapathadtáp, mind a Tábori Törzsszolgálati Utasí
tás egyértelműen meghatározza. 

Formáját illetően az eddig legjobban bevált az a változat, mely sze
rint a terv térképen készül, mellékletekkel. A térképen a grafikusan kife
jezhető döntéseket, megoldási módokat rögzítjük (2. sz. ábra), (a folyó
frat végén). A mellékletekben a táblázatos formájú számvetéseket dol
gozzuk ki (3. sz. ábra). 
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A hadtáp szolgálatiág-vezetőknek munkafüzetet helyes használniok 
a szállítási, üzemanyag, élelmezési, ruházati és elhelyezési biztosítási fel
adatokkal kapcsolatos tervező munkához. Az egészségügyi szolgálatvezető 
a Csapathadtáp Utasítás 190. pontjában meghatározott tartalmú egész
ségügyi biztosítási tervet készítsen. 

A munkafüzeteket praktikusnak tartjuk. Tartalmi követelménynek 
tekintjük azt, hogy a benne kidolgozott számvetések a hadtápbiztosítási 
terv vonatkozó számvetéseivel összhangban álljanak, fő mutatóikban egye
zőek legyenek. 

Hadosztálynál nagy gondot kell fordítani a hadtápbiztositási tervnek 
a törzsfőnökkel, a hadműveleti alosztállyal, s a fegyvern·emi és szolgá
latiág-főnökökkel való koordinálására. Különösen fontos a koordináció 
például a hadtáp települési, elhelyezkedési körletek, az után- és hátra
szállítási útvonalak kiválasztásában, a feltöltési körletek, terepszakaszok 
kijelölésében, a hadtápmanőverek megter,vezésében, a fegyvernemi anya
gokkal való ellátás szállitási kérdéseinek rendezésében. Ezt a feladatot 
elsősorban a PK HTPH-nek kell megoldania, a részkérdések: összehango
lásában azonban a hadtáp vezetési pont teljes vezetői állományának részt 
kell vennie. Az összehangolást a tervezés kezdetétől végezni kell. 

A kidolgozott hadtápbiztosítási terv alapján meg kell szervezni an
nak következetes é-; rugalmas végrehajtását. 

A MELLÉKLETEK CSOPORTOSíTASA, KÉSZÍTÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE 

A mellékletek egy változat szerint a csapatok tevékenységének megfele
lően az alábbi ütemezéssel és csoportosításban készülhetnek: 

I. ütem 

Mellékletek az előre
vonás időszakára 

IV. ütem 

Mellékletek a táma
dó harc második 
napjára 

II. ütem 

1 
Mellékletek a tárna- 1 
dási készenlét eléré
sének időszakáig 

V. ütem 

Mellékletek a védel
mi harc napjára 

III. ütem 

Mellékletek a táma
dó harc első napjára 

VI. ütem 

Mellékletek a táma
dó harc harmadik 
napjára 

A MELU:KLETEK TARTALMA 

Az egy ütemben készített mellékletek tartalma egy változat szerint 
vetkező lehet: 

a kö-

1. A hadtápbiztositás alapgondolata. 
2. Anyagi biztosítás. 
3. Szállítások. 
4. Anyagi biztosítás (részletes). 
5. Szállitások (részletes). 
6. Egészségügyi biztosítás. 

7. A hadtáp tömegpusztító fegyve
rek elleni védelme, őrzése és vé
delme. 

8. A had táp menetrendje. 
9. Hadtáphiradás. 

10. Utalások. 
11. Egyéb. 
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A hadtápbiztosltás végrehajtásának megszervezése. 

Alapvető tartalma azoknak a feltételeknek a megteremtését lrepezi, 
amelyek megléte biztosíték arra, hogy az alárendeltek a megszabott fel
adatokat végre tudják hajtani. Ezek közé soroljuk a saját hadtápalegysé
gek felkészítését a megszabott, illetve várható feladatok végrehajtására, 
a tervezett feladatok végrehajtásának beindítását, folyamatos irányítását, 
a helyzetben beállt változásokra történő rugalmas reagálást, s az ezt tük
röző módosító operatív intézkedések foganatosítását, az alárende1tek hely
szini segítését. 

Célja a hadtápbiztosítási tervben foglaltak végrehajtása. 

A hadtápalegységek felkészítésének követelményeit általánosan a 
Csapathadtáp Utasítás rögziti. Mi azt hangsúlyozzuk, hogy a felkészítést 
mindenkor konkrétan, s a mindenkori helyzet sajátosságainak megfelelő 
differenciáltsággal kell végrehajtani. 

A feladatok végrehajtásának beindításánál alapvető követelménynek 
kell tekinteni a tervezett kezdő időpont szigorú betartását, a tervezett 
ütem biztosítását. Különösen fontos ez a szállítások végrehajtását, az 
anyagátadó pontok létrehozását, a feltöltések végrehajtását illetően. A 
feladatok végrehajtásának beindítását követően meg kell oldani azok 
foly:amatos irányítását. Ehhez messzemenően igénybe kell venni a rendel
kezésre álló összeköttetéseket, meg kell követelni a helyzetről szóló je
lentések rendszeres - például 4 óránként - felterjesztését a végrehajtók 
rész.érő!. Szükség szerint célszerű operatív csoportokat kiküldeni egyes 
különösen fontos irányok, csoportosítások hadtápbiztosításának közvetlen 
irányítására. Így megoldható az alárendeltek helyszíni segítése és ellen
őrzése is. 

A hadtápbiztosítás végrehajtásának ellenőrzése. 

Az alárendeltek a végrehajtás helyzetéről hadtáp összefoglaló jelen
tések, szakmai jelentések és esetenként bekért külön jelentések útján kö
telesek beszámolni az elöljáróknak. Ennek kapcsán szükségesnek tartjuk 
hangsúlyozni azt, hogy a szakmai összefoglaló jelentések önállóan történő 
elkészítése és felterjesztése célszerűtlen. Mindennemű szakmai kérdést 
tehát a hadtáp összefoglaló jelentésben helyes rögzíteni. A jelentések igen 
sok hasznos információt biztosítanak a hadtáptörzs részére. 

Ez a körülmény azonban nem mentesíti az elöljáró hadtáptörzset el
lenőrzési kötelezettségének teljesítése alól. 

Az ellenőrzést lehetőség szerint már akkor meg kell kezdeni, amikor 
az alárendeltek a hadtápbiztosítás megszervezését végzik. Így biztosítható 
az ellenőrzés segítő jellege is. Az ellenőrzés alapvetően a hadtápok fel
készülmégének, az elrendelt készletek meglétének, lépcsőzésének, a szál
lító eszközök állapotának, az elrendelt rendszabályok ismeretének, a ve
zetési feltételek meglétének, állapotának vizsgálatára irányuljon. Nyújtson 
segítséget a kiadott parancs, vagy intézkedés helyes értelmezéséhez. A fő 
figyelmet a fő feladatokat ellátók ellenőrzésére kell fordítani. Az ellenőr
zés befejezése után az ellenőrzők je1entsék tapasztalataikat, s a helyzetet 
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az őket kiküldő PK HTPH-nek. Az ellenőrzés történhet a helyszínre tör
ténő kiszállással, híradó eszközön folytatott párbeszédekkel, s harci ok
mányok tanulmányozása űtján. A leghatásosabb ellenőrresi mód az, ha 
a PK HTPH, illetve a szolgálatiág-vezetők a helyszínen személyesen ta
nulmányozzák az alárendeltek munkáját, s teszik meg a szükséges intéz
kedéseket. 

Felvetheti az olvasó, hogy korszerű viszonyok között, amikor vala
mennyi vezetési szinten, mind a vezetők, mind a beosztottak a tervezés
sel, a fel.adatok végrehajtásának megszervezésével, az intézkedések lejut
tatásával vannak elfoglalva, lesz-e idő az ellenőrzések végrehajtására. A 
kérdés felvetése jogos. Ennek ellenére rendkívül fontosnak tartjuk, hogy 
a legfontosabb csapatoknál, illetve legfontosabb hadtápbiztosítási felada
tok végrehajtásánál 1-2 fős csoporttal végre kell hajtani az ellenőrzést. 

A csapathadtáp vezetésének folyamatában a hadtáptörzsek a legfon
tosabb kérdéseket kötelesek megfelelően dokumentálni. Gyakorlati tapasz
talataink szerint a hadtáptörzsek ma még a legkülönbözőbb jellegű és 
terjedelmű dokumentációt készítik a harcászati, valamint parancsnoki és 
törzsvezetési gyakorlatokon. Véleményünk szerint a 4. sz. ábrán összefog
lalt dokumentáció elkészítése, vezetése célszerű és szükséges. 

Végül szükséges annak hangsúlyozása, hogy a vezetési folyamat va
lamennyi felsorolt mozzanatának maradéktalan elvégzésére ritkán van 
mód és szükség. A mindenkori helyzet és a parancsnok által támasztott 
követelmény lesz a mérvadó, a követendő módszer, az ellenőrzés sor
rendje és a részletessége megválasztásában. 

• • 
• 

A csapathadtáp vezetés általános elméleti kérdéseiről összefoglalt 
gondolatokat vitaindítónak szántuk. Várjuk az érdeklődő olvasók hozzá
szólását, véleményének, a témával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatainak 
a szerkesztőséghez történő beküldését. 
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Gondolatok a hátországi csapatok hadtápbiztosítási 
rendszerének továbbfejlesztéséről 

Dr. Csabai Károly ezredes, 
a hadtudományok kandidátusa 

A hátországi csapatok teljes mérvu es folyamatos hadtápbiztosítása 
nagy jelentőséggel bír azok sikeres alkalmazása terén. A hátországi csa
patok közé soroljuk az egyszerűség kedvéért háborűban az ország terüle
tén diszlokáló csapatokat függetlenül attól, hogy azok melyik haderőnem
hez tartoznak és milyen rendeltetésűek. Tesszük ezt elsősorban azért, mert 
hadtáp szempontból igen sok közös vonással rendelkeznek: 

- anyagi eszköz felhasználásuk, javító kapacitás igényük, várható 
sérültjeik száma többé-kevésbé egyenletes és erősen decentralizált; 

- anyagi, technikai, eü. stb. szükségleteik kielégítéséhez maximális 
mértékben fel tudják használni a békében felhalmozott (meglevő) erő
forrásokat, az adott területen levő MN részére kiutalt polgári készleteket 
is igénybevehetik; 

- a szállitási feladatokat csaknem teljes egészében saját maguknak 
kell megoldaniok; 

- csak közvetlen egység (esetleg alegység) szintű ellátó tagozattal 
rendelkeznek, amely közvetlen kapcsolatban van az egész néphadsereg 
ellátását végző központ hadtáp egységekkel; 

- a közvetlen ellátó tagozat és a központ hadtáp tagozat között levő 
közbeeső - magasabbegység, seregtest-hadtáp tagozatok vezető szervei 
nem avatkozhatnak be az ellátás menetébe, mivel ehhez erőkkel és esz
közökkel nem rendelkeznek. 

Bár a fenti jellemzők esetenként a konkrét helyzettől függően mó
dosulhatnak (pl. hátországi egység is átdiszlokálhat máshová, sőt a had
műveleti területre is), azonban nagy általánosságban mégis törvényszerűen 
érvényesülnek. 

Az ország területén diszlokáló csapatok várható szükségletei az anyagi / 

~::rö:át:::;g7:::::::~ :::::;le::::::::::é;:~:::::~:ő:!: )~ 
támasztott speciális követelmények érvényesítése igen rugalmas ellátási 
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rendszer kialakítását teszi szükségessé. A probléma bonyolultságát leg
szemléltetőbben az anyagi biztosítás rendszere illusztrálhatja. 

1. Az anyagi szükségleteket a várható fogyasztás és az elrendelt kész
letképzés mennyisége határozza meg. A várható anyagfelhasználás alap
vetően az adott egység jellegétől, feladataitól függ. Pl. egészen más egy 
vadász repülő egység, mint egy műszaki egység anyagfelhasználása. Míg 
az elsőnél a re. rakéta, re. üza., addig az utóbbinál az építőanyag bizto
sítás befolyásolja döntően az egység sikeres tevékenységét. A hátországi 
csapatok sokrétűsége éppen ezért igen szerteágazó anyagigényt is jelent. 
Mégis közös vonásuk az, hogy sikeres alkalmazásuk 1-2 alapvető anyag
fajta folyamatos ellátásától függ, továbbá vannak anyagfajták, amelyek 
mindegyik egységnél egyaránt szükségesek. Az előbbi kategóriába tartozó 
anyagokat - ,,szakanyagoknak", az utóbbiakat - ,,általános rendeltetésű 
anyagoknak" hívjuk. 

Az anyagi szükségleteket a fentiekből kiindulva célszerű kétféle el
látási rendszer szerint kielégíteni: 

- a szakanyag ellátást, mivel az csak azonos rendeltetésű egységek
nél jelentkezik, célszerű centralizáltan eszközölni; 

- az általános rendeltetésű anyagellátást, mivel az, anyagfajta sze
rint minden egységnél megközelítően azonos és csak mennyiségileg tér 
el, célszerű a területi ellátás rendszerében megvalósítani. 

Ennek az elvnek az elfogadása esetén csak azt kell eldönteni, hogy 
a szakanyag ellátásba hány tagozatot kapcsoljunk be, illetve a területi 
ellátá~t milyen rendszer szerint valósítjuk meg. S végül a két rendszer 
összekapcsolható-e bizonyos szinten egy egységes ellátási rendszer ke
retében. 

A kérdés megválaszolása előtt vizsgáljuk meg a szükségletek felme
rülését részletesebben. 

Bár a szakanyag szükséglet kielégítését ellátási szempontból a lehető 
legegyszerűbb kevés tagozatból álló ellátási rendszer elégíti ki leggyor
sabban, azonban azt is vizsgálni kell, hogy a várható közlekedési viszo
nyok megnyugtató módon biztosítják-e az elöljáró ellátó tagozattól,, való 
eljuttatását az alárendelt ellátó tagozathoz. úgy tűnik, hogy bizonyos tá
volságon túl (pl. 100-150 km), vagy könnyen rombolható közlekedési cso
mópontok, műtárgyak esetén (pl. viziakadály) az optimális szállítási tá
volságot jelentős mértékben le kell csökkenteni. Ebből következik az, hogy 
a szakanyag ellátást célszerű tájegységenként létrehozni, raktárakra ala
pozni. Ez egyébként azzal is indokolható, hogy az egyik megsemmisülése 
esetén - a másik tovább biztosíthatja a folyamatos ellátást. 

Az általános rendeltetésű anyag ellátását az ellátandó egységek szá
mától, a közlekedési viszonyoktól függően célszerű úgy kialakítani, hogy 
minden egység képes legyen szükség esetén saját eszközeivel 1 nap alatt 
a vételezést végrehajtani (vagyis az ellátó raktár ne legyen távolabb 100 
-150 km-nél). Ezt tájegységek szerint kialakított területi ellátási rend
szer biztosítja legjobban. A területi ellátási rendszer alapvetően kétféle 
módszerrel valósítható meg: 

- az adott tájegységben (körzetben) levő ellátó, javító, eü. stb. bá-
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zisokat egységes irányítás alá helyezzük, vagyis létrehozásra kerülne az 
úgynevezett körzet hadtáp; 

- vagy a területi ellátást az adott területen levő raktárak önállóan 
végzik. Irányításukat az adott szakszolgálat központi raktára, vagy köz
vetlenül a szolgálati ág főnökség végezné. 

Mindkét módszernek vannak előnyös és hátrányos oldalai. Az első 
változatnál az ellátás sokkal feszesebben szervezhető meg, de egy teljesen 
új vezetési szerv létrehozását igényelné. A második változatnál a központi 
raktárak szerepének további erőfeszítésével a probléma megoldható, de 
a területi raktárak folyamatos irányítása a tájegységek közötti közlekedési 
vonalak, hírrendszerek bénítása esetén, úgy tűnik, nem oldható meg. 
Mindezt összevetve az első változat biztosítaná jobban a kitűzött cél el
érését. Emellett ez növelné az egyes területek (hadtáp körzetek) önálló
ságát is az ellátási feladatok megoldásában, ami korszerű viszonyok kö
zött - a központi vezetés kiesése esetén - igen nagy jelentőségű lehet 
a csapatok szükségleteinek időben történő kielégítése szempontjából. 

A szakanyag ellátási és általános rendeltetésű anyagellátási rendsze
rek vizsgálata egyaránt azt mutatja, hogy a szükségletek mennyiségi és 
minőségi mutatóiból kiindulva a legcélszerübbnek a tájegységek szerint 
kialakított ellátási rendszer tűnik. 

Ebben a rendszerben: 
- a területi raktár - végzi az adott területen diszlokáló csapatok 

mindennemű anyagellátását; 
Amennyiben a szakanyag ellátás e rendszertől eltérően haderőne

menként kerülne megszervezésre, akkor a seregtest szakanyag raktárak 
töltenék be a területi raktár szerepét szakanyag vonalon. Ez a változat 
növelné a seregtest hadtáp törzs szerepét, ugyanakkor csökkentené a 
központi ellátó szervek túlterheltségét. Ezért a seregtest (esetleg maga
sabbegység) szakanyag raktárak létrehozása kedvezően hatna az ellátó 
tevékenység színvonalának további javítására; 

- az egység (ellátó alegység) végzi a harcoló (feladatot végző) al
egységek közvetlen ellátását. 

A területi raktárból az anyag az ellátó egységekhez szállításra ke-
rülhet: 

- vasúton; 
- közúton; 
- hajón. 

Egyes esetekben pl. repülőegységeknél a vasúti KA-ról csővezeték 
hálózat is kiépíthető a felhasználás helyéhez (repülőtérhez). 

A közúti szállítás történhet a csapat, vagy a központ hadtáp gk. szál
lító eszközeivel. 

Esetenként főleg a szakanyagok terén a seregtest szállító eszközei 
bekapcsolódhatnak a szállításokba. A közúti szállítások végrehajtása je
lentős mértékben függ az adott körzet útvonalainak forgalmától. Az anya
gi és egyéb szállításokra vonatkozó útigényt már legalább 3-5 nappal 
előbb el kell juttatni az adott területen működő forgalomszabályozó egy
ség törzséhez, mert csak így biztosítható azok időben való végrehajtása. 
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Az anyagi szükségletek kielégítését biztosító területi ellátási rendszer 
kialakítása miatt újszerűen vetődik fel a hátországi csapatok nem ellátó 
(közbeeső) hadtáp tagozatainak helye és szerepe ís. 

A fő feladat nyilvánvalóan az, hogy egyrészt maximális mértékben 
rövidítsük le azt az időt, amely az anyagigényléstől - az anyag felhasz
nálásához való eljuttatásához szükséges, másrészt ott döntsenek az anyag 
kiutalásáról, ahol az anyag van. 

A közbeeső nem eltérő tagozatok (dd., ho., seregtest) szerepét is eb
ből a szempontból kell tehát vizsgálni. De biztosítani kell azt is, hogy az 
összes (még nem ellátó) tagozatok hadtáp szervei is mindig tájékozottak 
legyenek alárendelt csapataik hadtáp helyzetéről, hogy megfelelő tájé
koztatást, javaslatot adjanak a parancsnokuk elhatározásalnak kialakítá
sához. Rájuk hárul a parancsnokok elhatározása alapján a fogyasztási 
normák megszabása is. -

A probléma véleményem szerint úgy oldható meg legjobban, ha a 
közvetlen ellátási folyamatból (az esetleges alárendeltek közötti anyag
áicsoportosítások kivételével) a közbeeső tagozatokat a béke ellátási rend
szerhez hasonlóan kihagynánk. Vagyis az adott egység, közvetlenül az 
adott területi raktárhoz juttatná el anyagigénylését, és a raktár - a ré
szére meghatározott készleteken belül - is közvetlenül végezné a kiuta
lást (anyagkiadás!) az adott egység részére. Elszámolást is csak a két ta
gozat végezne. A közbeeső tagozatok az anyagigénylésről (kiutalásról) 
másolatok és a napi hadtápjelentés útján tájékozódnának. 

A már említett esetleges anyagátcsoportosításon kívül a közbeeső nem 
ellátó tagozatok végeznék az alárendelt hadtáptörzsek tevékenységének 
irányítását, e célból hadtápparancsokat (intézkedéseket) adnának kL Az 
egységek átdiszlokálása esetén irányítanák azok új ellátási rendszerbe 
való beilleszkedését, továbbá atomcsapások esetén végeznék a következ
mények hadtáp szempontból történő felszámolását. Vagyis ezen hadtáp
törzsek ís szerteágazó tevékenységet végeznének, csupán anyagellátás 
terén tölthetnének be korlátozott szerepet. 

Problémaként jelentkezik a közbeeső tagozatok és a körzeti hadtáp 
törzs (területi raktár) között történő együttműködés szabályozása. Egyes 
esetekben nem kizárt, hogy a központi vezetés kiesése esetén az adott 
körzetben diszlokáló magasabbegység hadtáp törzse töltheti be a körzeti 
törzs területi raktárak elöljárójának szerepét. Erre tehát már jó előre fel 
kell készülni. 

Abban az esetben, ha az adott seregtest, vagy magasabbegység szak
anyag raktárakkal rendelkezik, az ellátást ezen anyagokból teljes egé
szében az szervezi és az ellátó tagozat szerepét - a seregtest (magasabb
egység) és az egység tölti be. Az ellátó tevékenység az általános anyag 
ellátáshoz hasonló, s a közbeeső tagozatot ebben az esetben is csak tájéko
zódó feladattal célszerű megbízni. 

2. A hátországi csapatok vázolt anyagi biztosítási rendszeréhez hason
lóan célszerű kialakítani azok technikai, eü. biztosítási rendszerét is. Rá
juk is vonatkozik az az elv, hogy az egységeken kívül segítséget csak a 
központ hadtáp tagozat nyújthat. Itt is érvényesül a kétfajta ellátási 
rendszer. A speciális technikai eszközök javítását, egyes speciális képzett-
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ségű állomány gyógyellátását célszerű az adott seregtestek (magasabbegy
ségek) szakegységeivel megoldani. Az egység technika javítását, a sérűl

tek zömének gyógyellátását - a területi anyagellátási rendszer szerint 
kiépített technikai gyógyító hálózat keretében célszerű megszervezni. 

A honi terület adottságaiból kiindulva az MN javító és gyógyító há
lózatán kívül igen nagy jelentőségre tett szert a hazai polgári javítóháló
zat igénybevétele, a sérültek, főleg az első tömeges atomcsapások sérült
jeinek gyógyellátása terén pedig az országos szükségkórház rendszer lehe
tőségeinek igénybevétele. 

3. A területi ellátási rendsze·r kiépítése újszerűen veti fel az ország 
területén működő központ hadtáp tagozat egészének alkalmazását is. 

A központ hadtáp intézetek egy része, amelyik a területi ellátási 
rendszerben működik közvetlenül a területi (körzeti) hadtáp törzs irányí
tása alá tartozna. Tehát ezen intézetek alkalmazására a központi hadtáp 
vezető szervek a körzeti (területi) hadtáp törzseken keresztül intézked
nének. Természetesen az egyes hadtáp körzetek állománya, anyagi kész
letei, javító, gyógyító kapacitása a körzetek helyétől és szerepétől függően 
változna. Nyilván erősebb, jobban kiépített lenne az, amelyik a háború 
kezdetén az elvonuló szárazföldi csapatok ellátását is végezné, mint az 
amelyikre ilyen feladatok nem hárulnak. 

A központ hadtáp intézetek másik része rendeltetésénél fogva nem 
tartozhatna egyik körzetbe sem (pl. átrakó körletek, forgalomszabályozó, 
szállító egységek, eü. osztagok stb.). Ezek irányítását tehát továbbra is 
a központi hadtáp vezető szervei végeznék. Ennek a csoportnak az alkal
mazása tehát döntően a körzeti (területi) hadtáp szervek tevékenységé
nek elősegítésére (forgalomszabályozás) esetenként azok megerősítése (eü. 
osztagok) irányulna. 

Fő feladatukat kétségtelenül az elvonuló szárazföldi csapatok folya
matos hadtápbiztosítása érdekében végzendő után- és hátraszállitások ké
peznék. 

A központ hadtáp egységek, intézetek fentebb vázolt alkalmazása vé
leményem szerint jobban biztosítaná a központi akarat érvényrejuttatását 
azáltal, hogy a központ hadtáp szervek fő figyelmüket az egész MN had• 
táp biztosítása érdekében a népgazdasági szervekkel való szoros kapcsolat 
kialakítására és az elvonuló szárazföldi csapatok hadtáp biztosítására for
díthatnánk; míg az ország területén diszlokáló csapatok teljes értékű 
hadtápbiztosítását a tájegységenként szervezett hadtáptörzsek nagyfokú 
önállósággal párosulva oldhatnák meg. 

4. A hátországi csapatok hadtápbiztosítása érdekében létrehozásra ke
rülő területi ellátási rendszer igell alkalmas az MN többi fegyveres erőivel 
közös feladatot végrehajtó erők szükségleteinek gyors kielégítése szem
pontjából is. Vonatkozik ez elsősorban a közös erővel vegrehajtott eset
leges ellenséges deszant felszámolására, amikor különböző fegyveres erők 
és testületek szükségleteit kell gyorsan főleg lőszerből, üzemanyagból 
kielégíteni, a sérülteket ellátni. De sikerrel alkahnazható ez a rendszer az 
ellenség által alkalmazott tömegpusztító eszközök következményeinek fel
számolásában résztvevő erők ellátásában is. Ez elsősorban gyors üza., éle-
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lem, ruházat, védőeszköz ellátást és gyógyellátást igényel. Nem lehet ki
zárni annak lehetőségét sem, hogy az MN készleteit ideiglenes jelleggel 
a kimentett, vagy kitelepített lakosság ellátására kell bocsátani. 

Mindezek természetesen hatékony együttműködést igényelnek a fegy
veres erők hadtáp szervei között. Cészerű alapelvként elfogadni azt, hogy 
közös harctevékenység (alkalmazás) esetén elsődleges a szükségletek le
hető legteljesebb kielégítése, s a kölcsönös elszámolást utána kell lebo
nyolítani. 

A területi ellátás vázolt rendszere természetesen még további elem
zést, kutatást igényel. S ha a kérdés felvetésével sikerült az érintettek fi
gyelmét felkelteni, a tanulmány már elérte a célját. ' 



• 

Hadtáp „M" törzsek helye és szerepe az állandó készenlét 
idöszakában 

Balogh Frigyes őrnagy 

A katonai teoretikusokat az eddigi történelem folyamán állandóan 
foglalkoztatta az adOtt ország haderőnemeinek béke és hadiszervezetének, 
valamint ezek helyes és célszerű arányának kiaULkitása. Az elméleti és 
gyakorlati kutatásaik során mindig figyelembevették azokat az objektív 
és- szubjektív tényezőket, amelyek meghatározzák az ország fegyveres 
erőnek összetételét és arányát. 

Napjainkban - a hadügyben bekövetkezett forradalmi változások 
következtében - a fenti útkeresés tovább fokozódik, hiszen a korszerű 
fegyverek, és a hadművészeti elvek ugrásszerűen fejlődnek. A mennyi
ségi fejlődésből a minőségbe való átmenet napjainkban történik. Ez a 
körülmény kihat a különbözőszintű hadtápbiztosítási rendszer távlati 
és komplex módon történő fejlesztésére, amelyet nem lehet az általános 
elvektől elvonatkoztatva vizsgálni és elem·ezni. Törvényszerűen jelentke
zik, hogy a hadtápbiztosítást végrehajtó szervezetek célszerű arányát ket
tős nézőpontból kiindulva kell vizsgálni és fejleszteni. Elsősorbwn; ke
resni az optimális arányt az adott fegyveres erőkhöz viszonyítva, másod
sorban; annak vizsgálata, hogy az állandó készenlét időszakában és há
borús körülmények között - az egyes tagozatokban - milyen hadtáp
biztosítást végző erőket és es~özöket kell létrehozni és funkcionáltatni. 

Mindezekből következik, hogy már az állandó készenlét időszaká
ban - az adott fegyvernem szervezeti felépítéséhez igazodva - létrehoz
zunk bizonyos szintű hadtápszervezeteket teljes felépítésében, de egyes 
szinteken főleg a hadműveleti és központ hadtápban csak az „M" elő
készítő törzseket lehet funkcionáltatni. Következtetésként megállapít
ható, hogy a hadtápszervekmél a mozgósítás útján történő kiegészülés fog 
alapvetően dominálni. A fenti helyes arányok kialakítása igen alapos 
elemző munkát igényel a távlati fejlesztések kidolgozásában és végrehaj
tásában résztvevő és a döntést meghozó - felsőszintű - vezetőszervektől. 
E tudományos fejlesztés során nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
egyes katonai teoretikusok tagadják a váratlan, tömegpusztító eszközök 
alkalmazása esetén, a mozgósítás megkezdését és to,;ábbfolytatását, má
sok szerint erre reális lehetőség van, de erre előre és szervezetten fel kell 
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készülni. A szocialista hadseregnél és így nálunk is az utóbbi nézet az 
alapvető annak függvényében, hogy 

- a háború kitörése és a mozgósítás időszaka időben mennyire kö
zelíti egymást, vagyis a háború kitörésénél az abszolút és relatív várat
lanság tényezője miként érvényesül; 

- milyen fegyverek alkalmazásával kezdődik és folytatódik az adott 
fegyveres konfliktus ; 

- a mozgósítás végrehajtására rövidebb idő áll rendelkezésre. 

Alapvető tényező, hogy a mozgósítás az MN harckészültségbe helye
zésének szerves részét képezi, különösen bizonyított ez a meghatározás, 
ha figyelembe vesszük, hogy az MN hadtápalegységei, egységei és egyéb 
szervei - adott esetben - az előre kidolgozott mozgósítási rendszer ke
retében, a kidolgozott tervek alapján alakulnak meg és · funkcionálnak. 
Az alapvető harckészültségi és mozgósítási utasításokkal e cikkben nem 
célszerű részleteiben foglalkozni, hiszen ezek ismerete minden törzs alap
vető feladata. A HKSZ-be helyezés és a mozgósítás különböző fokozatai
hoz messzenően kell igazodnunk. tgy az állandó készenlét időszakában -
a hadtáp „M" törzseknél - biztosítani kell: egyrészt 1 hadiszervezet elő
írt időn belüli felvételét, másrészt • harcászati és szakfeladatok végre
hajtásának haditechnikai és anyagi feltételeit. Ezek a törzsek a korszerű 
mozgósítási követelményeknek csak úgy tudnak eleget tenni, ha az eddi
gi elméleti és gyakorlati tapasztalatok alapján, tovább fejlesztik mükő
dési elvüket, az erre való rátérés útján, a mindenkori harcászati, hadmű
veleti és hadászati követelmények függvényében. E feladat végrehajtása 
során elsősorban a minőségi és nem a mennyiségi változást kell előtérbe 
helyezni. 

A fegyveres erők minőségi és mennyiségi változásával párhuzamosan 
nő az állandó és magasfokú harckészültség jelentősége, amelyben a had
tápbiztosítás szervei is fontos erőt képviselnek. Ennek vizsgálata során 
alapvető tendencia, hogy a létrehozott hadtáp „M" törzsek száma és ösz
szetétele nem lehet öncélú. Ezért helyeselnünk kell minden olyan törek
vést, amely a mozgósítás további gyorsítására a háborús körülmények 
közötti működés szervezett, gyors megkezdésére, és végrehajtására irá
nyul. Mindezek elsődleges feltétele, hogy már békében - reális, centrali
zált szervezettel és létszámmal, de decentralizált vezetéssel - létrehozzuk 
azokat a hadtáp „M" törzseket, amelyek képesek a korszerű mozgósítás 
végrehajtására és a háborús feladataik megkezdésére. Következtetésként: 
e törzsek helyét és szerepét nem szabad csak a mozgósítás szemszögéből 
vizsgálni, hiszen ez csak feltétel az alapvető feladat - a háborús körül
mények közötti működés - végrehajtásához. 

Mindezek külön helyet és szerepet kapnak, ha figyelembe vesszük a 
háború periódizálását és ezen keresztül azt, hogy az egyes periódusok ug
rásszerűen egymást megkerülve következhetnek be, amely a törzsek te
vékenységére kihat. 

A váratlan csapások következményeként kirobbanó háború első nap
jaiban alapvetően csak a már békében teljesen feltöltött csapatok alkal
mazására, - míg az „M" feladatokat végrehajtó csapatokra, így a hadtáp 
vonatkozásában is - lényegében csak a „mozgósítás" befejezése után le-
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het számítani. Tény az, hogy a háború kitörésének körülménye, hogy mi
lyen fegyverek alkalmazásával kezdődött, a mozgósításra mindenkor ki-

~ hat. Az első hadművelet idején valószínű, hogy valamennyi szintű törzs 
igen bonyolult helyzetben lesz. Ezt kialakíthatják: az ellenség tömeges 
csapásai és ezek hatása a megalakuló és felvonuló hadtápegységekre, a 
nagy veszteségek, összeköttetés megszakadása, a vezetés dezorganizálása 
és egyéb tényezők. Ez a körülmény az első lépcső magasabbegységek 
hadtápjára, de különösen a hadműveleti hadtáp és központ hadtáp vo
natkozásában meghatározó, - a mozgósítás útján történő kiegészülés, 
vagy teljes feltöltés végrehajtása folyamán. 

Természetes, hogy a béke időszakban nincs lehetőség az ország tel
jes fegyveres erejének létrehozására és fenntartására. Az ornzág haderő
nemeinek és hadiszervezetének kialakítása - a politikai helyzethez iga
zodva - az adott időszak hadművészeti elveinek és a gazdasági lehetősé
gek összhangjaként kell hogy megtörténjen. Ennek kidolgozása a felső
szintű vezetőszervek feladata a hosszú-, közép- és rövidtávú komplex fej
lesztési programok keretében. E kérdéssel 1959-ben pártunk VII. Kong
resszusa is foglalkozott, amikor is elfogadták a honvédelem korszerű kö
vetelményeknek megfelelő, tervszerű fejlesztését országunkban, meghatá
rozva a távlati célokat honvédelmünk politikájában. Lényegében ez je
lentett fordulópontot, és kezdetét vette a hadtáp „M" törzsek, különböző 
szintű szervezeti rendszerének létrehozása. Ez a folyamat napjainkban 
tovább fejlődik és folytatódik. Ennek eredményeként hoztuk létre: 

- a csapathadtápban azt a feltételt, hogy a mozgósítás űtján tör
ténő kiegészüléssel a hadtáp alegységek képesek a hadtáp biztosítási 
funkciókból eredő szakfeladataik végrehajtására; 

- a hadműveleti hadtáp rendszerében illeszkedő „M" törmek bizo
nyos százalékát és ezzel mintegy biztosítva a teljes feltöltés után a had
tápbiztosítás alapvető végrehajtását; 

- a központi hadtáptörzset, amely képes a hátország hadtápbiztosí
tását végző hadtáp „M" törzsek irányítására. Ez igen komoly és megfe
szített munka eredménye, amely koránt sem jelenti, hogy nincsenek to
vábbi tennivalóink. A jelenlegi szervezeti rendszer struktűráli.s átalakí
tása szükségszerűen jelentkezik; 

- az azonos rendeltetésű hadtáp szakalegységek, egységek és egyéb 
szervek centralizált összevonásában; 

- a szervezeti centralizációval párhuzamosan a decentralizált veze
tésben; 

- a minőségi, de esetenként a mennyiségi fejlesztésben; 
- az adott hadtáp „M" törzsek által felállított egységek menetkész-

ségi idejének, a csapatok készenléti fokához való közelítésében kell reali
zálódnia; 

- célszerűnek látszik előbbrelépni, az MN legfelsőbb szintű hadtáp 
t..•ezetőszervnél - az MNHF-ség törzs keretében - a „Mozgósítás elvi 
irányító és anyagi-technikai fejlesztési szerv" létrehozásával. Önkéntele
nül is felvetődik az a kérdés, hogy miért van szükség az „M" törzsek ref
lektorfénybe helyezésére és további fejlesztésük, létjogosultságuk bizonyí-
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tására. Erre nem nehéz egyértelmű választ adni, hiszen az elmúlt évek 
során az MNVK illetékes szervei által, több cikkben lett publikálva a 
korszerű mozgósítás feltétele, módszere, egyes változatainak tudományos 
és gyakorlati tapasztalatok alapján megalapozott problematikája. Ezzel 
párhuzamosan jelentek meg olyan, a hadművészet fejlődését elemző cik
kek, továbbá HM-i direktívák, amelyek komplex módon történő végre
hajtása sor4,n a hadtáp „M" törzsek helye és szerepe is előtérbe került. 

Mindezek vizsgálata so:rán szükségszerűen arra a következtetésre ju
tunk, hogy egy esetleges háború kitörése során, a hadműveletek hadtáp
biztosítása csak akkor végrehajtott, ha az állandó készenléti időszakban 
létrehozott hadtáp „M" törzsek irányításával a hadtáp szakalegységek, 
egységek és szervek mozgósítás útján teljes hadiszervezetre kiegészülnekJ 
feltöltődnek és megkezdik működésűket. Ennek fontosságára az elmúlt 
háborúk gazdag tapasztalatokat szolgáltattak. Az ilyen feladatok végre
hajtására csak akkor vagyunk képesek, ha létrehozzuk a hadtáp „M" elő
készítő törzsek célirányos rendszerét és ezeket, továbbá a bevonuló tarta
lékos állományt már békében felkészítjűk feladataik ellátására. E téren is 
komoly eredményeket értünk el, de ennek érdekében az idevonatkozó 
parancsok alapján és a kialakult gyakorlati tapasztalatok függvényében 
tovább kell haladnunk. 

A fentiek alapján vizsgáljuk meg, hogy milyen alapvető tényezők és 
követelmények hatnak a hadtáp „M" törzsek munkájára: 

a) a szervezeti fejlesztésnél, a hadtáptagozatokban létrehozott hadtáp 
szervek számát és összetételét, az összfegyvernemi magasabbegységek, 
seregtestek (egyéb szintű harcoló egységek) fejlesztésével párhuzamosan 
- komplex módon - kell kialakítani. Természetes, hogy a hadtápfej
lesztés nem lehet csak a csapatfejlesztés függvénye, hanem ezzel párhuza
mosan a felsőbbszintű tagozat követelményeit i,, figyelembe kell venni; 

b) a jövő háborújában az első hadművelet időszaka meghatározza, 
a mozgósítás körülményeit, lehetőségeit, befolyásolja a hadtápszervek 
feltöltését és készenlétét. Elsősorban a hadműveleti hadtáp és központ 
hadtáp vonatkozásában, ahol a működökészség feltétele - a mozgósítás 
rendszerében - az, hogy a népgazdaságból biztosított hadtáp erők és 
technikai eszközök az előírt időre és a meghatározott mennyiségben be
érkezzenek; 

e) lényeges, hogy a háború kitörését megelőzte e a veszélyeztetettség 
időszaka, mert így kedvezőbb lehetőség van a hadtápegységek feltöltésé
re, továbbá az anyagi készletek kivonására a béke időszakban elhelyezett 
körletekből (objektumokból); 

d) az állandó készenlét időszakában kell létrehozni a várható alkal
mazási iránynak és feladatoknak legjobban megfelelő diszlokációt, amely 
a leggyorsabb ütemben biztosítja az ellátási feladatok megkezdését; 

e) a hadtáp „M" törzsek számát nem lehet a népgazdaság lehetőségei
től elvonatkoztatva létrehozni. Hiszen hiába szervezünk - bár milyen 
szinten - pl.: szállító zászlóaljat, ha ezt mozgósítás esetén nem tudjuk 
szállító eszközökkel feltölteni. Hasonló képpen érvényesül ez az elv, az 
anyagi készletek vonatkozásában. 

44 



A fentieken kívül természetesen egyéb tényezők is hatnak e törzsek 
tevékenységére. A továbbiakban e törzsek létjogosultságának elméleti és 
gyakorlati kérdéseivel célszerű egy-két gondolatban foglalkozni. Ezzel 
prezentálni az eddigi tapasztalatokat (amely egy szerzői közösség elem
zése), hiszen ezek szükségességét már a korábbi felismerések is igazolták. 
E gondolat keretében kell rámutatni, hogy mind a minőségi, mind a szer
vezeti fejlesztés, - az egyes hadtáp tagozatokban -, nem folyik kellő 
ütemben, amely különböző nézetek kialakulásából adódik: 

- sokan úgy vélik, hogy az „M" törzsek csak olyan "M" hadtáp
egységek és intézetek részére szükségesek, amelyek létszámilag ezt szük
ségessé teszik; 

- mások azt vallják, hogy az állandó készenlét időszakában kidol
gozott mozgósítási feladatok, munkák végrehajtása nem teszi indokolttá 
a hadtáp „M" törzsek létrehozását; 

· - vannak olyan nézetek is, hogy a hadtáp "M" törzsekn~k a mozgó
sítási munkán kívül nincs más feladatuk; 

- sajnos olyan reális akadályt is figyelembe kell venni, amely a 
szaktisztek jelenlegi hiányából adódik. 

Ha a fenti elvekkel egyetértenénk és eltekintenénk az „M" törzsek 
minőségi munkájának fokozásától, a háborús feladatokra való fokozottabb 
felkészítés követelményétől - akkor az ilyen "M" törzsek létrehozása 
tényleg felesleges, hiszen 1-2 szaktiszt (,,M" tiszt) ezen feladatok megol
dását képes végrehajtani. Ilyen értelmű befelé fordulás a helytelen követ
keztetésekből - egyes, jelenleg működő „M" törzseknél is jelentkezik. 
Reálisan elemezve, törvényszerű, hogy az „M" törzsek azzal a céllal ke
rültek létrehozásra, hogy egyrészt biztosítva legyen az adott hadtáp
egységnél és intézetnél a parancsnoki - vezető - állomány legminimá
lisabb része (sejtje) már békében, másrészt az előzőn keresztül létrehozni 
- az érvényben levő direktívák, parancsok és utasítások alapján - a 
mozgósítási és ezzel a harckészültségbe helyezési feladatok gyors és szer
vezett végrehajtásának feltételeit. Továbbá megteremteni az előfeltétele
ket a háborús feladatok végrehajtásához, amelyre már békében - igaz, 
hogy nehéz körülmények között - lelkiismeretes és következetes munká• 
val, az egész személyi állomány vonatkozásában fel kell készülni. A ki
tűzött feladat bizonyítja, hogy az ilyen „M" törzseknek nemcsak a moz
gósítással kapcsolatos tervező munkát kell békében végrehajtani. Éppen 
ezért az "M" törzsekbe beosztott tisztekkel szemben támasztott követel
mények is sokkal nagyobbak mint a mozgósítási tisztekkel kapcsolatban; 

- így az „M" keret és előkészítő törzsben beosztottaknak nemcsak 
a mozgósítással kapcsolatos feladatokat kell jól ismerniük, de el kell sa
játítaniuk, tovább kell fejleszteniük a szakszolgálat ellátásával kapcsola
tos alapvető elveket, rendeleteket és utasításokat. Továbbá uralniuk kell 
az adott hadtápegység, intézet, szerv háborús működési elveit, alkalma
zásának lehetőségeit. Ismerniük kell a rendszeresített hadtáp-technikai 
eszközöket és azok lehetőségeit; 

- e törzsek munkamódszere, illetve feladata egy olyan folyamat, 
amelynek irányítása, megváltoztatása, vagy lényeges módosítása - az 
adott tagozatot vezető, irányító „M" törzs, pl.: seregtest MAAF-ség, Tá-
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bori HF-ség - fentről lefelé kell hogy megtörténjem. Ebből következik, 
hogy az „M" törzsek elöljáróira hárul az alapvető irányvonal, követel
mények meghatározása és ezek végrehajtása feltételeinek maradéktalan 
megteremtése. Ilyen célt szolgál a közelmúltban· kiadott 0078. számú 
MNHF TÖF intézkedés, és a seregtest által meghatározott feladatok had
táp egységei részére. Ennek függvényében jelentkezik annak szükséges
sége, hogy egyes tagozatokban - az elmúlt időszak gyakorlati tapaszta
latai alapján - kiadásra kerüljenek az új működési utasítások, segédle-. 
tek. Ezzel párhummosan válik szükségessé a i,szervi határozványok" új
bóli kidolgozása és ott ahol még nincs ilyen kidolgozva, ennek a végre
hajtása. 

Az elmúlt időszakban lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai bizonyí
tották, hogy az „M" törzsek nem minden vonatkozásban felelnek meg a 
. kitűzött követelményeknek. Egyes „M" törzsek nem végeztek alapos mun
kát sem a mozgósítási, sem a háborús feladatokra történő felkészülés ér
dekében. 

Vannak olyan negatívumok is, amelyek hátráltatják a létrehozott 
,,M" törzsek munkáját és ezek radikális felszámolása nélkül nem léphe
tünk tovább, ilyenek: 

- a káderek nem kellő kiválasztása és képzettsége - ebből követ
kezően a feladataik ellátásával kapcsolatos hibák ismétlődése. Itt nem a 
törzsekbe beosztott elvtársak lebecsüléséről van szó, de meg kell mon
dani, hogy sokan nem tesznek meg mindent az adott szakfeladat elsa
játítása érdekében. A létrehozott ,,M" törzsekben jelentkező feladatok 
sokrétűek, széles intervallunban mozognak és elsajátításuk komoly ön
képző munkát igényel. Sok esetben az elöljáró szervek sem (,,M" elöl
járók) szabnak meg határozott és reális önképzési feladatokat és nem el
lenőrzik azok végrehajtását. Meg kell azonban mondani, hogy pl.: a se
regtest hadtápegységek vonatkozásában e téren az elmúlt évek során ko
moly eredmények születtek. A káderek nevelését illetően olyan módszer
beli hibák is jelentkeztek, hogy az ellenőrzések során nem a segítő és 
oktató, nevelő szándék, hanem a félreérthető szándékú következtetések 
és egyéb káros negatívumok domináltak. Igaz, hogy a követelmény tá
masztásnak meg kell lennie - de először teremtsük meg ennek reális 
feltételeit; 

- az „M" törzsek állománya kiképzésében még mindig meglevő hiá
nyosságok s.z elméleti és gyakorlati kiképzés összhangja, és így a jelen
legi kiképzési rendszer korszerűsítése törvényszerűen jelentkezik. Ezzel 
párhuzamosan kell látni a tartalékos vezető és beosztott tiszti állomány, 
továbbá a tiszthelyettesi és legénységi állomány differenciált, de ugyan
akkor gyakorlati kiképzésének fontosságát; 

- a befogadó egységek, intézetek és az „M" kerettörzsek közötti 
nem kielégítő viszony, amely néhány helyen még jelentkezik, pl.: nem 
biztosítják az „M" törzs részére szükséges munkakörülményeket, feltéte
leket, továbbá nem keresik a legoptimálisabb megoldást az „M" törzsek 
részére kiadott szakanyagok tárolásában. Ez utóbbi, laktanyáink szűk 
keresztmetszetéből adódik, de elgondolkoztató, hogy ott ahol a t. állo~ 
mány részére a hadiruházatot kiadták - mégis tárolótérhiány mutatko-
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zik. Egyes esetekben az anyagok karbantartásához a befogadó alakulat 
sem biztosítja a szükséges munkaerőt; 

- a továbbiakban néhány olyan problémát kell felvetni, amelyek 
káros hatással vannak az ,iM" törzsek személyi állományára, és kihat 
mindennapi tevékenységükre. Pl.: illetménybesorolási jogok és lehetősé
gek, jutalmazási keret feletti rendelkezési jog, üdültetési hovatartozás és 
egyéb nem egyértelműen tisztázott kérdések. Ezek komplex módon való 
felülvizsgálata és rendezése sürgetően jelentkezik. Szemléltető bizonyítéka. 
ezen problémáknak, pl.: hogy egyes befogadó alakulatok - akik illetmé
nyileg ellátják az „M" törzs állományát - a jutalmazási keretet nem 
mindenhol bocsátják az „M" törzsparancsnok rendelkezésére. 

Az elműlt évek folyamán igen pozitív eredmények is születtek, és új
szerű módszerek jelentkeztek, a háborús feladatok és a mozgósítás kor
szerű követelmények szerinti végrehajtásában. 

1. Azok az „M" törzsek, amelyek elöljáró „M" törzzsel rendelkeznek, 
a mozgósítással és a háborús feladatokra való felkészüléssel kapcsolatos 
feladataikat koordináltan, megalapozottan és egységesen végezték. 

2. A kiképzések és összevonások alkalmával olyan területekkel is
merkedtek meg, amelyek a további munkájuk és feladataik célirányo
sabb végrehajtásához nagymértékben hozzájárul. 

3. Az MNVKF elvtárs idevonatkozó parancsa alapján, valamint a tar
talékos kiképzés és összekovácsolási gyakorlatok folyamán megismerték 
a biztosított állományt, ezek képességeit, rátermettségüket. A lehetőségek 
határain belül saját maguk képezik ki a biztosított tartalékos személyi 
állományt. 

4. Azok az ,,M" törzsek, amelyek „M" esetén polgári vállalatokra 
épülnek, már békében tájékozottsággal rendelkeznek mind a személyi ál
lomány erkölcsi-politikai és szakmai, mind a biztosított technikai eszkö
zök üzemképessége vonatkozásában. 

5. Kezdeti eredmények születtek a magasabbszintű „M" törzseknél 
az „M" esetére lebiztosított hivatásos és tartalékos tisztek kiképzésének 
megszervezésében, lefolytatásában és összekovácsolásában. 

6. Alapvető eredmény, hogy egyes szinteken megtörtént a tartalékos 
állomány ruházatának kiadása, amely lényegesen elősegíti az előírt ké
szenléti idő elérését. Megkönnyíti a kis létszámú „M" törzs munkáját a 
mozgósítás során és nem utolsósorban, a tárolótér probléma könnyítését 
is jelenti. 

7. A seregtest hadtápnál még az 1966. évben a PK HTPH elgondolása 
alapján megszületett egy olyan korszerű rendszer, amely keretében az 
összes seregtest hadtáp egységet, illetve „M" törzset (pl.: HKSZ-i tervek 
koordinálása, általános katonai fegyelmi kérdésekben, parancsnoki kikép
zésben, gyakorlatok anyagi, technikai előkészítésében, stb.) az állandó ké
szenlét időszakában egyértelműen a seregtest MAAF alárendeltségébe 
utalta. Ez lényegesen megkönnyíti a seregtest hadtáptörzs vezető tevé
kenységét és űjszerű vezetési stílusra utal. 

Következtetésként - a további előrelépés érdekében - kiemelt gon
dolatokban szükséges olyan alapvető koncepciókkal foglalkozni, amelyek 
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előreviszik e terület munkájának minőségi fejlesztését mind a mozgósítási, 
mínd a háborűs feladatokra való felkészülés érdekében. A szervezeti fej
lesztést nem célszerű érintetni, mivel ez a távlati tervekben realizálódik 
és egy ilyen témájű cikknek nem is lehet a feladata: 

- a kiképzések tervezése során tovább kell lépni, az edd.íg elért 
eredmények és gyakorlati tapasztalatok alapján. fgy célszerűnek látszik, 
hogy az „M" törzsek állományát - előre kidolgozott általános és szakfel
adatokat tartalmazó tematika alapján - évente, esetleg turnusonként'i 
váltással 3-4 hetes időszakban kell kiképezni és összekovácsolni. A je
lenlegi kiképzési rendszer nem nyújtja részükre azt az elmeleti és gya
korlati ismeretet, amelyet megkövetelünk. Igazolja ezt, hogy a létrehozott 
törzsekhez beosztott tisztek egyrésze még nem tevékenykedett hasonló 
beosztásban, továbbá, hogy sok esetben még egy általánosan jól képzett 
hadtáptisztnek is gondot jelent - gyakorlati és elméleti jártasság hiá
nyában - egy-egy sza,kalegység feladatának ismerete. Ilyen kiképzési 
rendszerrel biztosítanánk egy olyan alapot, hogy amikor az adott „M" 
törzs a 'tartalékos állományát kiképezi, a felsővezetés által elképzelt és 
oktatott elvek helyesen realizálódjaniak. A kiképzést a felsőbbszintű „M" 
törzs állományának kellene megszervezni és levezetni. A hivatásos tiszti 
állományból egyes tisztek bevonása is célszerű, akik az adott „M" törzs
höz fontosabb beosztásba vannak biztosítva. E kiképzési rendszer kereté-
ben módszertani jellegű bemutató foglalkozásokat is be kell iktatni. Az ·-
ilyen rendszerű kiképzés a seregtest hadtáptörzs részéről már megtör-
tént, és a bemutató jellegű „M" módszertani foglalkozások is igen inten-
zíven voltak az elmúlt időszakban végrehajtva. A HKK ilyen irányú te
vékenysége és segítése örömmel üdvözlendő, azonban - elmarasztalás 
nélkül - az ilyen kiképzési rendszerben több szakelőadót kellene be-
vonni, akik a különböző tagozatok szintjén (seregtest, Táb. HF --ség, stb.) 
megalapozott gyakorlati és praktikus szakismeretekkel rendelkeznek. Jár-
ható útnak látszik a vezető „M" törzsekből egy ilyen célú kiképzési cso-
portot létrehozni. E kérdés megoldását jelentené, ha egyes tagozatok 
szintjén pl.: szállító-, egészségügyi-, közúti komendáns és egyéb hadtáp
egységek egy-egy százada, vagy szakasza már békében fel lenne töltve és 
ez egyben az alapvető kiképzés bázisát jelenthetné. Ez elősegítené a 
HKSZ-be helyezés magasabb színvonalát, és az ilyen alegység a béke el-
látási feladatokban is részt vehetne; 

- a tartalékos állomány kiképzésénél önkéntelenül is felvetődik a 
,,korszerűen kiképzett' jelző értelmezése. Ez a fogalom az ilyen szakal
egységek és egységek, felsőbbszintű „M" törzsek vonatkozásában csak 
akkor fedi a tartalmát, ha az adott tartalék állomány ott kerül kiképzésre 
ahova a mozgósítás útján biztosítva van. Ezen a téren a különböző szintű 
szakharcászati gyakorlatok, ,,M" összekovácsolási kiképzések és gyakorla
tok nyújtottak igen gazdag tapasztalatot. Sajnos ezt a kiképzési rendszert 
igen hátráltatják azok a személyi fluktuációk - főleg a tartalékos tiszti 
vezető állománynál -, amelyek részben objektív okok, részben a kiegé
szítő parancsnokságok által sok esetben indokolatlan személyi változtatá
sokban realizálódnak, illetve jelentkeznek; 

- az „M" keret és előkészítő törzsek létszámában, különösen a ve
zető és irányító „M" törzseknél komoly nehézségek jelentkeznek, egy-
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részt a jelenlegi hivatásos tisztek feltöltöttségét és létszámát, másrészt 
a mozgósítás útján biztosított hivatásos tisztek arányát illetően. Az azo
nos rendeltetésű hadtápegységek és ezen keresztűl az „M" törzsek szer
vezeti centralizációja lényeges előrelépést jelentene. A felsőszintű „M" 
törzseknél a fegyvernemi szaktisztek nincsenek eléggé képviselve, pl.: 
híradó, műszaki, vegyivédelmi, fegyverzeti és technikai vonalon, holott 
az ilyen szintű törzseknél az ilyen igény már most jelentkezik. Elképzel
hető és járható utat jelentene - a harckészültség fokozása érdekében -, 
hogy egyes hivatásos állományú tisztek évente egy bizonyos· időszakot -
egyes súlyfeladatok kidolgozása idejére - ott dolgoznának, ahová a moz
gósítás esetére vannak biztosítva. Egyértelmű, hogy egy ilyen rendszer 
bevezetését komplex módon, az állandó béke feladat (leterheltség) feliil
vizsgálatán keresztiil kell megfontolni. A szaktiszteknél fennálló létszám
hiány e rendszer kiművelését messremenöen igazolja. A kérdés másik 
oldalának felvetésénél, ami a mozgósításra vonatkozó több hivatásos tiszt 
részarányát követik, pl.: a seregtest, MAAF-.ség és más alapvető feladatot 
megoldó hadtápszervek szintjén a feladatukból adódóan jelentkezik; 

- az összekovácsolási gyakorlatok rendszerét - főleg a hadmű
veleti hadtáp felsőbb szintjén - az MNK anyagi lehetőségei függvényé
ben célszerű továbbfejleszteni és folytatni. Igen hasznosnak bizonyult 
és gazdag tapasztalatokat adott az elmúlt időszakban lefolytatott egyik 
gyakorlat, amikor a HM EAA és a seregtest MAA (mint tagozat) együtt
működött az ellátási feladatok érdekében. Igen hasznosak a seregtest 
szinten lefolytatott olyan irányú hadosztálygyakorlatok, amikor a HDS 
hadtápegységek egy része is tevékenykedik a hadtápbiztosítás érdekében. 
Minden ilyen és hasonló alkalmat keresni kell a háborús feladatokra tör
ténő felkészülés szellemében; 

- további feladatként jelentkezik az anyagok helyszínen történő 
(megalakulási helyen stb.) tárolási lehetőségének keresése a mozgósítási 
feladatok függvényében. Meg kell keresni a helyszínen tárolt anyagok 
karbantartásának is a megnyugtató és végleges lehetőségét. E téren két 
megoldás képzelhető el. Egyrészt, felsőtagozatonként egy meghatározott 
létszámú karbantartó brigád létrehozása (a megfelelő vegyi, híradó és 
egyéb szakemberekkel együtt). A másik útja ennek, hogy az „M" törzsek 
állományába raktárkezelő honvéd is legyen szervezve. Ott, ahol a befo
gadó alakulat sorállománnyal rendelkezik, ilyen irányú igény nem jöhet 
számításba, az idevonatkozó rendeletek erre intézkednek; 

- fokozni kell a hadtáp „M" törzseknél az olyan elméleti kutatások, 
munkák igényét, amelyek az adott hadtápegység háborús körülmények 
közötti működését teszi korszerűbbé. !gy pl.: a seregtest hadtápegységek 
szervezeti összevonása (az azonos rendeltetésűeké), továbbá ezek anyagi, 
technikai és egészségügyi biztosítása mind adott teriilet jelentkezik. Ha
sonlóképpen tovább kell elemezni pl.: a seregtest MAAF-e jelenlegi jog
körének kérdését és célszerűnek látszik ennek bővítése, a szállító zászló
alj parancsnokok alárendelésénél. A korszerű vezetési elvek 11z ilyen és 
hasonló témák vizsgálatát, a háborús feladatokra történő felkésziilés je
gyében megköveteli. 
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Befejezésként, bár közhelyként hangzik, de e cikk a gondolatébresz
tés és vitaalapként van közreadva. A hadtáp „M" törzsek jelentőségét 
sok tényezővel lehet még bizonyítani és elemezni. Azt azonban világosan 
kel! látni, hogy az ilyen szintű „M" törzsek száma, sokasága és létjogo
sultsága megköveteli, hogy tovább keressük a korszerűsítés útját. Ezen 
keresztül biztosítsuk a háborúra való felkészítés, mint alapfeladat végre
hajtását. Feltárjuk azokat a nehézségeket, amelyek gátolják a hadtáp 
,,M" törzsek helyének, jelentőségének felismerését. 
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A hadtáp vezetési pontok, hadtápegységek és alegységek 
őrzésének és védelmének megszervezéséről 

Lapos Mihály alezredes 

A korszerű háborúban a szembenálló felek az ellenség megsemmisí
tése, a győzelem kivívása érdekében az eszközök és módszerek igen szé
les skáláját alkalmazzák. Többek között a főbb kapitalista államok felső 
katonai vezetőinek a szárazföldi magasabbegységek és egységek harci al
kalmazásáról szóló nézeteikben fontos feladatként jelölik meg az ellen
ség vezetési pontjainak, anyagellátó bázisainak időben történő felderíté
sét, megsemmisítését, vagy bénítását. Ennek érdekében a tömegpusztító 
fegyverek, a légierő és légideszantok tőmeges alkalmazása mellett nagy 
figyelmet fordítanak a kislétszámú, diverzáns csoportok felkészítésére, 
harcmódjuk tanulmányozására és tökéletesítésére. Altalában különösen 
nagy jelentöségét tulajdonítanak és nagy reményeket fűznek e csoportok 
alkalmazásához, arra az esetre, ha csak hagyományos eszközökkel foly
nak a harctevékenységek. 

Ismeretes, hogy ma már a hadseregek korszerű és nagytömegű harci
technikával rendelkeznek, melyek eredményes alkalmazása a rendszeres, 
folyamatos és időbeni hadtápbiztosítást feltételezik. ll:rthető tehát az el
lenség szándéka és érthető az is, hogy a csapatok hadtápbiztosítása, a 
harcok és hadműveletek eredményes megvívása céljából előtérbe állítjuk 
a hadtápok fokozott őrzését és védelmét, a tőmegpusztító fegyverek elleni 
védelmének megszervezését. Erre intenek bennünket az utóbbi időben 
lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai is, melyeken a hadtáptörzsek sem 
önmaguk, sem a hadtápegységek, -alegységek őrzésének és védelmének 
megszervezését nem a jelentőségének megfelelően kezelték. 

Szabályzataink és utasításaink a hadtápok ől7ksének és védelmének 
megszervezésére vonatkozó elveket rögzitik. E cikk keretében közreadok 
a témával összefüggő néhány - megítélésem szerint - jó módszert, me
lyek alkalmazása feltétlen elősegítheti a különböző hadtáptagozatokban 
ténykedő hadtáp vezetési pontok, hadtápegységek, és -alegységek foko
zott védelmét és megóvását. 
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A hadtápok őrzésének-védelmének feladatai, az őrzés- és védelem 
megszervezésének körülményei 

A téma kifejtése előtt előrebocsátom, hogy az őrzés és védelem meg
szervezése, a tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezése szo
ros és összetartozó fogalom. Ha ma még külön, egymástól bizonyos mér
tékig elkülönülve is tárgyaljuk, végsösoron összetartoznak, minőségében 
más, de céljaikban azonos feladatokat tartalmaznak. 

Ennek kapcsán felvetődik az is, hogy helyes-e a tömegpusztító fegy
verek elleni védelem megszervezését „külön" kategóriában tárgyalni. 
A korszerű hadművelet és harc a tömegpusztító fegyverek alkalmazását 
állandóan feltételezi. Ezért helyesebbnek tartom azt, ha a hadtáp tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmét az őrzés és védelem fogalomkörében, 
annak egyik ágaként tárgyalom. Indokolja ezt az is, hogy a hadművelet 
tömegpusztító fegyverek alkalmazásával, vagy csak hagyományos eszkö
zökkel folyik, meg kell szervezni és állandóan készen kell lenni a kidol
gozott rendszabályok bevezetésére. 

A hadtáp őrzésének és védelmének ki kell terjedni: 

a) tömegpusztító fegyverek elleni védelemre; 
b) a légvédelemre; 
c) a földi védelemre; 
d) a légdideszantok elleni védelemre. 

A hadtápok őrzésének és védelmének megszervezése és végrehajtása 
során az aktív és passzív védelmi rendszabályok komplex alkalmazására 
kell törekedni és biztosítani kell: 

- a hadtáp vezetési pontok, 
- a hadtápegységek és -alegységek, 
- a szállítmányok, 
- a hadműveleti területen önállóan mozgó személyek és csoportok, 
- az utánszállitási útvonalak és azokon levő műtárgyak őrzését és 

védelmét. 

Az őrzés és védelem megszervezésére általában a hadtápok szerve
zetszerű erői és eszközei állnak rendelkezésre. Esetenként a megoldandó 
feladatoktól és a körülményektől függően a hadtáp őrzésére és védelmére 
a parancsnok külön erőket is kijelölhet, melynek állományába gépkocsizó 
lövész, harckocsi- és vegyivédelmi alegységek kerülhetnek beosztásra. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezése az őrzés és 
védelem megszervezésének szerves és igen fontos része, mely magába 
foglalja az atom-, vegyi- és bakteriológiai fegyverek elleni védelem meg
szervezését. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezése azért bír 
igen fontos jelentőséggel, mert azok alkalmazásra kerülhetnek a harc, 
hadművelet minden fajtájában, s alkalmazásuk a csapatoknak és hadtá
poknak igen érzékeny veszteséget okozhatnak. 
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A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének megszervezése 
magában foglalja mindazon rendszabályokat, melyek betartása biztosítja 
a hadtápok megóvását, a hadtápbiztosítás folyamatos végrehajtását, a tö
megpusztító fegyverek káros hatásának csökkentését, és következményei
nek gyors felszámolását a hadtápbiztosítás vezetési és végrehajtási rend
szerének helyreállítását. 

Nevezetesen : 
- az értesítés megszervezését; 
- a vegyi-sugár és bakteriológiai felderítést; 

A vegyi-sugár és bakteriológiai felderítést állandóan és 
folyamatosan folytatni kell: a hadtápok elhelyezési körletei
ben; az után- és hátraszállítási útvonalakon; a helyszini be
szerzési körzetekben. A vegyi-sugár felderítést a hadtáp saját 
erőivel és eszközeivel kell hogy megszervezze. Esetenként elő
fordulhat, hogy e célból a törzsfőnök, a vegyíszolgálat főnök 
javaslatára a hadtáp részére külön erőket biztosít. Mivel ál
talában - elsősorban a csapathadtápban - ez nem követke
zik be, a békekiképzés időszakában nagy gondot kell fordítani 
a nem szervezetszerű vegyi-sugár felderítő állomány kiképzé..i 
sére. A vegyi-sugár felderítés megszervezése és a vegyi-sugár
helyzet nyilvántartása során nagymértékben támaszkodni kell 
az összfegyvernemi törzs (vegyiszolgálat főnök) tájékoztatásá
ra, helyzetismeretére. A folyamatos vegyi-sugár felderítést, 
vegyi-sugár figyelők - őrsök - felállításával, járőrök alkal
mazásával, a szállítmányok, a felderítő és a helyszíni beszer
zést végző csoportok állományába beosztott vegyi-<!ugár felde
rítők útján kell biztosítani; 

- a meteorológiai adatok, vegyi-sugár szennyezések, rombolások és 
tüzek körleteinek előrejelzését; 

- a hadtápegységek széttagolt elhelyezését és álcázását; 
- az elhelyezési körletek időnkénti váltását; 
~ a terep védőképességének kihasználását ; 
- a terep műszaki berendezését; 
- a szennyezett körletek leküzdésének és az ott folyó ténykedés ki-

sebb veszteséget okozó módszereinek megválasztását; 
- az elszenvedett sugáradag és a hadtápanyagok sugárszennyezett-

ségének rendszeres ellenőrzését; 
- járványvédelmi rendszabályok foganatosítását; 
- állat-járványvédelmi rendszabályok bevezetését; 
- szükséges vegyivédelmi anyagok biztosítását; 
- tartalékok kijelölését az ellenség csapásai következményeinek fel-

számolására, illetve a felszámolásban való részvételre; 
- az ellenség tömegpusztító eszközökkel mért csapásai következmé

nyeinek felszámolását. 
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Az ellenség által tömegpusztító eszközökkel mért csapá• 
sok következményei felszámolásának ki kell terjedni: a meg
szakadt vezetés helyreállítására, a csapások körleteinek felde
rítésére, a mentési munkálatok, a sérültek mentésének meg
szervezésére és végrehajtására, a személyi állomány, majd az 
anyagi eszközök mentesítésének megszervezésére és végrehaj-
tására, az utánszállítási utakon, fedezékeken keletkezett rom- • 
bolások felszámolására, kerülőutak kijelölésére, űj fedezékek 
létesítésére, járványvédelmi rendszabályok foganatosítására, 
mindazon intézkedés megtételére, melyek biztosítják a csapa-
tok folyamatos hadtápbiztosítását. 

Az ellenség által mért tömeges atomcsapások esetén a hadtáptörzsek 
részéről nagyon operatív és határozott tevékenységet kell kifejteni. Na
gyon fontos a helyzet gyors áttekintése, értékelése és a szükséges intézke
dések időbeni kiadása. 

A vezetés minden szintjén a tevékenységnek két irányban kell foly
nia: 

- meg kell állapítani a közvetlen alárendeltségbe tartozó hadtápegy
ségek, -alegységek helyzetét; 

- fel kell mérni az alárendelt csapatok és azok hadtápjai helyzetét. 

A helyzetértékelést az elöljáró összfegyvernemi törzstől kapott tájé
koztatás, az alárendeltek jelentései, valamint a saját figyelők jelentései 
alapján kell végezni. 

Amennyiben a helyzetértékeléshez pontos adatok nem állnak rendel
kezésre, vagy valamelyik alárendelt sűlyos veszteségeket szenvedett és 
helyzete pontosan nem állapítható meg, a helyzet pontos felmérése és 
tisztázása érdekében célszerű az adott irányokba operatív csoportok ki
rendelése. Az operatív csoport parancsnokát meg kell bízni és fel kell 
hatalmazni arra, hogy a parancsnok hadtáphelyettes elhatározásának meg
felelően a rend helyreállítása, a következmények gyors felszámolása, a 
folyamatos hadtápbiztosítás megvalósítása érdekében valamennyi szüksé
ges intézkedést megtegye. 

A helyzetértékelést és a feladatok meghatározását a következő ütem
ben célszer~ végezni: 

- elsősorban meg kell állapítani az azonnal megteendő intézkedé
seket; 

- majd el kell végezni a helyzet teljes és részletes értékelését; 
- a következtetéseket, kiadandó intézkedést az összfegyvernemi és 

az érintett törzsekkel koordinálni kell a parancsnokkal történő jelentéssel 
egyidőben; 

- s végül valamennyi érintett szerv részére a szükséges intézkedés 
kiadását időben biztosítani kell. 

A helyzetértékelésből levont következtetések alapján a hadtáptörzsek 
pontosítsák a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározást, a szükséges mó
dosítást a hadtápbiztositási tervekben eszközlik, s arról az alárendelteket 
értesítik. 
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A helyzetértékelés alapján levont következtetések kapcsán sor ke
rülhet: 

- az operatív csoportok kírendelésére, helyzet-tisztázásra a rend 
helyreállítása céljából; 

- a megsemmísült hadtáp vezetési pontok pótlására (az alárendel
tek, vagy pedig a saját állományból); 

Ismeretes, hogy a tömegpusztító fegyverek elleni védelem 
egyik fontos rendszabálya a vezetés átvételének meghatáro
zása, egyes hadtáp vezetési pontok megsemmisülése esetére. 
A vezetés átvételére kijelölt hadtáp vezetési pontok a veze
tést minden külön parancs kiadása nélkül kötelesek átvenni, 
s tevékenységüket a helyzetnek megfelelően magasabb szinten 
végezni. Az átvétel zavartalan biztosítása érdekében cél.szerű 
a helyettesítésre kijelölt parancsnok hadtáphelyettes részére 
az alapvető vezetési okmányokat kiadni, vagyis olyan helyzet
be hozni, hogy a helyzetismeret alapján képes legyen a had
tápbiztosítás vezetésére; 

- a parancsnok hadtáphelyettes tartalékában levő, és a mentőosz
tagokkal történő együttműködésre kijelölt egészségügyi erők kirendelé
sére, a tömegpusztulási gócokban folyó mentési, kiürítési munkálatokban 
való részvétel céljából; 

- a hadtápegységek és -alegységek szennyezett körletekből történő 
kivonására, a személyi állomány és anyagi esz.közök részleges, vagy tel
jes mentesítésére; 

Az elhelyezési körletek gyors és szervezett elhagyásának 
feltételeit már a körlet elfoglalásának időszakában cél.szerű 

megteremteni. Ma már követelmény minden körlet elfoglalása 
esetén. az, hogy a körlet elfoglalásával egyidőben a körlet el
hagyását is megszervezzük és a körlet elhagyásának rendjét, 
a besorolás megke:odésének jelét, a besorolási pontokat, stb. a 
személyi állomány részére ismertessük; 

- a megsemmisült anyagi készletek, szállító eszközök pótlására. 

Az ellenség tömegpusztító fegyverei által mért csapások következmé
nyei fel.számolásának olyan rendszerét kell kialakítani, mely a meghatáro
zott rendszabályok végrehajtásával megteremti a csapatok hadtápbiztosí
tása folyamatos végrehajtásának feltételeit. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelmet még akkor is meg kell 
szervezni, ha a hadműveletek, harcok csak hagyományos eszközökkel 
folynak. Ez esetben is készen kell lenni a tömegpusztító fegyverek elleni 
védelem rendszabályainak késedelem nélküli bevezetésére. 

Ha a harc, hadművelet csak hagyományos eszközök alkalmazásával 
folyik, nagyon fontos annak ismerete, hogy mikor következhet be a tö
megpusztító fegyverek alkalmazására történő áttérés. A tömegpusztító 
fegyverek alkalmazására történő áttérés időpontját az összfegyvernemi 
törzs tudja jelezni, melynek alapján a parancsnok hadtáphelyettes: 

- értesíti a hadtápegységeket, -alegységeket; 
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- utasítást ad a tömegpusztító fegyverek ellení védelemre vonatkozó 
terv aktivizálására; 

- pontosítja a tartalékban levő erők feladataít, s azok felkészülnek 
a csapások következményei felszámolásában való részvételre. 

E rendszabályok bevezetését nagyon fontos feladatnak kell tekinteni, 
mert ezáltal a hadtáp veszteségeit nagymértékben csökkenthetjük, s biz
tosítani tudjuk, illetve hozzájárulunk az eredeti célok „maradéktalan" 
teljesítéséhez. 

A légvédelem megszervezése során számolni kell azzal, hogy a had
táp beletartozik a légvédelmi rendszerbe, melyben a légvédelmet a honi 
légvédelem erői, FRONT és a Hadsereg légvédelmi csapatai biztosítják. 
Az oltalmazásí feladatot a honi és a FRONT repülőgépei végzik. 

A hadtápok vonatkozásában a légvédelem szempontjából alapvető 
feladatként jelentkezik: 

- az álcázás, 
- az alacsonyan támadó repülők ellení harc. 

Az álcázás, mint passzív rendszabály rendkívüli jelentőséggel bír. 
Magyarázható ez azzal, hogy egyszerűbb a hadtáp elrejtése, mint - a 
hadtáp rendelkezésre álló eszközeít figyelembe véve - az ellenség támadó 
repülöinek megsemmisítése. Ezt felismerve szükséges az álcázás legcél
szerűbb módszerét tanulmányozni, kialakítani, s a gyakorlatpkon minden 
helyzetben megkövetelni. 

Az ellenség alacsonyan támadó repülői elleni harc eredményességét 
a hadtápok vonatkozásában sokan kétségbevonják A vietnami tapaszta
latok azt igazolják, hogy az alacsonyan támadó repülők elleni harcnak 
még a hadtápok vonatko:Zásában is van jelentősége és a harc a személyi 
állomány képzettségétől függően nagyon eredményes is lehet. Ahhoz, 
hogy e követelménynek meg tudjunk felelní, célszerű a békekiképzés idő
szakában a személyi állományt e feladatra felkészíteni, a lövészfegyve
rek összefogott tüzének vezetését begyakoroltatni. A harc eredményessége 
szempontjából ugyancsak célszerűnek látszik mind a magasabbegység, 
mind a hadsereg hadtáp állományába (őr-, és kiszolgáló század) légvé-
delmi géppuskák szervezése. · 

Korszerű viszonyok között az ellenség részéről fokozottan előtérbe 
kerül a különböző gyújtóeszközök, elsősorban a napalm alkalmazása. 

A gyújtóeszközök hadtápok elleni alkalmazásának legfőbb eszköze a 
légierő. Ezért is döntő a hadtáp védebne, mert az ellenség tömegpusztító 
fegyverek alkalmazása nélkül, csupán gyújtóeszközök alkalmazásával hal
latlan pusztító hatást fejthet ki, megsemmisítheti az anyagi kés7Jletek je
lentős résZJét. A gyakorlati tevékenységünkbe, főleg a kiképzések során 
előtérbe kell állítani az ellenség gyújtóeszközeinek hatástalanítását, a tö
megesen alkalmazott gyújtóeszközök lokalizálását. 

A jelenlegi ismereteink szerint a nyugati hadsereg felszerelésében há-
rom alapvető gyújtóanyag található meg: 

1. Olajpárlatok alapján készített gyújtókeverékek (napalm). 
2. Fémesített gyújtókeverékek (pirogélek). 
3. Termit- és termit-keverékek. 

56 



Ezeken kívül mint gyújtóanyag kerülhet alkalmazásra a közönséges 
és plasztifíkált (képlékennyé tett) sárgafoszfor. 

Az olajpárlatok alapján készített gyújtóanyagok sűrítettek (nagy a 
viszkozitásuk) és nem sűrítettek (kis vizskozitásúak) lehetnek. 

A kis viszkozitású gyújtókeverékek benzinből, diesel és kenőolajból 
készülnek. Kedvező gyúlékonysági tulajdonságokkal rendelkeznek. Elsősor
ban hátilángszórókban alkalmazzák akkor, amíkor nem áll rendelkezésre 
nagy viszkozitású keverék és nem szükséges a nagy távolságra történő 
lángszórás. 

A sűrített gyújtókeverékek (benzinből, illetve más folyékony üzem
anyagból, különböző sűrítőanyagok hozzáadásával kevert) sűrűn folyó 
.kocsonyás anyagok. 

A napalmok előállításánál használt sűrltőanyagok: 
- a naftén - palmitin - olein savak alumínium sóinak keveréke, 

melyhez kókuszolaj savat adnak; 
- kaucsuk, illetve más polimér anyagok (napalm „B"). 

A fémesített gyújtókeverékek (pirogélok) olajpárlatokból magnézium
por, illetve forgács, folyékony aszfalt (bitumen) és nehéz olajak keveré
kéből áll. 

A napalmok és pirolégek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: 

. - jól tapadnak a különböző tárgyak, fegyverzet, harcitechpíkai esz. 
közök, ruházat és az emberi test felületére; _ _ 

1 

- könnyen lángralobbannak, a megtapadt felületr61 nehezen távo~ 
lithatók el, nehezen olthatók. Égésük során a napalmok 1-000-1200'C, 
·;; pirogélok 1600'C-os hőmérsékletet fejlesztenek; · · 

- a napalmok 5-10 percig, a pírogélok 3-4 percik sűrű fekete füs
töt fejlesztve égnek. 

A napalm „B" égése során mérgező égéstermékek szabadulnak fel~ 
melyek a szemben és. a légzőszervekben ingerhatást fejtenek ki. 

A napalmokat harckocsi (önjáró) és hátilángszórókban, légibomMI< 
és tartályok, tüzérségi lövedékek és aknák, valarrilnt gyújtóaknák tölté• 
sére, a pirolégeket csak légi gyújtóbombák és tüzérségi lövedékek tölté
sére használják fel. 

A termit és termitkeverékek alumínium és vasoxid poralakú keveré
kei. Ezenkívül a termit keverékekben lehet még báriumnitrát, kén- és 
különböző kötőanyagok (lakkok, olajok). A termit és termitkeverékek 
speciális izzítótól lobbannak lángra és égésük során kb. 3000'C hőmérsék
letet fejlesztenek. 

Az égő termitmassza acél és duralamínium lemeze átégetésére, kü ... 
lönféle fémtárgyak megolvasztására kéPes. Égése során az égéshez szük
séges oxigént nem a levegőből veszi fel. Gyújtóaknák, lövedékek, kisűr
méretű bombák, gyújtókézigránátok és gyújtógyergyé!kban kerül alkal
mazásra. Ezenkívül néhány légi gyújtóbomba gyújtószerkezetében is meg
található. 

A közönséges sárgafoszfor kemény viasz-srerű mérgező anyag, mely 
a szabad levegőn magától meggyullad, energikusan ég, míközben nagy-
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mennyiségű tömény mérgező fehér füstöt fejleszt. A foszfor égéshője 
1200'C. 

A plasztifikált foszfor a közönséges sárgafoszfor és a sűrűn folyó 
szintetikus kaucsukoldat keveréke. Ezt a keveréket szemcsékké porítják. 
A plasztifikált foszfor a lövedékekben jól bírja a tárolást, robbanáskor 
pedig nagyobb részecskékben repül szét, mint a közönséges foszfor, így 
égési sebessége asökken. 

Az égő foszfor sűlyos, fájdalmas és nehezen gyógyuló sebeket okoz. 
Füstképző lövedékekben (légibombák, lövedékek, aknák, kézigránátok), 
valamint gyűjtőként légi gyűjtóbombákban és gyűjtóaknákban alkal
mazmk. 

A gyújtóeszközök hatástalanítása és lokalizálása érdekében a követ
kező feladatokat kell elvégezni: 

A személyi állomány, harci-technikai eszközök és anyagok részére fe
dezékeket, fedett lövészárkokat, mellvéd alatt fedezékeket és óvóhelyeket 
kell építeni. 

A nyitott lövészárkok és fedezékek éghető burkolatait földdel, illetve 
gyulladást gátló anyagokkal le kell szórni. A távbeszélő vezetékeket 15-
20 centiméter mélyre kell leásni. Az anyagok betakarására felhasznált 
szükségeszközöket (gyékény, szalma, rőzse, stb.) sárral, illetve más nedves 
anyaggal kell bekenni. A harci-technikai eszközöket szállítóeszközöket, 
raktárakat és a fontosabb munkahelyeket hatásos tűzoltó készülékekkel 
kell ellátni. A milszaki létesítményekre jól zárható ajtókat kell felsze
relni.· A rendszeresített álcázóeszközöket tűzálló anyagokkal kell impreg
nálni. 

A hadtáp vezetési pontok, hadtápegységek és -alegységek elhelyez
kedési körletéböl a gyűlékony altalajt, avart stb. el kell távolítani. A lő
szer és üzemanyag készleteket hullámpapírral, göngyöleggel, vagy rőzsével 
célszerű letakarni és 10-12 centiméter védőföldréteggel befedni. A ra
kéta hajtóanyagot, üzem- és kenőanyagot tároló edényzetet gyulladás
gátló festékréteggel kell ellátni, impregnált ponyvákkal, vásznakkal beta
karni. Azokat a takaró eszközöket, melyek nincsenek impregnálva, időn
ként vízzel locsoltassuk le. 

A hadtáp vezetési pontok és hadtápegységek földi védelmét minden 
helyzetben meg kell szeroezni és biztosítani. 

A földi védelem célja a hadtápok megóvása, a folyamatos hadtáp
biztosítás feltételeinek megteremtése. 

A hadtáp vezetési pontok és hadtápegységek földi védelmét az adott 
hadtáp tagozat szintjétől függően több lépcsőben kell biztosítani. Az el
lenség kisebb, vagy nagyobb csoportjai váratlan támadásának megakadá
lyozása céljából célszerű kialakítani a hadtápok periférikus, közvetlen és 
belső őrzés- és védelmi rendszerét. 

A periférikus rendszerben helyezzük el az elhelyezési körlet közelé
ben 4-500 m-re felállított figyelőket. E figyelők feladata a terep állandó 
figyelése és az észlelt események jelzése, jelentése a kiküldő parancsnok
nak. (E figyelőket egyben a vegyisugár figyelöi feladatok ellátásával is 
meg kell bízni.) E célból valamennyi figyelőt el kell látni megfelelő has 
tósugarű rádióval, illetve megfelelő jelzőeszközökkel. 
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A hadtápok közvetlen őrzését-védelmét a felállított őrök rendszere, 
az adott hadtáp állományából kijelölt harciosmagok állománya (a kijelölt 
védökörleteikkel együtt), valamint ezek kiegészítésére szervezett járőr
szolgálat biztosítja. 

Az őröket egymástól látótávolságra célszerű felállítani. 
A védelem biztosítása, az esetleges földi támadás elkerülése céljából 

a hadtáp állományát harciosztagokba célszerű szervezni és ezen harciosz
tagok részére ki kell jelölni a szükséges védőkörleteket. A harciosztagok 
állományát mindenkor úgy kell meghatározni, hogy a védőkörletek egy
időben történő megszállásán túl a parancsnok hadtáphelyettes még ren
delkezzen megfelelő tartalékkal is. 

Az ellenség földi támadása esetén a kijelölt és érintett harciosztagok 
a védőkörleteket megszállják. A többi harciosztag és tartalék gyülekezik 
a részére meghatározott körletben. A gyülekezéssel egyidőben a védőkör
letekbe a parancsnokok figyelőket rendelnek ki, s ezáltal is biztosítják 
a meglepés elkerülését. 

A közvetlen őrzés és védelem szempontjából rendkívül nagy jelentő
sége van a járőrszolgálat megszervezésének. Különösen fontos ez éjjel és 
a rossz látási viszonyok között. A járőrök állományába 2-5 főt célszerű 
beosztani, s azok mozgására esetenként gépkocsit kell biztosítani. 

úi elhelyezési körletek elfoglalása esetén törekedni kell az eredeti
leg kijelölt harciosztagok állományának meghatározására, mely elősegíti 
és biztosítja a feladatok megbízható, gyors, pontos és szeTvezett végrehaj
tását. 

A belső őrzést és védelmet az elhelyezési körleteken belül felállított 
őrökkel, forgalomszabályzókkal kell biztosítani. A szabályzataink értel
mében minden esetben biztosítani kell a rejtjelző gépek „T" iroda őrzé
sét. Az őrzésen túl különböző korlátozó rendszabályok bevezetésével (be
lépés külön engedélyhez kötése), stb. gondoskodni kell azon munkahelyek 
biztonságos megóvásáról, ahol a parancsnok elhatározásának összefüggé
sei, vagy annak lényege megállapítható. Ez már nem is csupán hadtápbiz-. 
tosítási kérdés, hanem összfegyvernemi kérdés. A parancsnok elhatáro
zásának illetéktelen kezekbe kerülése közvetlenül ves7.élyeztetheti a tá
madó hadművelet, harc sikerét, lehetővé teszi az ellenség részére a 
támadó csoportosítás megsemmisítését, a támadás meghiúsítását. Ezért 
kell a titkaink védelmét különös gondossággal megszervezni. 

A légideszantok elleni védelem megszervezése tulajdonképpen a földi 
védelem kategóriájába tartozik, mégis külön kell tárgyalni, mert a légi
deszantok elleni harc jellegében más, és ez a hadtáptörzsek tevékenysé
gében sajátos módon jelentkezik. 

A légideszantok elleni harc sikeres megvívása szempontjából fontos 
jelentőséggel bir a hadtápok közelében elhelyezkedő erőkkel való együtt
működés megszervezése, mert a különböző hadtáp tagozatok a harcászati 
légideszantok ellen csak az összfegyvernemi erőkkel együttműködve tud
nak sikeresen harcolni. A hadtápok a légideszantok ellen általában a sa
ját elhelyezési kör!etükben védelmi harcot folytatnak. Kisebb erejű har
cászati légideszantok ledobása esetén a hadtáp erői és eszközei bekapcso-
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lódhatnak a légideszant megsemmisítésébe már a ledobás időszakában, 
illetve a ledobás körzetében is. 

Az őrzés és védelem feladatai közül kiemeljük a hadműveleti terüle
ten mozgó csoportok, személyek védelmének megszervezését, biztosítását. 
Követelményként kell tekinteni azt, hogy a hadműveleti területen az 
egyes személyek, fegyvernemi, szolgálatiág-főnökök, csoportok minden 
esetben csak biztosítás mellett mozoghatnak. A személyi biztosítást a 
hadtáp rendelkezésére álló erőiből és eszközeiből kell megoldani. Mivel 
e célból sem állnak rendelkezésre korlátlan erők, ezért azok igénybevéte
lét a parancsnok hadtáphelyettes (hadtáp törzsfőnök) koordinálja. Célszerű 
bevezetni a következő rendszert: 

- a személyi biztosítással kapcsolatos igényt az egyes szervek na
ponta 20.00-ig a következő napra vonatkozóan bejelentík a hadtáp veze
tési pont komendánsnak; 

- a hadtáp vezetési pont komendáns az igényeket összesíti, a ren
delkezésre álló erőket elosztja (a váratlan feladatok végrehajtására meg
felelő erőket tartalékol); 

- a parancsnok hadtáphelyettes (hadtáp törzsfőnök) a tervet jóvá
hagyja, melynek alapján a biztosító erőket a komendáns kirendeli. 

A személyi biztosítás erői az adott hadtáp tagozat szintjétől függően 
nagyon változó összetételűek lehetnek (a gépkocsivezetöktől - páncélo
zott szállító járműveken mozgó rajokig, szakaszokig). 

Az éirzés- és védelem megszervezése, az firzés-védelmi tervek 
összeállításáról 

A hadtáp vezetési pont őrzésének és védelmének megszervezéséért a 
parancsnok hadtáphelyettes (hadtáp törzsfőnök) felelős. 

Az őrzés és védelem megszervezését, rendszabályait tervben kell rög
zíteni, melynek alapja: 

a) Az összfegyvernemi törzs terve és intézkedései a harc mindenol-
dalú biztosítására, melyből a PK HTPH megismeri: 

- a hadtáp őrzésére és védelmére kirendelt erőket és eszközöket; 
- a vegyi-sugár felderítés és értesítés rendszerét; 
- a tömegpusztító fegyverek következményei felszámolásának leg-

fontosabb rendszabályait, s azzal kapcsolatban a hadtáp együttműködési 
feladatait; 

- a légideszantok elleni védelem legalapvetőbb feladatait; 
- a légvédelem rendszabályait. 
b) A hadtáp rendelkezésére álló erői és lehetőségei. 
c) Az ellenség várható tevékenysége. 
d) Az elhelyezkedési körletek, a működési terület jellege. 

Ezek alapján a hadtáptörzs elkészíti az őrzés- és védelmi tervet. Az 
őrzés- és védelmi tervben ki kell térni az adott vezetési pont, valamint 
az alárendelt hadtápegységek őrzésének és védelmének megszervezésére. 

Az őrzés- és védelmi tervet szöveges és grafikus formában célszerű 
elkészíteni, melynek tartalmaznia kell; 
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Szöveges és táblázatos formában: 

1. Altalános rendszabályokat: 

- az ügyeletes tiszti szolgálatok feladatait az őrzés- és védelemmel 
kapcsolatosan konkrétan; 

- az őrség vezénylésének rendjét; 
- a járőrözés megszervezését és feladatait; 
- a forgalomszabályozás rendjét; 
- a személyi mozgások biztosítását; 
- az elhelyezkedési körletek elhagyása, a körletbe való belépés, a 

körletben történő mozgás és a „jelszó, jelhang" kiadásának rendszerét; 
- a vezetés rendszerét (ki, milyen eszközökkel, milyen módon fogja 

át és vezeti a körlet őrzését és védelmét.). 

2. A védőkörletek elfoglalására és a tartalékba kijelölt erőket, s azok 
parancsnokait. 

3. Jelek-jelzéseket, s a teendőket a különböző riadók elrendelése ese
tén. 

4. Tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabályait. 

(A tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabályainak egy ré
szét a terv nem tartalmazza, - pl.: a hadtáp széttagolt elhelyezése,- mi
vel egy részét a hadtápbiztosítás tervezése és végrehajtása folyamán kell 
érvényre juttatni) 

- az értesítés rendjét; 
- a vegyisugár felderítés megszervezését és feladatait; 
- az álcázás feladatait; 
- az elhelyezkedési körlet műszaki berendezését. A terep védőké-

pességének kihasználását (óvóhelyek, fedezékek létesítését, elosztását); 
- járványvédelmi rendszabályokat; 
- tömegpusztító fegyverekkel mért csapások következményeinek fel-

számolását; a körlet elhagyásának rendjét; a mentesítési és segélynyúj
tási feladatok végrehajtásának sorrendjét; a tűzvédelem rendszabályait; 
a következmények felszámolására, illetve a felszámolásban való részvé
telre kijelölt tartalékokat s azok feladatait. 

Vázlaton, grafikus formában (1. sz. melléklet a HVP őrzés és védelmi 
tervének grafikus részét tartalmazza); 

- a különböző szervek elhelyezését ; 
- figyelők, őrök, forgalomszabályzók felállítási helyeit; a járőrök 

menetvonalát; 
- a kijelölt védőkörleteket; 
- a körletek elhagyásának rendjét; 
- a vezetés, összeköttetés rendjét; 
- az óvóhelyeket, fedezékeket; 
- a különböző erők, tartalékok gyülekezési helyeit. 

Az őrzés-védelem megszervezését a felderítő csoportok parancsnokai 
kezdik meg. A felderítéssel egyidőben elkészítik az elhelyezkedési körlet 
vázlatát, melyben a fenti adatokat rögzítik, s a legfontosabb helyekre a 
forgalomszabályozókat, őröket még a hadtápvezetési pont, vagy a had-
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tápegységek beérkezése előtt felállítják. A hadtáp vezetési pont beérke
zése után a terveket pontosítják, majd jóváhagyás után az érintettek ré
szére kiadják. 

Már az előzőekben említettük, hogy törekedni kell az őrzés- és vé
delemre kijelölt erőket új elhelyezkedési körletek elfoglalása esetén is 
együtt hagyni.Az emlitett előnyökön túl e megoldás azt is lehetővé teszi, 
hogy az őrzés- és védelmi terv szöveges részét ne kelljen minden új körlet 
elfoglalása esetén újraszerkeszteni. A szöveges részt érvényesíteni kell az 
új körletre is, s kiegészítésként csupán a grafikus részt kell kidolgozni. 

Az elkészített őrzés- és védelmi terv alapját képezi az alárendeltek 
részére kiadandó intézkedésnek is. E vonatkozásban is célszerű azt a mód
szert alkalmazni, hogy a hadművelet megszervezésének időszakában az 
alapvető intézkedést kiadjuk és továbbiakban naponként csak az őrzés
és védelem új speciális feladatait határozzuk meg. 

• • 
• 

Jelen cikkben elsősorban az őrzés- és védelem megszervezésének alap
vető kérdéseiről volt szó. A cikk megírása során nem törekedhettem tel
jességre, az őrzés-védelem megszervezésének mindenoldalú elemzésére, 
hisz ez a téma differenciáltságánál fogva több tanulmány keretén belül 
lenne megvalósítható. Célom az volt, hogy ez irodalmi anyagban viszony
lag szegény területről néhány, a gyakorlatban általunk alkalmazott és 
bevált módszert adjak közre. Természetesen az elvek és módszerek alkal
mazását az adott szintű hadtáptörzs konkrét helyzete, feladatai és sajá
tossága határozzák meg. 

Melléklet: 1. sz. HVP őrzés-védelmi vázlata. (1 lap) 
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A hadtápbiztosítás tervezésének módszertana 

Kapus Gyula alezredes 

A végrehajtott törzsfoglalkozások és gyakorlatok tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a tervező munka követelményeinek különböző megítélése 
miatt a hadtápbiztosítáa tervezésével szemben támasztott követelmények 
nem egységesek. 

Jelen tanulmányban részben személyes, részben a hadtápbiztosítást 
tervező különböző csapattagozatú szervek munkája során nyert tapaszta
lataim figyelembevételével megkísérlem összefoglalni a hadtápbiztosítás 
tervezésével kapcsolatos elvi és gyakorlati elképzeléseimet, ezzel a had
táp tiszti állomány részére némi segítséget nyújtani gyakorlati munká
juk végrehajtásához. A tanulmányban kifejtett - főleg a gyakorlati -
elképzelések, természetesen a tervező munka egy általános lehetséges vál
tozatát, annak módszerét, kidolgozását vázolják. Minden konkrét esetben 
a szükségnek megfelelően a tervadatok bővülhetnek, szűkülhetnek, a ter
vezésbe teljesen új kérdések kerülhetnek, esetleg egyesek elmaradhatnak. 

A hadtáptörzsnek, mint a hadtápvezetés alapvető szervének egyik 
alapvető funkciója a hadtápbiztosítás megtervezése, ezzel a végrehajtás 
optimális feltételeinek biztosítása. 

A hadtápbiztosítás tervezésének alapvető okmánya a hadtápbiztosí
tási terv, mely részben a hadtápvezetés okmányok útján történő meg
valósításához, részben a hadtápbiztosítás végrehajtásához alapul szolgáló 
tervokmány, melyet minden esetben a parancsnok hagy jóvá. 

A hadtápbimosítáa, mint rendszabályok komplex összessége magába 
foglalja• a hadtáp megszervezésére, valamint a csapatok anyagi, techni
kai, egészségügyi és egyéb irányú biztosítására és kiszolgálására irányuló 
feladatokat. 

A hadtápbiztosítási tervben - a hadtápbiztosítás komplex jellegének 
megfelelően - rögzítésre kerülnek a PK HTPH-nek alárendelt szolgálati 
ágakon kívül, a technikai és fegyvernemi anyagi biztosítást végző szol
gálatok fontosabb tervadatai, elsősorban azok, amelyek végrehajtásának 
koordinálását (település - áttelepülés, után-, hátraszállitás, úthasználat, 

• Csapathadtáp Utasítás I. fejezet, 1. pont, Harcászati Szabályzat (e., ho.) 
47. pont. 
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a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, valamint őrzés-védelem, to
vábbá a hadtápvezetés) a PK HTPH végzi. 

A hadtápbiztosítás megtervezésében a hadtáptörzs együttműködik az 
anyagi, technikai és egészségügyi biztosítást végző valamennyi szolgálat
tal, valamint a harctevékenységek előkészítését, szervezését és tervezését 
végző - szűkebb értelemben vett - összfegyvernemi törzzsel. A maga
sabbegység harctevékenysége hadtápbiztosítása tervezése során kidolgo
zott számvetések főbb adatait a magasabbegység hadtápbiztosítási tervé
ben rögzítik. A hadtápbiztosítási terv a harchelyzettől és a lehetőségektől 
függően különböző mélységű tartalommal, a kapott feladat végrehajtásá
nak időszakára (a harcnapokra) a parancsnoknak a harc megszervezésére 
és végrehajtására hozott elhatározásával szoros összhangban készülhet. 

A hadtápbiztosítási terv alapvető okmány, alapul szolgál a hadtáp
parancs (intézkedés) kiadásához és a harc során a hadtápbiztosítás terv
szerű végrehajtásához, valamint a szükséges rendszabályok pontosításá
hoz. A tervvel szemben általában olyan követelményeket támasztunk, 
hogy adjon yálaszt a végrehajtás „hogyan"-jára, módszerére, legyen ope
ratív, könnyen érthető, áttekinthető. 

Összegezésképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a hadtápbiztosítás 
megtervezése - ezen belül a hadtápbiztosítási terv elkészítése - a had
tápvezetés megvalósításának egyik központi kérdését képezi. 

A hadtápbiztosítás tervezésének tapasztalatai és jelenlegi főbb prob
lémái. 

Az utóbbi évek jelentős gyakorlatainak összegezett tapasztalatai alaP
ján arra a következtetésre jutottunk, hogy a hadtápbiztosítás gyors, ope
ratív és megfelelő tartalmú tervezésének a hadtápbiztosítási terv tartal
mi és formai követelményei egyértelműségének hiánya, a tervező munka 
módszereinek kiforratlansága, lényeges akadályát képezi. Ennek követ
kezménye, hogy a parancsnok hadtáphelyettesek a hadtápbiztosítás ter
vezésében a formai és tartalmi kifejezést különbözően értelmezik. Véle
ményem szerint a kialakult helyzet okát a hadtáptisztek katonai, szakmai 
felkészültségének nagymérvű differenciáltságában és a különböző terv
készítési „irányzatok" sokaságában kell keresni. 

A korszerű harc követelményei, a szervezeti és technikai feltételek, 
valamint a káderállomány felkészültsége alapján annak látszik szüksége, 
hogy egy olyan általánosan elfogadott és továbbfejleszthető tartalmi, for
mai és módszertani követelmény kerüljön kiadásra, amely az előbb em
lítettekre vonatkozóan a lényeges kérdések meghatározása mellett, a lét
rejövő bonyolult helyzeteloben is biztosítja a tervező állomány alkotó 
tevékenységének hatékony megvalósítását. Ne gondolati restségre, hanem 
kezdeményező és korszerű elhatározásokra ösztönözzön. 

A jelentkező szűk keresztmetszetek elemzése alapján általában arra 
a következtetésre juthatunk, hogy a hadtápbiztosítás tervezésében jelen
leg felmerülő valamennyi probléma a tervezéssel szemben támasztott kö
vetelmények értelmezésének, a tervező munkacsoport célszerű kialakítá
sának, a tervező okmányok operativitása biztosításának és a tervező 

munka mechanizmusának kérdéseire vezethető vissza. 
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Vizsgáljuk meg röviden melyek azok a tényezők, melyek a hadtáp
biztositás tervezésében tapasztalható főbb akadályozó tényezők: 

A gyakorlatban - két végletként - sokan még a főbb adatok ki
munkálásáig sem jutnak el, mások egy olyan adattömeget próbálnak ösz
szeállítani, amire eleve képtelenek. Mindkét véglet a tervezés alapvető 

kérdéseinek elmulasztását, egyrészt a hadtápbiztosítás rutinra alapozott 
végrehajtását, másrészt a tervkészítés feleslegességének érzetét eredmé
nyezi. Az előbbivel rokon probléma a lőszerellátás tervadatainak a szük
ségestől részletesebb felsorolása. Egy csapatg::,,akor!aton azt tapasztaltuk, 
hogy a szabályzatok által előírtakat figyelmen kívül hagyták és a „saját" 
tervadatokon túl elmulasztották az elöljáróra és az alárendeltekre vonat
kozó feladatok rögzítését. Ez részben abban nyilvánult meg, hogy az elöl
járó által meghatározott - a magasabbegység hadtápbiztosítását alapve
tően befolyásoló - adatokat (MAA manővere, AP-ok, stb.) nem tüntették 
fel, részben pedig abban, hogy elnagyolták az alárendelt hadtápalegységek 
és a csapatok részletes (egyenként kiemelt) hadtápbiztosításának terve
zetét. 

A hadtápbiztosítás komplex jellegének, valamint az ismert elveknek 
figyelmen kívül hagyásával egyes esetekben nem hoznak létre a PK 
HTPH (HTP TÖF) vezetésével a hadtáp szolgálati ágak és a hadtápbiz
tosítás végrehajtásában résztvevőkből tervező csoportot. Sok esetben, bár 
van erre vonatkozó elgondolás - a tervezés különböző igényű időszakai
ban - nem történik meg a tervező csoport állományának a tervezés igé
nyéhez való rugalmas hozzáigazítása. Hasonlóképpen nehézkesen alakul 
ki, hogy a csoport teljes, vagy részleges állománya mikor, melyik vezetési 
ponton tartózkodjon. 

A tervező munka kifejezését biztosító okmányolásban sok az öncélú, 
formális elem. Nem jellemző eléggé az összevont számvetési egységek, 
mutatók alkalmazása. Gyakorta előfordul, hogy több órás „tervező mun
ka" után sem adnak feleletet a tervek a hadtápbiztosítás alapvető rend
szabályaira, miként való megoldására. Emellett a tervokmányokban sok 
,,tényadat", vagyis „nem tervezett" adat található. 

Előfordult például a „LA VINA" gyakorlaton, hogy a hadtápbiztosí
tási terv 12 órai tervező munka után sem volt alkalmas arra, hogy az 
alapvető feladatok megoldásának „hogyanjára" választ adjon. 

Nem teljesen egyértelmű, hogy a hadtáphoz nem tartozó szolgálati 
ágak biztosítási terveiből mely adatokat kell a hadtápbiztosítási tervben 
feltüntetni. Az „URAL" fedőnevű gyakorlaton a tervkészítés kellő időben 
történő végrehajtását a hadtápbiztooítás tervezésében résztvevők adatszol
gáltatásának határozatlansága, illetve ötletszerűsége akadályozta. 

Amióta - a korszerű követelményeknek megfelelően - lerövidült 
a harc előkészítésére fordítható idő, a parancsnoki munka általános ér
vényű logikai sorrendje és a feladatok tartalma bizonyos fokig „elsor
vadt". Ennek következményekéPpen az ehhez kapcsolandó tervkészítés 
mechanizmusa sok esetben leszűkült 1-2 vezető (PK HTPH, TÖF) sze-" 
mélyes tevékenységére. A tervezés formális vonásai kerültek előtérbe és 
a rutinmegoldások váltak sok esetben jellemzővé. 
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A tervező munka feltételeinek nem megfelelő kialakítása folytán 
sok esetben nincs biztosítva a parancsnok elhatározásán alapuló kölesö
nös adat-áramoltatás és adatfeldolgozás. Adatok hiányában a tervezés 
késve indulhat meg, vagy sok esetben akadozik, esetenként az „elkép
zelőképesség"-re épülhet. A tervezést érdemileg végző parancsnokok fel
készítésétől sok esetben elmarad a ,,segédállomány" (tts.-ek, rajzolók, stb.) 
felkészítése. 

A hadtápbiztositási terv célszerű tartalmi és formai követelményei. 

Szabályzataink előírják, hogy a maga.sabbegység hadtápbiztosítási 
tervét minden esetben térképen és csatolt, táblázatos részletterveken kell 
kidolgozni. Alapelvként rögzíthető, hogy a térképen csak a „rajzszerű
ség''-et követelő, a térképen jól kifejezhető tervfeladatokat, valamint in
tézkedések alapját képező adatokat szükséges feltüntetni. Különösen al
kalmas a térkép a tervezett tevékenység dinamikájának (pl. milyen pont
ról, hová szállítok, a sebesültek kiürítése honnan-hová történik, stb.) áb
rázolására. 

A térképhez csatoltan - annak szerves részeként - általában a 
hadtápbiztosítás alapgondolatát (elgondolását), vagyis a tervezett tevé
kenység „elképzelt végrehajtását" szövegesen, az anyagi, egészségügyi, 
szállítási, stb. részterveket táblázatos formában célszerű elkészíteni egy 
példányban a harc előkészítése, a szükséges előrevonás és az első harcnap 
időszakára, majd naponta továbbfejleszteni a hadosztály további felada
tainak m•gfelelően. 

Alapvető követelmény, hogy a hadtápbiztosítás alapvető mutatói és 
keretei kerüljenek tervezésre a PK elhatározásával összhangban. A rész
letesebb tervezést a szolgálatiág-vezetők végezhetik el é.s rögzíthetik szám
vetéseikben. 

A terv-térkép ábrázolt részén célszerű az elöljáró ellátó bázisait 
(MAA-t, MAAR, KA, AP, stb.) az elöljáró által meghatározott KGU-at 
(utakat), polgári és katonai kórházakat és vezetési pontokat, valamint a 
szállítások és az egészségügyi kiürítés dinamikáját feltüntetni. 

A térképen célszerű megtervezni a saját és alárendelt hadtáptörzsek 
é.s alegységek tervezett elhelyezkedését, illetve manőverét, az után- és hát
raszállítási útvonalakat (kerülőutakat); a hadtápbiztosítás érdekében lé
tesítésre kerülő anyagátadó pontokat és az igénybevételre tervezett léte
sítményeket, bázisokat (hadszíntéren található raktárakat, készleteket, ja
vító pontokat, stb.), vízellátó központokat, MA-okat, stb.; a szállítások 
irányát és távolságát; az egészségügyi kiürítés fő irányait, eszközeit és 
a vezetési pontok helyét. A parancsnoknak a harctevékenységre hozott 
elhatáro:oásából a legszükségesebb elemeket, vagyis. a sávhatárokat, a 
meghatározott feladatokat, az egyes léposőkbe beosztott csapatokat, a 
második lépcső harcbavetési terepszakaszát és a vezetési pontok helyét 
szintén fel kell tüntetni. 

A térképhez csatoltan célszerű kidolgozni a következő tervrészleteket: 
- ELGONDOLAS a hadosztály előrevonásának és az első harcnap 

feladatainak hadtápbiztosítására a kapott feladattól függően (az „Elgon
dolás" a későbbiekben részletesen kifejtésre kerül); 
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- a hadtáp lépcsőzésének** és az ellátási utaltság (aeg.-ek másik 
egységhez, illetve AP-okhoz utalása) tervét; 

- az anyag biztosítás tervét; 
- a szállitások végrehajtásának tervét; 
- az egészségügyi ellátás és kiürítés tervét; 
- a maga.sabbegység hadtáphíradás tervét; 
- a magasabbegység hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védel- • 

mének, valamint őrzésének és védelmének tervét. 

E résztervekhez célszerű okmánymintákat előkészíteni. Azonban is
mételten ki kell hangsúlyozni, hogy az előre elkészített részletterv minták 
nem jelentik a sablonokban való gondolkodást és tervezést, hanem az 
adattervezésre vonatkozó esetenkénti elgondolás kialakításának gyorsítá
sát szolgálják. 

A hadtápbiztosítási terv tartalmi jellemzőjeként döntő, hogy az egyes 
feladatok végrehajtására operatív választ adjon. Különösen alkalmasak 
az ellátottság, az igénybevétel mérve stb. kifejezésre az összevont, ope
ratív %-os mutatók. 

Valamennyi olyan információt, amely nem a hadtáp megszervezésére, 
a hadtápbiztosítás végrehajtására és a hadtáp vezetésére vonatkozó terv
adat, vagyis viszonylag „állandó" (például szervezési adatok, tájékoztató 
leírások stb.) a tervben nem célszerű feltüntetni. Ezeket a PK HTPH 
(törzs) adattárába kell felsorolni. 

A szolgálatiág-vezetők munkatérképei és számvetései a terv' fő muta
tóit részletesen (lebontottan) kell hogy tartalmazzák. Ezek módszertaná
val való foglalkozást a jelent tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé. 

A hadtápbiztosítás elgondolása tartalmazza minden esetben a maga
sabbegység parancsnokok elhatározásának megfelelően: 

- a hadtáp fő erőkifejtésének meghatározását, ezen belül azokat a 
feladatokat, amelyekre a fll figyelmet kell fordítani; 

- a hadtápbiztosítás nagybani rendjét és sorrendjét (hadtápbiztosí
tás alapgondolatát); 

- a fő erőkifejtésnek és a hadtápbiztosítás alapgondolatának megfe-
lelően a hadosztályhadtáp csoportosítását; 

- a hadtápvezetés rendjét; 
- a hadtápbiztosítás főbb mutatóit. 

A helyes elgondolás kialakítását a PK HTPH megfelel/len végrehaj
tott feladattisztázása, és helyzetmegítélése véleményem szerint nagymér
tékben segíti elő. 

A hadtáp lépcsőzését mutató táblázaton arra célszerű választ adni, 
hogy az egyes hadtáplépcsőknek ki a parancsnoka, mennyi gépjármű és 
anyag van a lépcs/lkbe beosztva, valamint milyen hosszúak az oszlopok. 

Az ellátási utalások című táblázat a parancsnok erőelosztásra hozott 
elhatározásának megfelelően, egyrészt a csapatoknak az egyes anyagát-

u Ennek elkészítésével megszüntethető a tervtérképen eddig sematiku
san, rajzban kialakított hadtáp menetrend készítése. 
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adópontokra történő utalását, másrészt az ellátásra utaltak és az ellátás
ért felelősek felsorolását, valamint az utalás tartamát tartalmazza. 

Az anyagi biztosltás terve alárendelt csapatonként foglalja magába 
- csak javadalmazásban - az anyagváltozásokat (van, fogy és lesz) ja
vadalmazásban és tonnában a biztosítható feltöltés mérvét, ahol a tonna 
adatok összesítése egyben a szállítási feladat volumene. A tervet hagyo
mányos fegyverek alkalmazása esetén általában a tömegpusztító fegyve
rek mellett vívott harctevékenység szükségletének megfelelően célszerű 
elkészíteni a szöveges részben utalni a biztosítás volumenének különbsé
gére. 

A szállltások biztosításának számvetésében az egyes tagozatokban, 
illetve tagozatok között tervezett szállítások volumenét és a megoldás 
módját célszerű feltüntetni. Az anyagi biztosítás tervéhez hasonló mód
szerrel a kettős tervezés adatait is célszerű kifejezésre juttatni. 

Az egészségügyi biztosítási számvetésben a különböző fegyverek be
hatása nyomán várható veszteségeket célszerű tervezni, táblázatban is ki
fejezni, hogy a harc egyes időszakaiban mely alárendeltekre kell a fő 

figyelmet fordítani és ehhez mi a rendelkezésre álló segélyhelyek célszerű 
alkalmazási rendje. A kiürítési számvetés választ ad arra, hogy az egyes 
tagozatok különféle eszközeivel hogyan lehetséges a sebesültek és bete
gek kiürítése. 

A hadtáphíradás terve tartalmazza a vezetési pontok közötti rádió
híradás rendjét, a híradóeszközök elosztását, a vez.etékes és rádiórelé irá
nyokat és kerülő irányokat, valamint a mozgó összeköttetés eszk:öz.eit és 
rendjét. 

A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének, valamint őr
zésének és védelmének terve választ ad arra, hogy a hadosztályhadtáp 
egyes lépcsői és az alárendeltek milyen főbb követelmények, valamint le
hetőségek felhasználásával szervezzék meg és hajtsák végre ezirányú fel
adataikat. 

A hadtápbiztosítási terv készítésének célszerű mechanizmusa (egy-
változat). 

A hadtápbiztosítási terv elkészltését: 

a) a tervezés előkészítésére; 
b) az operatív tervezésre (a tervezés 1. üteme); 
e) a részletes tervezésre (a tervezés II. üteme); 
d) a terv pontosítására és további tervezésre (továbbfejlesztésre), 

célszerű felosztani. (Az együttműködés „modell"-jét a későbbiekben váz
latosan kifejtem.) 

A felosztás csak a módszeres tárgyalás megkönnyítésére jogos, mert 
köztudott, hogy a tervező munka fenti szakaszai nem választódnak el me
reven egymástól, hanem éppen a párhuzamosan történő megoldásuk a 
jellemző. 

a) A hadtápbiztosítás tervezésének előkészítése (helyzetismeret, had
tápfelderítés, kölosönös tájékoztatás, stb.) állandóan folyik, azonban konk-
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rét kezdete az elöljárók (katonai, szakmai) parancsának, intézkedésének 
(előzetes intézkedéseinek) vételétől számítható és a szükséges helyzet és 
adatismeret, valamint a tervező munka személyi, technikai és anyagi fel
tételeinek biztosítását jelenti. 

b) Az operatív tervezés során a PK HTPH-ek már a feladatok meg
ismerésétől kezdődően, a parancsnok előzetes (nagybani) elgondolásának 
birtokában - a pavancsnok elhatározásának kialakításával párhuzamosan 
- meg kell kezdenie a szükséges személyek, elsősorban az operatív cso
port bevonásával a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározása kialakítá
sát. Ez a tevékenység egyértelműen a hadtápbiztosítási terv elkészítésé
nek ,,közvetett'' kezdetét jelenti. 

A PK HTPH elhatározásának célszerű logikai felépítése 
a következő: 

1. Elgondolás a hadtápbiztosítás megszervezésére, végre
hajtására és a hadtápvezetésre. 

- A hadtápbiztosítás végrehajtásának alapgondolatát. 
- A kapott parancsok alapján hol, mire fordít különös 

figyelmet, hogyan összpontosítja az erők, eszközök zömét. 
- Az anyagi és egészségügyi biztosítás rendjét, sorrend

jét és fokozását. 
- A hadtáp erők és eszközök csoportosítását, alapvető 

feladatait. 
- A vezetés rendjét és alapvető követelményeit. 

2. Feladatok. 

- A hadosztály hadtápalegységek részére szükséges fő 
feladatok. 

- Az alárendelt hadtáptörzsek és alegységek részére 
szükséges feladatok. 

- A feladatszabás az intézkedések kiadásának és együtt
működési feladatok megoldásának sorrendje és módszere. 

- Kinek, mikor, milyen fontosabb intézkedések kiadása 
szükséges?; Együttműködési feladatok a hadosztály hadtáp
szolgálatán belül, továbbá az elöljáró a megerősítő, valamint 
a szomszédos hadtáptörzsekkel és alegységekkel 

A hadtápbiztosítás koordinált, hatékony tervezése helyes elhatározás 
nélkül nem valósítható meg. A PK HTPH ezen keresztül képes alkotó 
módon meghatározni a kapott feladat hadtápbiztosltásának leghatéko
nyabb módozatait .és formáit. A párhuzamos munkavégzés megköveteli, 
hogy a PK HTPH és segítői - a hadtáp operatív csoport - ezekben az 
időszakokban általában a H-on végezzék munkájukat. A tervező munka 
tartalmát ebben az időszakban a :,nagybani" operatív szükségleti adatok 
kimúnkálása és ezeknek a lehetőségekkel való összehasonlítása képezi. 
A nagybani hadtápelgondolás birtokában a PK HTPH legfontosabb fel
adata az, hogy a PK elhatározásának végleges kialakítása előtt jelentést 
tegyen és biztosítsa a szükséges hadtápbiztosítási rendszabályok anyag-
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feltöltés, hadtáp lépcsőzése a menetrendben, vagy harcrendben, stb.) ,,be
építését'' a parancsnok elhatározásába. 

A javaslattétellel egyidőben a parancsnokkal megtörténik a kapott új 
feladat végrehajtása során várható harccselekmények jellegére, módsze
rére vonatkozó „véleménycsere", valamint ezek várható hatásának szám
bavétele a hadtápbiztositás lehetőségeinek alakulására. A felsorolt veze
tőtevékenység nagyobbrészt a tervezés megfelelő alapjainak kialakítását 
szolgálja. 

A párhuzamos tevékenységet a hadtáp operatív csoport és HVP kö
zött is meg kell valósítani. lsppen ezért a paracsnok elhatározásának ki
alakítása közben - a hadtápbíztosításra vonatkozó elhatározás jóváha
gyása előtt - már el kell juttatni a HVP-re az új harcfeladat hadtápbiz
tosítására kialakított elgondolás lényegét, melyet a HVP-on tartózkodó 
HTP TÖF a tervezés (az előtervezés és a tájékoztatás, valamint a hadtáp 
felkészítése) beindításához használ fel. 

A tervezésnek az első ütemben a PK HTPH munkatérképén össze
vont, operatív módszerekkel számított adatokat kell kimunkálni - kis 
táblázatok alkalmazásával -, melyek az előzőekben felsorolt elhatározás 
alapjául kell, hogy szolgáljanak. 

Ezt a munkafolyamatot a PK HTPH-nek úgy kell „időzíteni", hogy 
a PK igényének megfelelő időben - képes legyen alkotó módon javasla
tot tenni a hadtápbiztosítás főbb rendszabályaira (Csapathadtáp Utasítás). 

Annak ellenére, hogy a hadtápbiztosítás rendjének s:aabályozása a PK 
részéről lényegében elhatározásának (harcparancsa) kihirdetésekor (kiadá
sakor) történik, a PK HTPH a hadtápbiztosítás rendjére vonatkozó javas
lattétele után célszerű, ha szűk csoportjával a HVP-ra távozik a hadtáp
biztosítás tervezésének intenzív végrehajtására. 

Amennyiben a kedvezőtlen körülmények kapcsán további lényeges 
változások várhatók a PK elhatározásának aJakításában, vagy a PK elha
tározásának kihirdetése rövid időn belül történik, oélszerű az a módszer 
is, mely szerint adott időre a PK HTPH (de a szükségesnél nem előbb és 
nem később) a HTP TÖF-öt a H-ra rendeli és részére ismerteti a hadtáp 
elhatározás lényegét és a tervezés végrehajtására vonatkozó követelmé
nyeit, azzal az igénnyel, hogy a HVP-ra haladéktalanul visszatérve kezdje 
meg a tervezést a szükséges személyek bevonásával. 

A tervezés és az intézkedések kiadásának párhuzamosan történő vég
rehajtása ebben az időszakban már kifejezésre keII, hogy jusson. A PK 
elhatározásának (harcparancsának) kihirdetésére, vagy a feladatok Iejut
tatására berendelteket minden esetben fel kell használni a H-on - a 
hadtápbiztositásra hozott elhatározás, a tervezés úgynevezett I. üteme 
alapján készített előzetes hadtápintézkedések lejuttatására is. 

e) A hadtápbiztosítási terv részletes kidolgozásának kezdete (tervező 
munka II. üteme) a hadtápbiztosításra hozott elhatározás kihirdetésétől 
számítható. A kihirdetésen minden szolgálati ág (szerv) képviselőinek 
részt kell venni. Az utóbbiak a PK HTPH elhatározásából (előzetes 
együttműködés eredményeképpen) azokat a rendszabályokat veszik tudo
másul, amelyek végrehajtása a hadtápbiztosítást végző valamennyi szerv 
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részére kötelező. Egyben és ugyanakkor megismerik a hadtápbiztosítás 
teljes keresztmetszetét. 

Célszerű, ha a terv készítését minden esetben a PK HTPH (TÖF) 
közvetlenül irányítja, míg a terv készítésének manuális részét (és a raj
zoló, gépíró irányítását) a hadtáp tervező-szervező tisztre célszerű bízni. 

A terv kidolgozása során egy sor módszerbeli fogást érvényre kell 
juttatni: a tervezés végrehajtására célszerű egy tervező csoportot előre 
kijelölni és részére közös munkahelyet biztosítani; megfelelő rendszabá
lyokat (elkülönítés - őrzés) kell foganatosítani a tervező csoportnál a 
hadosztály tervezett harci alkaJrnazását felderítő adatok titkos kezelé
sére; a hadtáp megszervezésére vonatkozó adatokat - a PK HTPH mun
ka térképéről - először csak halvány vonásokloal kell felvázolni; meg kell 
követelni az egyes szolgálati ágak által előkészítésre kerülő anyagellátási 
számvetéseknek a szállító szolgálatvezetővel történő koordinálását. A terv
re a PK HTPH (TÖF) által előzetesen jóvá nem hagyott adat nem ke
rülhet. 

A terv elkészítésének határidejét úgy célszerű meghatározni, hogy 
ez előtt a PK HTPH még egyszer végre tudja hajtani a tervezésben részt
vevők bevonásával a tervadatok egyeztetését. A tervet jóváhagyásra tör
ténő jelentés előtt a PK HTPH köteles aláírni. 

d) Az elkészített és jóváhagyott hadtápbiztosítási tervet - mint a 
hadtápbiztosítás végrehajtásának alapjául szolgáló tervokmányt - a 
harccselekmények folytatása során következetesen pontositani (módosí
tani) kell. 

A pontosítás alapját; a harccselekmények elképzelt lefolyásától alap
vetően eltérő események, az ellenség tömeges csapásainak következmé
nyei és az anyagi, szállító, egészségügyi, technikai eszközökben bekövet
kező veszteségek képezik. A javadalmazások súlyadatait 25"/o-nál na
gyobb csökkenés esetén a szakmai elöljáró engedélyével általában meg 
kell változtatni. 

A pontosítást (módosítást) egy harcnapon általában 1-2 esetben cél
szerű koordináltan végrehajtani úgy, hogy az utolsó módosítás az alá
rendeltek napi összefoglaló jelentéseinek értékelése után történjen. 

A „megkezdett" hadtápbiztosítási tervet a hadosztály egy hadsereg 
hadműveletben történő alkalmazása idejére célszerű folyámatosan naponta 
,,továbbvezetni'', vagyis a következő harcnapok hadtápbiztosításának ter
vezését naponta végrehajtani. A folyamatos, naponként továbbfejlesztett 
tervet - naponként - ismételten jóvá kell hagyatni a parancsnokloal. 

Az új harcnapokra történő hadtápbiztosítás tervezését az előző nap 
18.00 órakor célszerű megkezdeni, olyan számvetéssel, hogy például a 
harc 2. napján megkezdett 3. napra szóló tervezés időszaka „a 3. nap kez
detére megalakítandó készletek létrehozásának időpontjától a 4. nap kez
detére megalakítandó készletek létrehozásának időpontjáig" terjedjen. 

Az ilyen igénnyel végzett tervezésre a hadtápbíztosítás folyamatos 
végrehajtását irányítóktól elkülönített tervező csoportot célszerű · újból 
létrehozni a HTPH TÖF vezetésével. A tervező csoport esetenként na-
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gyobbrészt megegyezhet a H-on tevékenykedő operatív csoport állomá
nyával. 

A következő napi hadtápbiztosítás tervezésének alapját értelemsze
rűen a parancsnok elhatározása, a hadtápbiztosítás alapvető rendszabá
lyaira az elöljáró seregtest PK HTPH naponta kiadott hadtápinté:okedése 
és a hadtáp erők, eszközök tényleges lehetőségei (kapacitás szintje) képe
zik. A következő napi hadtápbiztosítás tervezését a csapatok napi össze
foglaló jelentéseinek ismerete nélkül el kell kezdeni. A napi hadtápbizto
sítás tervezését a következő harcnap kezdetéig be kell fejezni és párhu
zamosan az intézkedéseket ettől az időponttól 3-4 órával előbb az egy
ségek HVP-ira le kell juttatni. 

Röviden a „kettős tervezés" megvalósításának módszeréről. A terv
térképen és táblázatokon kialakított részeinél úgy célszerű - operatíven 
- a hagyományos és tömegpusztító fegyverek viszonyai között folytatott 
harctevékenység hadtápbiztositását tervezni, hogy alapváltozatként a 
,:rosszabbra" (a tömegpusztító fegyverek viszonyai közötti tevékenységet 
alapul véve) tervezünk és a tervben kitérünk a másik biztosítási mód mu
tatóira is. A táblázatok. anyagfajtánként kettős rovattal történő elkészí
tése riem szükséges és célszerűtlen. 

A tanulmány - a hadtápbiztosítás tervezésének módszertana - a 
csapathadtápban e téren jelenleg meglevő nem megnyugtató helyzet fel
számolásának elősegítése igényével készült. A tervek tartalmi, formai kö
vetelményeinek kifejtésén túl különös figyelemmel kerültek tárgyalásra 
á tervező munka módszerei. 

Mivel a tanulmány a tervező munkában jelenleg meglev.ő lehetősé
gek figyelembe vétele mellett kívánja az előrelépést szolgálni - nem 
foglalkozik a vezetésgépesítés meglevő perspektivikus kihatásával. 

ELGONDOLAS. 

a hadosztály előrevonása és első harcnapi feladatai badtápbiztosítására 
(változat) 

a) A parancsnok elhatározásának megfelelően a hadosztály hadtáp fő 
erőkifejtését az előrevonás során: a 14. rakétaosztály és az első lépcső
ben menetet végrehajtó 25. hk., 28. és 29. gl. ezredek folyamatos feltöl
tésérEe, rövid időn· belül menetből történő harcbalépésük biztosítására 
fordítom. 

b) Az előrevonás és az első napi támadó harc hadtápbiztosítása alap
vetően a csapatok által szállított készletek, az előrevonás űtvonala és az 
országhatár közelében az elöljáró által kijelölt honi bázisok és polgári 
kórházak, a csapatok saját szállító eszközei és az előrevonás idejére meg
erősítésül adott hajtóanyag szállitó járművek felhasmálásával történik. 
A folyóátkelés hadtápbiztosítása a csapatok saját erőivel és eszközeivel 
történik. 

Az ellátás sorrendje: rakétaosztály, első lépcsők, tüzércsapatok. A tá
madó harc során a csapatok feltöltése valamennyi lőszerfájtából folya
matosan, más anyagfajtákból - rendkívüli igényeket kivéve - a nap 
végén az előbbiekben felsoroltl'k részére, a hadosztály két irányában lét
rehozásra kerülő anyagátadópontján történik. 
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c) Az előrevonás során a hadosztályhadtáp két lépcsőben, két menet,. 
vonalon, az első lépcső ezredek mögött kerül előrevonásra, úgy hogy a 
14. eü. z. a hadtáplépcső előtt 4 km-rel, a 28. gl. ezred mögött folytatja 
menetét. A hadosztály harcbalépéséhez a hadosztályhadtáp két lépcsőben 
zárkózik fel. 

Az első harcnapi sérültek kiürítéséhez, az első lépcső egységek SH-i 
az eü. z. kiürítő eszközeiből megerősítésre kerülnek. A megerősítő eü. 
o.-ot elsősorban tömegpusztító gócok felszámolásában való részvételre 
tartalékolom. 

d) A HVP - az előrevonás során - önállóan menetel a H után, a 
PK HTPH szűk operatív csoportjával a H-al mozog. A támadás kezdetére 
és a harcnap során a HVP szűk vezetési csoportja híradóeszközökkel a H 
közelében felzárkózik és a vezetést innen valósítja meg. 

A vezetési pontok, a rakétaosztály és az első lépcső csapatok HVP-i 
között biztosi1Jani kell a feszes összekötő tiszti szolgálatot. 

e) Az előrevonás során az átlag 0,9 javadalmazás kerekes és 1,2 
javadalmazás lánctalpas járművek utáni fogyasztást az átlag szállított 1,95 
javadalmazás, illetve 2,4 javadalmazás hajtóanyagból képesek a harcba
lépésig biztosítani a járműveknél átlag 1,05 javadalmazás, illetve 1,2 ja
vadalmazás hajtóanyag lesz. 

Napi átlag 0,7 javadalmazás tüzér aknavető, valamint 1,0 harckocsi
lőszer fogyasztás 400/o-át a harcnap második feléig után kell szállítani. 

Az első harcnap során a mintegy 37 OOO tonnakilométer szükséglet,. 
bői hadosztály 75, a csapatok 250/o-ot biztosítanak. 

A várható, mintegy 1850 sérült kórházakba történő hátraszállításához 
átlag napi két fordulóval számítva, mintegy 900 fő kiürítő kapacitás van, 
így a kiürítésbe az általános rendeltetésű szállító járművekből jelenté
keny igén:,,bevétellel kell számolni. 

I. ÜTEMBEN 

PK HTPH koordináló feladatainak tartalma 

A PK HTPH a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározásához adatok 
szolgáltatását igényli a segítőitől, másrészt adatokat biztosít részükre. 

Adatok biztosítása az elhatározás kia!akításában résztvevők részére: 

- elöljáró által biztosított ellátási források, utak, eszközök és erők; 
- az elöljáró által tervezett erő, eszköz igénybevétel; 
- PK nagybani elgondolása a harctevékenységre ; 
- a kialakult harc- és hadtáphelyzet pontosítása; 
- a feladattisztázás és helyzetmegítélés során levont következtetések 

(Csapathadtáp Utasítás, 39. pont); 
- nagybani elgondolás a hadtápbiztosításra és a hadtápvezetés rend

jére; 
- a szüloséges adatok tartalmának, az elkészítés határidejének és 

módszerének meghatározása. 
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Együttműködés modellje 
a hadtápbiztosítási terv elkészítése során 

l. ÜTEM 
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HADl'APIIIZT09ITAS1 TERV jéwaha9\j<ll:OIO PK·ol. 

Az elhatározás kialakításában résztvevők a PK HTPH részére bizto-
sítsák: 

- az anyagi biztosítás és szállítás volumenének fő mutatóit (igényt); 
- az egészségügyi biztosítás és kiürítés feladatai fő mutatóit; 
- jelentsék a levont következtetéseiket; 
- javaslataikat a feladatok megoldására és a hadtápalegységeik al-

kalmazására. 

Az együttműködés tartalma a TÖF-el (hadműveleti alosztállyal). 

Adatbiztosítás a TÖF részéről (a kialakítás során folyamatosan): 
- a várható ellenség értékeléséből levont alapvető következtetések; 
- saját harcrend felépítése1 erőelosztás és a harcrendi elemek ter-

vezett alkalmazása; 
- fogyasztási normák pontosítása; 
- vezetés tervezett rendje ; 
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- tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabályai; 
- hadtápbiztosítással szemben támasztott különösen fontos követel-

mények (pl. klgs. lőszer szállítás egy adott időben); 
- hadtáp tervezett megerősítése. 

Adatbiztosítás a TOF (hdm. alo.) részére: 

- a hadtáp felépítésének rendje; 
- készletképzés lehetőségei; 
- ellátás rendje és sorrendje; 
- az egészségügyi ellátás és kiürítés lehetőségei. 

III. ÜTEMBEN 

· Az együttműködés tartalma a TOF-el (hdm. alo.-lyal) 

Az I. ütemben felsorolt kérdésekben folyamatos pontosítás a „vég
leges" adatok érvényesítése a tervekben. 

A részletes tervezésben résztvevöknek meg kell határozni: 

- raktárak, javítóműhelyek előrevonásának, elhelyezkedésének rend-
jét; 

- az utánszállitási útvonalak használatát; 
- az utánszállítások rendjét és sorrendjét; 
- a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, őrzés-védelem felada-

tait, erőit; 
- a hadtápvezetés rendjét; 
- az alárendelt szolgálati ágak részére az anyagellátás és egészség-

ügyi biztosítás és kiürítés rendjét, sorrendjét és követelményeit. 

Vízszükséglet és a vízszállítás lehetöségeínek közlése. 

Az útbiztosítás és kiszolgálás feladataiban történő együttműködés 

pontosítása. 

A hadtápbiztosítási tervhez szükséges főbb adatok a szolgálati ágak 
részéről: 

- sérült gépkocsi és harckocsi gyűjtőhelyek tervezett települési he-
lyei; 

- javító zászlóalj tervezett mozgatásának rendje; 
- technikai javítások nagybani rendje; 
- technikai vízszükséglet (általánosan szerzett vízlelőhelyek, vízsze-

gény területek esetén); 
- az anyagellátás végrehajtását biztosító szállítási igények jelentése; 
- a vízellátás érdekében létesítésre kerülő vlznyeróhelyek; 
- ABV fegyverek elleni védelem eü. rendszabályainak egyeztetése; 

Az I. ütemben érintett kérdések részletes adatainak jelentése. 

ABV fegyverek elleni védelem eü. rendszabályaínak részletes jelen
tése. 
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Zsákmány és egyéb anyagok összegyűjtésének, 
hátraszállításának lehetőségei a csapathadtápban 

Román István alezredes 

Zsákmány és egyéb anyag összegyújtésének, bálraszállflásának lebetiiségel 
a csapalhadtápban 

Háborúban, hadműveleti területen időnként jelentős mennyiségű zsák
mánnyal és naponta sok felesleges, valamint elhagyott anyaggal számol
hatunk. Ez a jelenség a fegyveres küzdelem velejárója, s ha az első, de 
különösen a második világháború hatalmas anyagcsatáira gondolunk nyil
vánvalóvá válik, hogy ezeknek az anyagoknak az összegyűjtése, hátra
szállitása és felhasználása nemcsak a harc, hanem a nemzetgazdaság szem
pontjából sem elhanyagolható kérdés. 

Vitathatatlan, hogy milliós értékekről van szó és ennek a problé
mának a megoldása még kellően nem rendezett. Ez a cikk is tartalmánál 
fogva csak próbálkozás, kérdés feszegetése a teljesség igénye nélkül .azzal . 
a céllal, hogy némileg előbbrevigye e kérdés megoldását. 

Felvetek néhány lényegesebb problémát és próbálok feleletet adni 
rájuk a jelenlegi lehetőségek, a harctéri tapasztalatok és a rendelkezésre 
álló gyér irodalom felhasználásával. 

A genfi konvenció szerint a zsákmány fogalmába az ellenséges állam 
és hadserege tulajdonában levő anyagok tartoznak. Tehát az állampol
gárok magántuljadona nem tekinthető zsákmánynak. Az előírások szerint 
igénybe lehet venni a magánkézben levő javakat és eszközöket is, de ez 
már a helyszíni beszerzés fogalomkörébe tartozik és csak ellenszolgáltatás 
ellenében hajtható végre. 

A zsákmány mennyisége, sokfélesége és állapota sok tényezőtől (kö
rülménytől) függ. Szűkebb értelmezésben, ha zsákmányról beszélünk ezen 
az ellenséges hadseregtől bírtokunkba került fegyvereket, technikai esz
közöket, lőszert, üzemanyagot és egyéb felszerelési tárgyakat értünk. 

Egy adott helyzetben zárjuk ki a tágabb értelmezés szerinti zsák
mányolás lehetőségét és vizsgáljuk meg csupán a csapathadtápban vár
ható mennyiséget, néhány fontosabb anyagféleség tekintetében. 

A Csapathadtáp Utasítás szerint „A zsákmányolt fegyverzetet, tech
nikai eszközöket, élelmet és egyéb anyagi eszközöket a magasabbegység-
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(egység) parancsnok intézkedésére létrehozott zsákmánygyűjtö osztag 
gyűjti össze. Szüksége esetén a zsákmánygyűjtő osztagokba a szolgálati 
ágaktól szakközegeket kell beosztani. A zsákmánygyűjtö osztagok mun
káját a magasabbegység- (egység) parancsnok hadtáphelyettes irányítja. 
A használható zsákmányolt fegyverzetet, technikai eszközt és egyéb anya
got nyilvántartásba kell venni." 

,,A csapatok elöljáró engedélye nélkül csak azokat a fegyvereket, <· 

technikai eszközöket használhatják fel, amelyeket harcban maguk zsák
mányoltak, és amelyeket azonnal az ellenség ellen tudtak fordítani, vagy 
amelyek a csapatok halaszthatatlan szükségleteit elégítik ki. Mind erről 
az egységparancsnokok szolgálati űton tegyenek jelentést. Azokat a zsák
mányolt fegyvereket, technikai eszközöket és anyagokat, amelyeket a 
csapatok nem tudnak felhasználni, hátra kell szállítani a mögöttes terü-
letre." (Részletek a Csapathadtáp Utasítás 90-91 pontjai előírásaiból.) 

Tehát szabályozva van, hogy a zsákmányolt anyagot, egy nem szer
vezetszerű zsákmánygyűjtő osztagnak kell összegyűjtenie, ennek munká
ját a parancsnok hadtáphelyettes irányítja és amiket a csapatok nem 
tudnak felhasználni, hátra kell szállítani a mögöttes területre. 

A csapatok hadtápbiztosítása tervezésénél felmerülhet az a kérdés, 
hogy egy adott harctevékenység során támadásban mennyi és milyen 
zsákmánnyal lehet számolni? Ez sok mindentől függ! Ime néhány befo
lyásoló körülmény: 

- a támadóharc üteme; 
- a saját tüzérség és légierő tevékenységének hatékonysága; 
- az ellenség fegyelmezettsége, harci akarata és bátorsága; 
- az ellenség visszavonulásának szervezettsége, stb. 

1. A várható zsákmány és egyéb (felesleges) anyag terjedelme 

Azt, hogy mikor, mennyi zsákmány kerülhet birtokunkba, pontosan 
megállapítani nem lehet. A kérdést csak egy tipikus konkrét változatban 
tudjuk hozzávetőlegesen megközelíteni. 

Vegyünk egy példát: Egy gl. hadosztály támadási sávjában nyugat
német páncélgránátos dandár véd. Hagyományos fegyverekkel vívott harc 
esetén tételezzük fel, hogy az ellenség szívósan és szervezetten védekezik 
s támpontjukból való kivetésük után erélyes parancsnokaik a szétvert 
alegységeket összeszedik, majd mint rögtönzött osztagot űjból bevetik 
mindaddig, míg erősebb tartalékok beérkezése után kedvező terepszaka
szon sikerül a támadásunkat megállítani. 

A háborűs tapasztalatok és szabályzataink előírásai szerint ilyen harc
helyzetben az ellenséges dandár várható anyagi vesztesége 30% körül lesz. 
Ez - példánknak megfelelően - számokban kifejezve fegyverzetben és 
technikában az alábbi körülbelüli adatokat jelenti: 

- 1300-1400 db lövész fegyvert, 
- 30-40 db löveget és aknavetőt, 
- 15-20 db harckocsit, 
- 80-90 db gépjárművet, 
- 80-100 tonna vegyes anyagot (főleg löszert). Ezeket, vagy marad-

ványaikat össze kell gyűjteni. 
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A zsákmány mellett még hatalmas mennyiségben jelentkezik megsé
rült, feleslegessé és használhatatlanná vált saját készletben levő technika, 
kilőtt tüzérségi lőszerhüvely, csomagolóeszköz és egyéb anyag. Vizsgáljuk 
meg ezeket is hozzávetőleges pontosságú számadatok alapján: 

Visszatérő veszteség: 
Vissza nem térő 

veszteség: 

lövészfegyver: 2000-2200 db 2000-2300 db 
löveg: 40- 50 db 10- 12 db 
harckocsi: 40- 45 db 10- 15 db 

gépjármű: 40- 50 db 20- 25 db 

Ezeken felül mintegy 20 OOO db tü. lőszerhüvely (10-12 OOO db lő
szeres láda), jelentős mennyiségű megrongálódott műszaki, vegyivédelmi, 
híradó, hadtáptechnikai, csomagolóeszköz (így pl. 350-380 db 200 · 1-es 
üzemanyaghordó stb.). 

Összegezve az adatokat megállapítható, hogy adott esetben 

-· 5300-5900 db lövészfegyver, 
80- 102 db löveg és av., 
68- 80 db harckocsi, 

140- 165 db gépjármű, 
350- 380 db vashordó, 
12-1400 db lőszeres láda (13-15 OOO lőszer hüvellyel), 
80- 100 tonna vegyes anyag. A példa alapján ezek összegyűj

téséről és hátraszállitásáról kell gondoskodni a csapathadtápban. 

Ezek a számok csupán egy konkrét harchelyzetben igazolható (vár
ható) realitások, mert, pl. szabályzataink szerint a szóbanforgó páncél
gránátos dandár teljes lefogásához 130 hektárnyi területet kell tűz alatt 
tartani, amelyhez, 1 hektárra 150 db 122 mm-es gránát kilövése szüksé
ges. Ez 130x150=19 500 db hüvelyt és 9750 db hátraszállitandó lőszeres 
ládát jelentene. De ez csak az esetben volna igaz, ha a hadosztály sávjá
ban működő két 122 mm-es e. TűCS. 3-4 ja. lőszert tűzelne el. 

Gyakorlatilag azonban az ellenség lefogásában résztvesznek a hadosz
tály összes aknavetői, sőt a légierő és atomtüzérség is, s így a kilőtt hü
velyek és üres lőszeres ládák száma is változik az alábbiak szerint: 

Abból induljunk ki: a leggyakoribb változat az, hogy a hadosztály 
sávjában két TÜCS. működik és a gl. e-ek összes aknavetői. Ez számok
ban kifejezve a következőket jelenti: 

- 72 db 122 mm-es löveg, 
- 22 db 120 mm-es av., 
- 54 db 82 mm-es av. 

A 130 há. hatásos lefogásához szükséges 19 500 db gránát, ez megfe
lel 1,9 ja. lőszernek. fgy most már megközelítő pontossággal kiszámítható, 
hol mennyi lesz a lőszerhüvely és kiürült lőszeresláda. 
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Lg. av. 
1,0 ja. 1,9 ja. hüvely láda Meg-

1 

(db) (db) (db) (db) jegyzés 
ürméret db 

122 mm 72 5760 10944 10944 5472 
tarack 

120 mm 24 1920 2648 - 1324 
av. 

82 mm 54 6480 12312 - 6156 
av. 

összesen: 1 14160 1 25904 1 10944 1 12952 1 

Ehhez azonban még hozzá kell számolni a kilőtt hk. lőszer hüvelyeket 
és üres ládákat, valamint a pct. rakéta lé. és löv. lőszer csomagoló esz
közöket is. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a hk. lőszer felhasználás kb. fele a tü
zérséginek, akkor 180 db hk-val és 1,0 ja. fogyasztással számolva, ez to
vábbi 5580 hüvelyt (100 mmses) és 2790 db üres ládát jelent. 

összegezve : 

- kilőtt hüvely kb. 10944+5580=16524 db, 
- üres láda kb. 12952+2790=15742 db lesz. 

Természetesen ezek a mennyiségek nem mutatkoznak teljes egészük
ben az adott körletekben, hanem a szomszédos hadosztályok sávjába is 
kerülhetnek, ezért ha csak 800/o-al számolunk, akkor is kb. 13 OOO db hü
vely, 12 OOO üres lőszeres láda és 360 db 200 l-es hordó összegyűjtése és 
hátraszállitása válik szükségessé. 

A példa a feladat terjedelmét jól érzékeli és ha hozzátesszük, hogy 
a harctevékenység területén még sok egyéb anyagot is elhagynak (ruhá
zat, felszerelés, műszaki ag. stb.), az még jobban növeli az összegyűjtési, 
a hátraszállítási feladatok terjedelmét és jelentőségét. 

2. Az anyagok összegyűjtésének problémái 

Eddigiekben láttuk, hogy a zsákmány és egyéb anyaggyűjtés terüle
tén a feladat rendkívül komoly, sőt korszerű harcban, terjedelme jóval 
nagyobb is lehet, valamint tovább bonyolódik a javítás, a hátraszállitás, 
a mentesítés és a szétválogatás miatt is. 

Jelenleg szervezetszerű anyaggyűjtő alegység sem az e-né!, sem a ho
nál nincs. Erre a feladatra adott helyzetben a parancsnoknak kell meg
felelő erőket és eszközöket biztosítani. Egy időben a zenekarból terveztük 
megalakítani az alkalmi zsákmány és anyaggyűjtő osztagot. Az utóbbi 
években azonban az a vélemény került előtérbe, hogy a második lépcső
ből kell (lehet) ilyen osztagot kikülöníteni. Ez csak átmeneti és főleg elví 
megoldás lehet, mert ha akad is olyan parancsnok, aki belenyugszik a 
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II. lépcsője megcsonkításába, az összegyűjtés ma már a rakodáson kívül 
széleskörű anyagi, technikai ismereteket és sok esetben megfelelő szak
értelmet is követel. 

Ha csak a lényegesebb feladatokat soroljuk fel, a következőket kell 
látnunk: 

- meg kell szervezni a LFH-ekről, SH-ekről, a terep különböző pont
jairól a fegyverek, lövegek, lokátorok, műszerek, lőszerek, csomagolóesz
közök, gépjárművek, különböző elhagyott és zsákmányolt anyagok össze
gyűjtését, átvételét, 

- végre kell hajtani az összegyűjtött anyagok sugármentesítését, 
- meg kell szervezni az összegyűjtött anyagok őrzését, védelmét, 
- az egyes anyagokat (főleg a nehéz technikát) szállíthatóvá kell 

tenni, 
- végre kell hajtani az anyag szétválogatását, osztályozását, karban

tartását és javító szerveknek való átadását, az összegyűjtött anyag nyil
vántartásba vételét, 

- meg kell szervezni az összegyűjtést végrehajtó alegységek mun
káját, valamint a vezetés és összeköttetés rendjét. 

A főbb feladatokat a parancsnok hadtáphelyettesének hadtápbiztosí-
! tási tervében célszerű rögzíteni és meg kell határozni: 

- az anyaggyűjtő alegységek működési körleteit, 
- a gyűjtőhelyeket (pontokat), 
- a számvetést a várható veszteségekről, lőszerhulladékok mennyi

ségéről és a szállítótér szükségletről. 

A Nagy Honvédő Háborúban szervezetszerű és nem szervezetszerű 
alegységek is foglalkoztak anyaggyűjtéssel. Ha figyelembevesszük a kor
szerű harc sajátosságait (ABV. fegyverek alkalmazása, nyitott szárnyak, 
gyors változások stb.), valamint a fent felsorolt feladatokat, arra a kö
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy háborúban szükség van csapathadtáp vi
szonylatban gl. (hk.) egységeknél és magasabbegységeknél szervezetszerű 
,,anyaggyűjtő osztagok" létrehozására. 

Az anyaggyűjtő osztagok szervezeti kialakításánál feltétlenül figye
lembe kell venni: 

- a várható napi veszteségek, meghibásodások, rongálódások meny-
nyiségét, 

- a működési terület terepviszonyait és kiterjedését, 
- a naponta szükséges vontatási fordulók számát, 
- legyen képes szakszerű osztályozási, mentesítési, rakodási-őrzési s 

vontatási (száll.) feladatok végrehajtására, 
- ehhez rendelkezzen megfelelő mennyiségben anyagmozgató és szál

lító eszközökkel (emelődarukkal, treillerekkel, vontatókkal stb.). Itt meg 
kell jegyezni, hogy a lövegek súlya: 3-10, a rádiólokátoroké 10-15 t. 
stb. Korszerű harcban gyakori lesz ezek futóműveinek meghibásodása 
(deformálódása). Tehát az anyaggyűjtő osztagnak képesnek kell lennie 
ezek szállíthatóvá tételére is. (futóművek ideiglenes kijavítására, stb.). 
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A fentiek alapján a PK HTPH alárendeltségében levő anyaggyűjtő 
osztag egy célszerű modellje az alábbi lehetne: 

Toiu:s 

- TE/lV.-;;.SZ~ltt'. rl. 
- S3MU. TECHN. TJ. /,TlS..•I 
-F,:..TECHN. n. /ITl&.il 
- Mii. W. TECHN. rt. /;TD,.t/ 

(.2 raj) 

Megjegyzés: egy gyújtőraj legyen képes egy irányban működni. 

A fenti modellben az osztag beosztottai lehetnek segédszolgálatra al
kalmas tartalékosok, akiket célszerű volna békében végrehajtott hadosz
tály gyakorlatokon feladatukra begyakoroltatni. Az osztagparancsnoknak 
viszont hivatásos állományúnak kellene lennie. 

Az anyaggyűjtő osztagoknak a munkája mindennemű anyagra kiter
jedne, mivel célszerűbb az anyaggyűjtés, hátraszállítás egykézben tör
~énő összevonása. (Ez persze nem zárná ki az alkalmasint üresen vissza
felé mozgó szállító eszközök bevonását a hátraszállításba.) 

A sérült páncélos és gépjárműtechnika összegyűjtése, hátraszállítása 
stb. a jelenlegi szervezés szerint megoldottnak tekinthető, de az össze
vonás lehetővé tenné ezen szolgálati ág részbeni tehermentesítését, szük
ségtelenné a javítóműhelyek megosztottságát, s ami a leglényegesebb, a 
technikai szolgálat főfigyelmét a harcra és a javításra fordíthatná. 

3. Az anyagok szétválogatása, osztályozása és felhasználása 

Az anyaggyűjtő rajok különböző irányokból és különböző helyekről 
az összegyűjtött és szükség szerint mentesített, sérült (zsákmányolt) anya
got a szállító szakasszal hátra kell szállíttassák. 

Nyilvánvalóan kérdésként merül fel az, hogy hol és hány anyag
gyűjtőhely szükséges, majd pedig az, hogy mi történjen az összegyűjtött 
anyaggal a gyűjtőhelyen? 

Legcélszerűbbnek tűnik példának olyan gyakorlati helyzetet alapul 
venni, amikor az ezred és hadosztály erdős-hegyes terepen pl. két irány
ban támad. Ebből logikusan következik, hogy az anyagot (saját és zsák
mányolt) két helyen kell összegyűjteni. Ebben az esetben az egyik irány
ban a gyűjtő és javító szakasz 1., a másik irányban a 2. raja dolgozik az 
osztag törzsébe szervezett szaktisztek (tts-ek) irányítása szerint. 
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Mi lehet a feladatuk a gyűjtőrajoknak az anyaggyűjtöhelyen? 
- végrehajtják a szennyezett anyagok teljes mentesítését, 
- szétválogatják, osztályozzák és széthordják az anyagot a szaktísz-

tek által meghatározott helyre, 
- az anyag mennyiségét és minőségét rövid jegyzőkönyvben rög

zítik, 
.;. - az anyagokat karbahelyezik és előkészítik további hátraszállitásra, 

- a javításra szoruló anyagokat elszállítják a különböző javítómű
helyekbe .. 

(Egyes kényes anyagokat fedél alatt célszerű elhelyezni). 

A gyűjtőhelyeket célszerű a települt javítóműhelyek közelében kije
lölni, majd pedig meg kell szervezni a gyűjtőhely őrzését-védelmét. Ezt 
éppúgy körkörösen kell megoldani, mint bármely más őrzés-védelmi fel
adatot. 

Az összegyűjtött anyagok felhasználásának néhány problémája: 
A harcoló alegységek a felhasználható anyagok egy részét a helyszí

nen igénybeveszik, így ezek nem is kerülnek a gyűjtőhelyekre. 
A gyűjtőhelyekre került anyagokból a csapat csak azt használhatja 

fel, mellyel veszteségeit pótolhatja, vagy norma szerinti szükségletét fe
dezi. öncélú anyagfelhalmozás nem engedhető meg. 

Felhasználás előtt meg kell győződni az anyagok és elsősorban a 
zsákmányanyagok állapotáról. Pl. a hajtó és kenőanyagot laboratórium
ban kell bevizsgálni. Ennek leggyorsabb és leggyakorlatiasabb módja az, 
hogy a szaktisztek (tts-ek) a tartályokból (hordókból) mintákat vesznek, 
azokat eljuttatják a tábori laboratóriumba bevizsgálás végett, s azután 
engedélyt kérnek és adnak az üzemanyag felhasználására. 

A zsákmányolt élelmiszerek felhasználását is csak bevizsgálás után 
lehet engedélyezett mérvben felhasználni. 

Az anyagok összegyűjtése és hátraszállitása 

Lényegében ez az egész probléma komplexum másik legjelentősebb 
kérdése. 

Itt két alapvető kérdés merülhet fel. Először: honnan és mit; másod
S2.or: mivel és hová kell összegyűjteni, illetve hátraszállítani, a felesleges 
vagy zsákmányolt anyagokat. (Egy változata az 1. sz. melléklet szerint). 

Az anyag összegyűjtése szempontjából elsősorban igen fontos megál-
lapítani, hogy hol az anyag. Ez egyrészt ismert lehet, másrészt nem. 

Ismert helyek lehetnek: 
- TÜCS. tüzelőállások, 
- av. (pct.) tüzelőállások, 
- ezredsegélyhelyek (személyek is és felszerelésük), 
- az ellenséges és saját peremvonalak (harcbavetési terepszakaszok), 
- a harc dinamikájában jelentett zsákmány ejtési helyek. 
Az is ismeretes, hogy folyamatában a legtöbb hátraszállitandó anyag 

a tüzelőállásokból és a segélyhelyekről várható. Ebből logikusan követ
kezik, hogy az anyaggyűjtőhelyeket is ezek irányában célszerű elhelyezni. 
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Ismeretlen helyek: a támadási sáv egész hossza és szélessége, amit 
végig át kell fésülni a szétszórt, elhagyott anyagok és a zsákmány össze
gyűjtése érdekében. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha pl. az ezred támadási sávjának 
szélessége 4 km, és 1-1 anyaggyűjtő raj létszáma 8-10 fő, akkor 1 főre 
200-250 m-es átkutatandó sáv jut. Ez még elég nehezen áttekinthető szé-
lesség (különösen hegyes-erdős terepen), ezért hacsak lehet, a polgári la- " 
kosság bevonásával szűkíteni kell a távolságot. 

De hogyan kerülhet az anyag a gyűjtőhelyre? A hátraszállítás csak 
részben biztosítható üresen visszafelé közlekedő járművekkel, mert amikor 
a tüzérség az előkészítést befejezi, nincs anyag kiszállítás, következtetés
képp a kilőtt hüvelyek és üres lőszeres ládák hátraszállítása sem történik 
meg. Az anyag tehát a terepen marad a tüzelőállás változtatásakor. Lő
szerutánpótlás a támadóharc dinamikájában csak a készletek 500/o-os le
fogyásakor várható, azaz az alegységparancsnokok által meghatározott át
adópontokon és tüzelőállásokban a leürülő gépkocsikra csak annyi kilőtt 
hüvelyt és csomagolóeszközt raknak fel, amennyit oda hátrahoztak, illetve 
amennyi abban az időpontban a helyszínen van. 

Gyakorlatilag tehát a harcmezőn sok helyen hever elhagyottan 15-
szerhüvely, üres lőszeres láda és sok más egyéb anyag. Ezek összegyűjté
sének legmegbízhatóbb módszere az áttekinthető sávokban történő fel
kutatása és ezután hátraszállítása az anyaggyűjtőhelyekre. Ehhez termé
szetesen a kutató-gyűjtő katonák mögött látóösszeköttetésben megfelelő 
számú tehergépkocsit kell mozgatni, amelyek jelzésre a helyszínre hajta
nak, ahol az előtalált anyagot azonnal felrakják. 

A nehéz anyag (löveg, lokátor, gépkocsi stb.) vontatását külön kell 
megszervezni. Persze azokhoz, amelyek nem vontathatók, először szerelő
ket kell kihívni, akik a helyszínen a futóműveket kijavítják, majd a von
tatást az osztagparancsnok intézkedése szerint hajtják végre. (Egy változat 
a 2. sz. melléklet szerint.) 

A kutatókat a terepen pontosan el kell igazítani az alábbiak szerint: 

- közölni kell velük sávjukat, a terepen pontosan megmutatva, 
- tájékoztatni kell őket, hogy hol vannak, illetve lehetnek az anya-

gok (alegységek által jelentett helyek stb.), 
- milyen terepszakaszokat kutassanak át tüzetesebben, 
- hol vannak veszélyes területek, mik a követendő rendszabályok, 
- a rajparancsnok menetvonalát, 
- az összeköttetésre szolgáló megbeszélt jeleket és jelzéseket, 
- a gépkocsik menetvonalát stb. 

Célszerű volna az anyag felkutatását és összegyűjtését végző raj• 
parancsnokok és az anyaggyűjtőhely között rádió összeköttetés biztosí
tása. Ez persze csak abban az esetben, ha az osztag egyik gyűjtőhely 
közelében települ. Ugyanis az osztag elhelyezése két helyen képzelhető 
ei: vagy a htp. L, vagy a II. lépcsőjénél. Több érv szól mindkét változat 
mellett és ellen, mégis döntőnek látszik az anyag zömére való rátelepülés 
szükségessége. 
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Az anyaggyűjtő osztag természetesen nem tartózkodik az anyag
gyűjtőhelyen annak teljes kiürítéséig, hanem csak a szétválogatás és 
osztályozás befejezéséig. Ezt gyorsan végre kell hajtani és követni kell 
a harcoló csapatokat. 

Az ezred gyűjtőhelyekről az anyagok alapvetően a hadosztály 
gyűjtőhelyére kerülnek. Ha azonban az ezred sávjában található zsák
mány és egyéb anyag közel van a hadosztály gyűjtőhelyhez, célszerűbb 
azonnal oda szállítani, és így kihagyni az ezred tagozatot. 

Ebben a cíkkemben megkíséreltem háborús körűlmények között vár
ható zsákmány és az egyéb anyag nagyságának felméréséhez segítséget 
nyújtani és az összegyűjtés, a szervezés, a hátraszállitás, a szakszerű 

szétválogatás és felhasználás néhány problémáját felvetni. Célom a 
figyelem felkeltése volt, s ha ezt megfelelő mértékben elértem, akkor 
egy lépéssel ez a probléma is közelebb jutott a megoldáshoz. 
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KATONAI GAZDALKODAS ÉS ELLATAS 

Az 1968. gazdálkodási év tapasztalatai az élelmezési 
szolgálatban 

Sárvári Bertalan ezredes 

A bevezetett új gazdaságirányítási rendszer a néphadsereg élelmezési 
gazdálkodásában a várt hatékonysággal érvényesült. Az elmúlt évben sor 
került a pénzgazdálkodás tökéletesítésére, általánossá tételére, a készlet
gazdálkodás szabályozására. Eredményt értünk el az eszközgazdálkodás
ban, a kisegítő gazdaságok működési szabályainak tökéletesítésében. Az 
új gazdaságirányítási rendszer a normákat illetően lényeges változást nem 
hozott, az eredmények alapján azonban megállapítható, hogy több, alap
jában helyes fogyasztási tendencia érvényesülése felgyorsult. 

A személyi állomány élelmezésének - mint az életkörülményeket 
jelentősen befolyásoló tényezőnek - megjavítására az elmúlt évben tett 
erőfeszítések eredményei egyértelműen lemérhetők. Javult az ellátottság 
színvonala és ezen keresztül a kikép:zks és harckészültség biztosítása. 

A gazdálkodás fontosabb területein elért eredmények részleteiben a 
következők : 

1. A sorállomány élelmiszerfogyasztása. 

A pénzgazdálkodás által biztosított lehetőségek, a táplálkozásélettani 
elvek alkalmazásának eredményeképpen tovább differenciálódott az élel
miszerfogyasztás szerkezete. A fogyasztás vizsgálatánál felmerül, hogy az 
mennyiben helytálló, megfelel-e a fejlődést jellemző tendenciának. Az 
adatokból kitűnik, hogy a fogyasztás alakulásának általános tendenciája 
a sorállomány élelmezésében is - rövid, 7 évet alapul véve - érvénye
sült. Ez megnyilvánult abban, hogy a fogyasztásban növekedett a táplál
kozásélettani szempontból értékesebb, magasabb élvezeti értékű élelmi
szerek aránya és feldolgozottsági foka, vagyis lényegesen növekedett az 
iparilag (saját konyhán) feldolgozott termékek aránya. Ezek megvalósu
lása során fokozatosan növekedett a hús, húsipari termékek, a tej és tej
termék, a tojás, a zőldfőzelék, zöldség és gyümölcs fogyasztása, alapvetően 
megváltozott a sertés- és marhahús felhasználás aránya. Ezzel párhuza
mosan csökkent az őrlemények, a hüvelyesek, a burgonya és zsiradékok 
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fogyasztása, vagyis a kifejezetten kalóriát adó élelmiszereket felváltja az 
élettanilag értékesebb árban is magasabb élelmiszerfélék. A felhasználás 
kedvező alakulása mellett fennálló problémák a kedvezőtlen fogyasztási 
szokásokból származnak. Az élelmiszerfogyasztás alakulását részleteiben 
az 1-2. számú táblázat tartalmazza. 

Következtetésként megállapítható, hogy a fogyasztás szerkezete -
a pénzgazdálkodás hatására - kedvezően alakult, aminek hatására az 
egy főre vetített fogyasztás az élelmezési norma tervezett anyagkiszaba
taitól lényegesen eltért. Ha figyelembe vesszük a norma tényleges érté
kének stabil voltát, megállapíthatjuk, hogy a leírt fejlődés a pénzgazdál
kodás lehetőségeinek következménye. A fogyasztás szerkezetében végbe
ment változásból adódóan 7 év alatt több mint 200/o-kal csökkent a na
gyobbrészben él-elmiszeralapanyagoknak minősülő, úgynevezett „nonna
cikkek" fogyasztása. Ezzel arányosan növekedett az élelmiszer tovább
feldolgozásából eredő termékek, továbbá a korábbi években a hadsereg 
élelmezésében kevésbé használt élelmiszerek fogyasztási aránya. Ez a 
tendencia azonos a lakosság fogyasztásában tapasztaltakkal. Az egy főre 
vetített fogyasztás összehasonlítását a 3. számú táblázat mutatja. 

A fogyasztás alakulására vonatkozó adatok vizsgálata alapján meg
állapítható, hogy a pénzgazdálkodás bevezetése az élelmiszerfogyasztás 
fejlődését több éven át - belső források révén - olymódon biztosította, 
hogy az külön megterhelést a népgazdaság részére nem jelentett. Ebből 
adódóan a belső erőforrások további kutatása a jövőben is indokolt, ez 
különösen a konyhai feldolgozó kapacitás minőségi fejlesztésére vonat
kozik. 

2. Az élettani igények biztosítása. 

A tápanyagbiztosítás vizsgálatánál elöljáróban egy módszerbeli kérdés 
merül fel. Az élelmiszer mennyiségek bruttó értékűek. A tápanyagígényt 
viszont nettó mennyiségben szokásos megadni. 

A néphadsereg élelmezési ellátásában a tápanyagigényt több évtizedes 
hagyomány alapján bruttó értékben számoljuk. Ez a megoldás ellentétes 
mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlattal, ugyanis a kalória- és táp
anyagszámítást széles körben nettó értékben, tehát tisztítási, csontozási, 
hámozási veszteség nélkül számítják. E kérdés ezideig is számos problé
mát okozott, mert a lakosság, a baráti hadseregek adataival történt össze
hasonlításokat - a reális adatok végett - nettó értékben kellett eszkö
zölnünk. Ebből az elgondolásból eredően az élettani igények bimosításá
nak értékelése már most is nettó értékben történik. 

A kalória- és tápanyagbiztosítást vizsgálva megállapítható, hogy a 
kalória biztosítás egy eléggé jó szinten, a nehéz fizikai munka kategóriá
nak megfelelően stabilizálódott. A norma pénzértékéből biztosított és a 
fogyasztásban realizálódó szint helytálló, a sorállomány részére biztosí
tott kalória mintegy 25-30%-kal magasabb a lakosság átlagos fogyasz
tásánál. Az eltérés a harckiképzés követelményeiből eredő igénybevétel
ből és az életkori sajátosságokból egyértelműen adódik, és ezért indokolt. 
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Az élelmezés sarkalatos kérdése továbbra is az állati eredetű fehérje 
biztosítása. Az I. számú élelmezési normatervezet alapélelmiszerei 47 
gramm állati eredetű fehérjét biztosítanak, ami az optimális igénynek 
mindössze 72%-a tehát, az élettanilag indokolt szintnél jóval alaosonyabb, 
s ez a szint 1965-ig alig változott. 

A tápanyagbiztosítás adatait vizsgálva megállapítható, hogy az ál
lati eredetű fehérje ellátás alapvetöen csak az elmúlt 3-4 évben fejlő
dött, aminek következtében a normatervezet szintje 130/o-kal növekedett. 
Ez a pozitív eredmény nem véleUen, hanem tudatos tevékenység követ
kezménye. 1964-65-ben kerültek ismertetésre, propagálásra széles körben 
a táplálkozásélettani követelmények, majd 1966-ban lett bevezetve az ét
kezés tervezésének új módja, amely a megközelítően helyes tápanyag
igényen alapul. Ezúton a fogyasztási célkitűzések élettani mutatókkal is 
tervezhetőkké, realizálhatókká váltak. 

Az ismertetett célkitűzés - az állati eredetű fehérje fogyasztás nö
velése - eredményének tudható be az értékesebb állati eredetű élelmi
szerek fogyasztásának növekedése, amelynek következménye az összes 
fehérje kismérvű csökkenése, a szénhidrát fogyasztásban mutatkozó 80/o-os 
süllyedés és a :zsírfogyasztás nemkívánatos növekedése ellenére igen ko
moly eredményt jelent. A kalória- és tápanyagbiztosítás évenkénti alaku
lását a 4. számú táblázat tartalmazza. 

A táplálkozásélettani problémákkal, azok megoldásával a jövőben is 
fokozottan kell foglalkoznunk. A közelmúltban az egyik társfegyveres 
testület sorállománya körében végzett laboratóriumi vizsgálat is alátá
masztja ennek fontosságát. Megállapításra került, hogy a fiatal bevonul
taknál minimális élettani fehérje hiány mutatható ki. Ez a fiataloknál, 
a nehéz fizikai munka miatt fokozottan képződő új izomzat okoZJl:,a na
gyobb fehérje szükséglettel magyarázható. 

Következtetésként megállapítható, hogy az elfogyasztott élelmiszerek 
élettani értéke - az állati eredetű fehérje kivételével - az optimumot 
megközeliti. Ez utóbbi kívánt szinten tartásának legcélszerűbb eszköze a 
tej és tejtermékek, vaiamint a tojás arányának növelése, mivel a tej a 
teljesértékű fehérjén kivűl más értékes tápanyagokat is tartalmaz, ezért 
más élelmiszerekkel szemben előnyösebb, de mellette szól a fogyasztás 
gazdasági oldala is. A tej és tejtermékek révén biztosított egy gramm állati 
eredetű fehérje 6-15 fillér, míg húsokból 16-22 fillér, hentesárukból 
22-35 fillér. Sajnos, a tejtermékek fogyasztás emelését jelentősen befo
lyásolja a kedvezőtlen étkezési tradíció. 

3. Gazdálkodási rendszer fejlesztésének eredménye. 

Az élelmezési gazdálkodás rendszerének módosításában az elmúlt év
ben a pénzilletmény és készletgazdálkodás néphadsereg szinten történt 
kísérleti bevezetése volt a legjelentősebb. Az új gazdálkodási rendszer a 
korábbi hitelgazdálkodáshoz képest reálisabb, egységesebb. Az illetmény
nyel szemben az étkeztetésre ténylegesen felhasznált költséget számolják 
el. A folyamatos ellátást biztosító raktári készlet értéke ugyancsa:k sza
bályozásra került, ezzel lehetőség nyílott a tényleges készletgazdálko
dásra. Az 1968. április 1-ével történt beveztése óta eltelt időszak eredmé-
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nyei alapján megáIÍ~pítható, hogy az alkalmazott elvek helytállóak, ki
alakítható a gazdálkodás huzamosabb ideig működőképes rendszere. 

Az élelmezési pénzgazdálkodás elve, hogy a tényleges élelmezésre 
fordított költség havonként a 100%-os felhasználás körül ingadozik, ame
lyet befolyásol: az évszak, a kiképzési követelmények, az áralakulások 
stb. E tényezők miatt került előírásra a kívánt helyzettől való eltérés 
mérve, tehát a havonkénti 100/o-os megtakarítás, illetve a 15"/o-os túllé
pés. A megtakarítás év közben korlátlanul halmozható, év végén pedig 
maximálisan a készletérték szintjéig terjedhet. Túllépés nem halmozható, 
év végén túllépés nem lehet. 

Az élelmezési pénzilletmény felhasználásának elemzése alapján meg
állapítható, hogy a korábbi gazdálkodás időszakában felhalmozott 23-
25%-os megtakarításhoz legnagyobb mérvben június-július hónapban 
kellett hozzányúlni, amikor az aszályos ídő miatt az idénycikkek ezt kü
lönösen indokolták. A gazdálkodás szabályait az önálló élelmezést folytató 
alakulatok nagy többsége betartotta és a jövőre vonatkozóan is alkalmaz
hatónak tartja. A szabályoktól csupán 10 egység tért el, ami az önálló 
élelmezési gazdálkodást folytató alakulatok 6"/o-a. Ezeknél az alakulatok
nál azonban a szolgálat más területén is szabálytalanságok fordultak elő, 
amelyek miatt a felelősségrevonás megtörtént. 

A készletgazdálkodás szabályozott jellemzője az élelmiszerek (,,M" 
készletek nélkül) hó végi raktári készletének értéke a felszámítható havi 
illetményhez viszonyítva. Ez az elmúlt évben 70"/o-ban volt megállapítva. 
A gazdálkodó alakulatok teljes körére vonatkozó adatok alapján megál
lapítható, hogy a nyári hónapokban a szabályozott szint általában betart
ható volt. Év végén azonban - alapvetően a túlzott téli tartalékolások 
és a tartós élelmiszerek halmozása miatt - a megállapított szint ala
csonynak bizonyult, illetőleg emiatt a szabályozott készletérték helyett 
87% volt a csapatraktárak élelmiszer készletértéke, tehát 17"/o-kal több 
a szabályozottnál. Az év végén a tervezett 70%-os szintet a gazdálkodó 
egységek mintegy 30%-a túllépte. 

A készletek elemzése során megállapítható, hogy a készletérték nö
vekedésének több oka van. Az alakulatok többsége felhasználta a téli tá
rolás gazdasági előnyeit. Ezért burgonyából 360/o-kal, zöldségből 20%-kal 
többet tárolt az előző évi mennyiséggel szemben. Savanyúkáposztából tá
rolt mennyiség 480/o-kal, savanyúságból pedig 38%-kal növekedett. E po
zitív vonások mellett negatívumok is találhatók. A csapatraktárakban fö
lös mennyiségben fogyó készletben tárolnak több, az élelmezési anyagrak
táraknál beszerezhető tartós élelmiszert. fgy például az egyhavi fogyó és 
átmeneti tartalék készleten felül az MN gazdálkodó egységei fél hónapra 
elegendő rizst (2,5 vagon), egyhavi kávészert (2,5 vagon) és több mint 
egy havi hüvelyest (6 vagon) tárolnak. Ez utóbbinál feltehetően az ár
problémák okozták a készlethalmozást. 

Az új gazdaságirányítási rendszer által biztosított lehetőségeket egyes 
alakulatok helytelenül értelmezik, a gondos készletgazdálkodás helyett 
megalapozatlan halmozást eszközöltek. Volt olyan magasabbegység, amely
nél összességében a 700/o-os készlet szintet 43,3"/o-kal lépték túl. A korábbi 
évben betárolt egyhavi burgonya helyett 4 hónapra elegendőt, kéthavi 
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zöldség mennyiséggel szemben 6 hónapit, kéthavi vöröshagyma készlettel 
szemben 4 havi mennyiséggel rendelkeztek az év utolsó napján. Olyan 
gazdálkodó alakulat is létezik, ahol a készlet szintje 1540/o-os volt az év 
végén, burgonyakészlete kb. ez év végéig elegendő, ami 3,- Ft/kg-os egy
ségáron került beszerzésre. Az indokolatlanul összevásárolt nagymennyi
ségű burgonya és zöldségféle tehát - különösen a szakszerűtlen tárolás 
következtében - a várt haszon helyett ráfizetést eredményezhet. Az MN 
élelmezési pénzilletmény felhasználásának és az 1968. évi (év végi) élel
miszer készletek alakulását az 5-6. számú táblázat mutatja. 

A készletgazdálkodás fogalomkörébe tartozik a természetes tárolási 
veszteségek elszámolása. Az elmúlt évben kidolgozásra került az elismert 
(normalizált) hiány pénzértékben történő elszámolása a természetben 
megállapított káló helyett. Kísérleti bevezetésére ez évben került sor. 

A gazdálkodás eredményesebbé tételét szolgálta a teljeskörű pénz
forgalom bevezetése. Az alakulatok az élelmezési anyagraktárakban esz
közölt beszerzéseikért téríteni tartoznak. E módszer a csapat gazdálkodá
sán túlmenően nagyjelentőségű az élelmezési anyagraktárak részére is, 
mert itt is lehetővé tette a készletgazdálkodás kísérleti bevezetését. 

Az elmúlt évi csapatproblémák alapján kidolgozásra és kiadásra került 
a tiszti étkezdének a csapat élelmezési szolgálattal történő összevonására, 
valamint a szappanellátás módosítására vonatkozó intézkedés. Ezzel -
a lótáp- és tisztogatószer ellátás kivételével - az élelmezési szolgálatban 
megközelítően teljeskörű, 99,50/o-os a pénzgazdálkodás. 

Következtetésként megállapítható, hogy a pénzgazd.álkodás és a kész
letgazdálkodás elvei megfelelnek az új gazdaságirányítási követelmé
nyeknek. A készletszint nagysága - jelenleg az illetmény 750/o-a - azon
ban a téli tárolási lehetőségek javítása és a viszonyítási alap vonatkozásá
ban további elemzést, illetőleg vizsgálatot igényel. 

4. Az eszközgazdálkodás terén elért eredmények. 

Az eszközgazdálkodás terén az elmúlt évben a gazdálkodás szabályai
nak fejlesztésében, korszerűsítésében értünk el eredményt. Ez a korábbi 
A-B illetmény összevonásában, az igénylések egyszerűsítésében, a tel
jeskörű pénzforgalom bevezetésében realizálódott. A fogyóeszközök ko
rábbi elosztási rendjét megszüntettük, az ellátás az élelmezési anyagrak
tárnál és a vállalatoknál történő vásárlás útján kerül végrehajtásra. 

Az élelmezési felszerelési pénzilletménnyel való gazdálkodás eredmé
nyei azt bizonyítják, hogy a csapatok megértették az új gazdaságirányí
tási rendszerből adódó lehetőségeket és azt helyesen alkalmazzák. A hi
telátcsoportosítási jogkörrel és az év végi tartalékolással élve az élelme
zési felszerelési illetménnyel helyesen gazdálkodtak. A fejlesztés, terv
szerű beszerzés érdekében pl. az 1968. évre felhasználható élelmezési fel
szerelési pénzilletmény 210/o-át 1969. évre tartalékolták. 

Az alakulatok többségénél levő alumínium éttermi felszerelés nagy ré
sze erősen elhasználódott, elszíneződött, deformálódott. A fennálló helyzet 
jelenleg ellentmondásos, mert az ételek jóminőségűek, ízletesek, de a jelen
legi eszközök és a kulturálatlan kiszolgálás lerontja azok értékét. Sürgős 
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feladatunk nagy tömegben rendszerbe vinni korszerű, ízléses, a kiszolgá
lási formát is egyszerűsítő, esztétikailag is kifogástalan éttermi felszerelést. 
Tervünk szerint a rozsdamentes önkiszolgáló tálca ez év második negyed
évétől kerül kiadásra, a néphadsereg sorállománya 2/3 részére. Ebből kö
vetkezik, hogy az alakulatoknak már most meg kell teremteni az önkiszol
gáló étkeztetés bevezetéséhez szükséges szervezési és technikai feltételeket 

~ (étterem alakítása, osztóhelyek kialakítása stb.). 

5. Konyhai gépi eszköz ellátottság. 

A harmadik ötéves tervidőszak első három éve alatt a konyhai gépi 
eszközök bruttó értéke, a selejtezések értékcsökkentő hatásának figyelem
bevételével, 9,7 millió Ft-ról 13,5 millió Ft-ra növekedett, ami az 1965. 
évi értékhez viszonyítva 38,7"/o-os növekedést jelent. 

Az elműlt három év tényszámai azt bizonyítják, hogy a konyhai gépi 
eszközállomány növekedése meghaladja az előző ötéves tervidőszak fejlő
dési ütemét. Ezt erősíti a hároméves időszak alatt gépi eszközök beszer
zésre fordított 4,3 millió Ft, ami megközelíti a megelőző teljes ötéves terv
időszakban e célra felhasznált (4,7 millió Ft) összeget. 

A fejlődés elsősorban a nagyobb teljesítményű és magasabb értékű 
speciális munkát végző gépek beszerzésében mutatkozik és nem pusztán a 
mennyiségi növekedésben. A fontosabb konyhai gépi eszköz készlet alaku
lását a 7. számű táblázat tartalmazza. 

6. Tábori iechnikai eszközök használata. 

Ismert, hogy a csapatgyakorlatok alkalmával a harci technikával 
együtt szükségszerűen sor kerül az élelmezési technikai eszközök haszná
latára is. A csapatok többségénél gondos igénybevétel, szakszerű karban
tartás tapasztalható. Sajnos eléggé nagy azon alakulatok száma, ahol az 
értékes technikai eszközök meghibásodása mindennapos esemény. Elgon
dolkoztató, hogy a műlt évben a vízszállitó utánfutók 43"/o-át kellett ja
vítani, a hűtőgépkocsiknál pedig 60% került javításra, összesen 828 ezer 
Ft-os költséggel. E tekintetben nem szolgálhat mentségül az sem, hogy 
a felsorolt eszközök egy részét az MN 4891 egységei használták. 

7. Ellenőrzések helyzete. 

Az önálló élelmezési gazdálkodást folytató alakulatok élelmezési szol
gálatának külső ellenőrzését seregtestek vonatkozásában az elöljáró pa
rancsnokság hadtáp törzse, HM közvetleneknél az MN Élelmezési-szak
anyag Aruforgalmi Osztály tervezi és hajtja végre. 

Az ellenőrzések többsége a gazdálkodás egészét átfogó részletes anyagi 
vizsgálat volt. A célellenőrzések száma az év folyamán növekedett, amit 
a bevezetésre került űj gazdálkodási rendszer indokolt. 

Az anyagi fegyelem javulásában - a korábbi évekhez viszonyítva -
néphadsereg átlagban nincs számottevő eredmény. Az élelmezési szak-

93 



anyagokban keletkezett károk összeg az 1967. évi 337 ezer Ft-ról 854 ezer 
Ft-ra növekedett. A felfedett szabálytalanságok zöme a belső ellenőrzés 
hiányos, elégtelen voltára vezethető vissz.a. A bizonylati fegyelem terén 
- az ellenőrzési jegyzőkönyvek tanúsága szerint - javulás nem tapasz
talható. 

Az élelmezési illetmény felhasználás elszámoltatásánál nem tapasztal-
bató számottevő javulás. Krónikusan ismétlődnek a számszaki pontatlan- • 
ságok, amelyek végett 3 millió Ft terhelésre és 5,5 millió Ft jóváírásra 
kellett intézkedni. Előző évi terhelés 1,5 millió, jóváírás 0,9 millió Ft 
volt. 

8. Az étkeztetés k6rüJményef. 

Az ételek elkészítése, a személyi állomány étkeztetése az élelmezési 
szolgálat legalapvetőbb feladatai közé tartoznak. Az étkeztetés naponta 
többször, rendszeresen visszatérő feladatot jelent, ami állandó készenlé
tet, nagyfokú szervezettséget kíván. A szolgálat tevékenysége ezért -
érthetően - állandóan a figyelem középpontjában áll. 

Tudott, hogy az állami költségvetést jelentős összegben terheli a nép
hadsereg élelme:aésére fordított költség mind szakanyagokban, mind más 
szolgálati ágak vonatkozásában. A felsőszintű vezetés elgondolásai e vo
natkozásban nem érvényesülnek maradéktalanul. Az anyagi ráfordítások 
ellenére sok egységnél elhanyagolt a konyhablokk. A katonák étkeztetése 
sok helyen mostoha, rideg körülmények között történik. 

A sorállomány zöme kulturálatlanul étkezik. Evőeszközeik közül leg
többen csak a kanalat használják. Az igénytelen, kulturálatlan étkeztetés 
megszüntetése érdekében sem az illetékes katonai, sem pedig a társa
dalmi szervek nem tevékenykednek. Az étkezdékben előfordul a gondat
lan adagolás, tárolás, amikor indokolatlan megkülönböztetésben részesül
nek az étkezők. A tálalás helytelen időpontja miatt gyakran kihűlt ételt 
kap a sorállomány. 

Az étlapok összeállításánál gyakran figyelmen kivül hagyják a sor
állomány ízlését, igényét. Sokszor szerepeltetnek olyan ételfogásokat, ame
lyet a személyi állomány többsége nem kedvel. Nem szívesen fogyaszt
ják például a feketekávét, a szalonnát, a Hóvirág sajtot, a húsos tésztát. 
Ugyanakkor kérik, hogy mind gyakrabban legyen étlapban sülttészta, 
péksütemény, gyümölcs. A leírtakból következik, hogy az élelmezési szol
gálatvezetőnek - az igények megismerése végett - szoros kapcsolatot 
kell teremteni az étkezőkkel akár közvetlenül, akár a KISZ-szervezet út
ján. Az ételkészítés lehetőségeit ennek megfelelően maximálisan ki kell 
használni. 

Az étkeztetés rendje, szervezettsége, kulturáltsága lényegesen jobb a 
jelenleg kísérleti jelleggel önkiszolgáló rendszerben étkeztető egységeknél 
Az étkezők kedvezően fogadták a választásos menürendszer kísérleti jel
legű bevezetését, amely az önkiszolgálásos étkezéssel együtt lényegesen 
magasabb színvonalú, kulturáltabb, a közízléshez közelebb álló, mint a 
hagyományos módszer. 
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9. A változó áras mezőgazdasági termékek áralakulása. 

A néphadsereg sorállománya élelmezési ellátásának alapját képező I. 
sz. élelmezési norma pénzilletmény vásárlóerejét befolyásoló árváltozások 
rendszeres és szervezett megfigyelésére 1968. II. negyedévtől kezdve ke
rül sor. 

Az alapvető élelmiszerek döntő részben a fix vagy maximált árfor
mába tartoznak, ebből eredően elégséges ezek árszintjének megfigyelé
sére az országos hatáskörű árhatóságok és szervek prognózis jellegű intéz
kedései, illetve tájékoztatásai. 

A piac kereslet-kínálat hatása a legerősebb az ipari feldolgozás nél
kül fogyasztásra kerülő mezőgazdasági termékek árváltozásaiban jelent
kezik. E változó áras termékek beszerzésére a gazdálkodó alakulatok át
lagosan az I. sz. élelmezési norma pénzilletménynek mintegy 10-120/o-át 
fordítják. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a megfigyelt mezőgazdasági ter
mékek árszínvonal alakulását az egyes hónapok átlagos árindexe mu-

'- tatja: 
április 
május 
jlll1ius 
július 
augusztus 
szeptember 
október 
november 
december 

94,4% 
105,6% 
110,8% 
104,7% 

93,1% 
85,1% 
83,3% 
89,2% 
95,8% 

A legmagasabb árszint június hónapban alakult ki. 
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Részleteiben vizsgálva megállapítható, hogy a késői tavasz okozta 
áremelkedésen túlmenően - a mezőgazdaságra nézve kedvezőtlen idő ... 
járás hatására - az alacsonyabb termés eredmény június hónapban oko
zott rendkívül áremelkedést. Ez a kedvezőtlen időjárási tényező a legerő
teljesebben és legtartósabban a burgonya áremelkedésében éreztette ha
tását. A gyenge terméseredmény hatására az országos árhatóság is fel
emelte a maximált árformába tartozó burgonya felvásárlási és fogyasztói 
árát. E tényezők hatására a gazdálkodó alakulatok 2,42 Ft/kg tervezett 
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árnál mágasabb áron eszközölték beszerzéseiket. A burgonya beszerzési 
ár alakulását az alábbi grafikon szemlélteti: 
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A burgonya magasabb árszintjét a többi változó áras mezőgazdasági 
termék kedvező áralakulása ellensúlyozta olyannyira, hogy összességében 
az élelmezési gazdálkodásra előnyösen hatott. 

A piac kereslet-kínálat hatására az árak kedvező vagy kedvezőtlen 
alakulása, az idény jellegen túlmenően befolyásolta a felhasználás volu
menét. Ezt szemlélteti a három negyedév adataiból összeállított táblázat. 

Termék 
Tényleges átlagár 

Arindex A beszerzett 
megnev. Hónap havi 1 évi tervezett mennyiség 

és tervezett ár= 100 q-ban 
ára forint 

Burgonya 4. 2,49 102,8 4014 

5. 2,53 104,5 5055 

2,42 Ft/kg 6. 3,17 130,9 3274 

7. 3,31 136,7 4409 

8. 3,05 2,82 126,0 4783 

9. 2,85 117,7 5709 
10. 2,77 114,4 9541 

11. 2,67 110,3 6324 

12. 2,76 114,3 3001 

Zöldfőzelék 4. 5,82 171,6 705 

5. 5,68 167,5 1316 

3,39 Ftjkg 6. 4,21 124,1 2218 

7. 3,65 107,6 3620 

8. 3,06 3,23 90,3 3948 

9. 2,39 70,5 3482 
10. 2,28 67,2 3071 

11. 2,40 70,8 2322 

12. 2,98 87,9 1023 
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Termék Tényleges átlagár 
Arindex A beszerzett megnev. Hónap havi 1 évi tervezett mennyiség és tervezett 

ára ár= 100 g-ban 
forint 

Vegyes- 4. 5,42 110,1 318 
zöldség 5. 7,81 158,7 239 

6. 8,09 164,4 194 
4,92 Ft/kg 7. 5,49 111,5 422 

8. 4,82 4,87 97,9 450 
9. 4,13 83,9 449 

10. 3,78 76,8 874 
11. 4,51 91,6 900 
12. 4,58 93,1 454 

Vörös- 4. 3,18 77,1 359 
hagyma 5. 4,19 101,6 313 

6. 4,31 104,6 271 
4,12 Ftfkg 7. 3,21 77,9 396 

8. 2,90 3,22 70,3 498 
9. 2,90 70,3 557 

10. 2,77 67,2 620 
11. 3,33 80,8 582 
12. 3,10 75,2 379 

Gyümölcs 4. 4,67 65,3 535 
5. 5,81 81,2 144 

7,15 Ft/kg 6. 9,23 129,0 261 
7. 5,38 75,2 644 
8. 4,02 4,18 56,2 1062 
9. 3,72 52,0 1197 

10. 3,31 46,2 2286 
11. 3,95 55,2 1103 
12. 4,74 66,2 577 

Tojás 4. 1,32 77,3 617 edb 
5. 1,33 77,7 628 

1,71 Ft/db 6. 1,31 76,6 513 
7. 1,36 79,5 512 
8. 1,48 1,48 86,5 498 
9. 1,53 89,4 486 

10. 1,57 91,8 533 
11. 1,81 105,8 486 
12. 1,78 104,1 366 

Tény, hogy az árak változása a fogyasztás (beszerzés) szerkezetére 
visszahat, az árak alakulása és a fogyasztás (beszerzés) volumene között 
funkcionális kapcsolat van és ez a kapcsolat fordított. 

A területi megoszlás szerinti áralakulást vizsgálva az összevont átlag
árindexek alapján megállapítható, hogy az árak országos átlagár körüli 
szóródása a megyék között nem jelentős mértékű. 
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Atlagár eltérés 

- kismértékben a ter
vezett ár felett 

- megközelítően a ter
vezett ár 

- kedvező 

- legkedvezőbb 

Megye 

1 Baranya 

Budapest 
Zala 
Nógrád 
Szolnok 
Komárom 

összesen: 

Heves 
Borsod 
Győr-Sopron 
Csongrád 
Pest 
Haj dű-Bihar 
Somogy 
Fejér 
Békés 

összesen: 

Bács-Kiskun 
Tolna 
Veszprém 
Szabolcs 

összesen: 

Érintett Árindex 
alakulatok tervezett 

száma ár= 100 

3 102,8 

11 100,4 
6 98,5 
5 98,1 
5 97,9 
3 97,4 

30 

8 96,9 
8 96,8 
3 96,8 
7 96,3 

14 95,7 
3 94,0 
9 91,5 
8 90,4 
3 90,1 

63 

14 89,0 
2 89,5 
8 87,4 
3 79,8 

27 

Ha figyelembe vesszük az I. sz. élm. norma pénzilletményből a ter
mékek beszerzésére fordított hányadot, akkor Baranya megye területén 
funkcionáló alakulatok (3) éves átlagban a tervezett árnál 5,8 fillérrel 
vásároltak magasabb áron. Ezt a III. negyedévben már felvetett gazda
ságtalan beszer7.ések fennforgásának kérdése (kiskereskedelmi áron) mint 
szubjektív tényező erősen befolyásolhatta. 

Az 1968. év megfigyelt időszakán belül az 1. sz. élm. norma szerinti 
pénzilletmény mintegy 11,90/o-át teszi ki a felsorolt mezőgazdasági termé
kek beszer7.ésére fordított összeg. Ez nem éri el az érintett termékekre 
tervezett (16,20/o) értéket. Az adatok azt bizonyítják, hogy az élehniszer 
felhasználásban szerkezeti eltolódás ment végbe az elmúlt évek folyamán. 

A struktűrális változáshoz az idényjellegű termékek kínálata mellett 
a kialakult piaci árak hatása is hozzájárult. 

Összegezésképpen: A megfigyelt időszakban az összevont átlagos ár
index 93,90/o-ra alakult. Megállapítható, hogy a megfigyelt mezőgazdasági 
termékek, az összbeszerzésben jelentkező súlyarányrut figyelembe véve, 
az 1968. II-IV. negyedévi időszakban bekövetkezett ármozgása az 1. sz. 
élelmezési norma pénzilletmény vásárlóerejét 0, 760/o-ban érintette kedve
zően, azaz 0,13 Ft-tal növelte. 
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Itt kell megemlíteni, hogy az MN Élelmezési-szakanyag Aruforgalmi 
Osztály beszerzési tevékenysége árkülönbözete eredményének terhére a 
magasabb áron vásárolt babot az alakulatok a normában továbbra is ter
vezett áron kapják. 

10. A kisegítő gazdaságok eredményei. 

A kisegítő gazdaságok tevékenységének szervezeti keretei az új gaz
daságirányítási rendszer bevezetése előtt kialakultak. A cél megvalósítá
sánál a szabályozás a gazdaságok termelő tevékenységét vette alapul, lé
nyege: a személyi állomány élelmezésének javítása a gazdaságok által el
érhető tiszta hozam alapján. A szabályozás helyesnek bizonyult, ebben a 
közeljövőben nem célszerű változtatást eszközölni. 

Az elgondolás helytállóságát bizonyítja a gazdaságok erőteljes fejlő
dése. Megoldódott a fejlesztés egyik kulcskérdése, a saját tenyészállomány 
révén történő süldöpótlás. Nem oldódott még meg teljes mértékben a sa
ját takarmánybázis biztosítása, amelynek fejlesztése a művelés alatt nem 
álló területek hasznosításával tovább fokozható. A folyamatos gazdasági 
tevékenység ma már biztosíték az étkezés feljavítás állandó értéken tar
tására, illetőleg ennek eredménye egy állandó értékű növendék- és te
nyészállatállomány létrehozása, kialakulása is. Végül megoldódott az ered
ményesség elérésében közreműködők anyagi ösztönzése is. 

A kisegítő gazdaságok működési utasítása az új gazdaságirányítási 
elveknek megfelelően nem ír elő megkötöttséget a gazdaságok nagysá
gára, a termelési ágazatokra, az alkalmazott polgári munkaerő létszá
mára, továbbá a szocialista szektorokkal, illetve társegységekkel történő 
áruforgalmazásra. Ennek eldöntése - a gazdaságosság keretén belül -
a gazdálkodási bizottság hatáskörébe tartozik. 

A gazdaságok elmúlt évi eredményeinek részletes ismertetése előtt 
meg kell állapítani, hogy a fejlődés üteme - a járványos száj- és köröm
fájás ellenére - megközelítően azonos a megelőző években tapasztaltak
kal, azonban a termelési költségek igen magasak voltak, különösen a ta
karmányozást illetően. 

A gazdaságok egyenletes ütemű fejlődését a 8. számú táblázat szem
lélteti. Az állatállomány az elmúlt 6 évben több mint háromszorosára 
emelkedett. 

8. számú táblázat 

Allatállomány és a művelt földterület alakulása a néphadsereg kiegészítő 
gazdaságaiban 

1963-1968 

Megnevezés M e 1 1963 l 1964 l 1955 1 1966 1 1967 11968 

Sertésállomány az év végén db 3730 5491 6835 8824 10 499 12127 
Állatállomány év végi értéke millió 

Ft 4,7 6,5 
Megművelt földterület 

7,5 1012 13,- 15,5 

év közben kh ... 514 323* 396 665 798 

Megjegyzés: ' = 1965-ben a HM Erdészeti Főosztály 210 kh földterületet 
vett át, amelyből 1868-ban 20 kh-t adott vissza. 
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A kisegítő gazdaságok elmúlt évi bruttó termelési értéke 29,9 millió 
Ft volt. Ennek keretében termelt sertéshús mennyiség 23,80/o-ban bizto
sította a néphadsereg éves igényét. A szárnyashús 16,80/o-át, zöldség és 
zöldfőzelék 11,1%-át a kisegítő gazdaságok termelték. 

Az eredmények elemzése során ismételten felmerül a kisegítő gaz
daságok állattartásának fő kérdése, a takarmánybázis létrehozása. Tudott, 
hogy az állattartás nem alapulhat az ételhulladékra. A szemestakarmány 
termelés 5 év alatt ugyan emelkedett, de emellett figyelemreméltó, hogy 
a takarmányozási költség az 1963. évi 0,3 millió Ft-ról 1968-ra 5,7 mil
lió Ft-ra emelkedett. Ennek tudható be, hogy az 1967. évi 104,30/o-os ered
ményességi mutató 1968-ra 68,80/o-ra csökkent, vagyis amíg 1967-ben 100 
Ft befektetett költség 204 Ft gazdálkodási értéket hozott, addig 1968-ban 
ez 168 Ft-ra esett vissza. E nemkívánatos jelenség eredményeképpen a 
kifizetett prémiumösszeg 70/o-kal kevesebb lett az előző évinél, noha az 
étkezés feljavításra fordítható termékek értéke 60/o-kal növekedett. A 
költségek és hozamok alakulását a 9. számú táblázat szemlélteti. 

Év 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

össz.: 

9. számú táblázat 

Költségek és megtérülések a gazdaságoknál 

1963-1968 

Egy főre jutó feljavítás 
Költ- Megtérü- Étkezés 
ségek lések feljavítás Megtérü-

tiszti lés %-a csapatoknál étk.-nél 
millió forintban 

5,2 9,8 4,6 88,5 63,30 Ft 90,60 Ft 
6,1 10,7 4,6 75,4 71,60 Ft 81,10 Ft 
6,4 12,6 6,2 97,- 92,15 Ft 82,05 Ft 
8,9 18,4 9,5 106,8 119,40 Ft 80,90 Ft 

11,1 22,7 11,6 104,3 136,-Ft 125,30 Ft 
17,7 29,9 12,2 68,8 147,80 Ft 110,60 Ft 

55,4 1 104,l 48,7 87,8 1 

Az elmúlt év eredményei alapján megállapítható, hogy a süldő állo
mány pótlása megoldottnak tekinthető. A korábbi években ez a népgaz
daságból történő beszerzésre alapult. A saját tenyésztés előmozdítására 
korábban alkalmazott megkötöttséget az elmúlt évben már fel lehetett 
oldani. A korlátozás megszüntetésének eredményét, a tenyésztői tevé
kenységgel együtt a 10. számú táblázat szemlélteti. 

Az elérhető átlagos étkezés feljavitásnál magasabb eredményt elérő 
gazdaságoknál, ahol a termelés folyamatossága is biztosított, az ered
n1énytól függően prémium fizethető a gazdálkodás eredményességében 
közreműködők részére. A tenyésztői tevékenység is premizálható. A ki
fizetett prémiumösszegek a következők szerint alakultak: 
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10. számú táblázat 

Tenyésztői tevékenység a kisegítő gazdaságoknál 

1963-1968 

Megnevezés 1 M. e. / 196311964119651 

Tenyészállomány az év 
végén db 130 262 425 

Szaporulat év közben db 1823 3540 5233 

Vásárlás a népgazda-
ságtól db 3016 2346 1783 

Ellátottság mérve saját 
tenyésztésből % 380/o 60°/o 75% 

:E:v Tenyésztői Eredményességi 
prémium prémium 

1965 200 OOO 
1966 64 500 354 OOO 
1967 59000 523 OOO 
1968 487 OOO 

1 

19661 

717 

7107 

1892 

79% 

196711968 

852 920 

9776 11292 

1840 2 427 

840/o 83,5% 

Azelőzó év 
%-ában 

1770/o 
147%. 

930/o 

Az 1968. évi nem kívánatos csökkenés a magasabb, költségigényesebb 
ráfordítással magyarázható. 

Összegezésként megállapítható, hogy a kisegítő gazdaságok eredmé
nyesen szolgálják a létesítésükkel kapcsolatos alapvető célkitűzést, a sze
mélyi állomány élelmezésének javítását. Fenntartásuk, az adottságoknak 
megfelelő fejlesztésük a jövőben ís. szükséges. 

összegezés, következtetések: 

• • 
• 

Áz .élelmezési szolgálat fejlesztése állandó jellegű feladat, ezért szük
séges, hogy mind a felső, mind a középszintű vezetés foglalkozzon rend
szeresen a továbbfejlesztés lehetőségeinek vizsgálatával, a fennálló hibák 
mielőbbi kijavításával, intézkedések foganatosításával. 

Különösen fontos, hogy a csapatok illetékes szervei foglalkozzanak 
gyakrabban az étkeztetés körülményeinek alakulásával. Ez most is, a 
jövőben pedig méginkább a helyi szervek gondoskodásán múlik döntően. 
Az elöljáró sz.ervek erőfeszítései csak akkor válnak eredménnyé, ha azok 
a helyi szervek kezdeményezésével, gondosságával párosulnak. 



Az élelmezési szolgálat alapvető célkitűzése legyen a jövőben is, 
hogy a korábbiaknál magasabb műveltséggel és igényekkel bevonuló sor
köteles fiatalok megközelítően a polgári életben megszokott körülmények 
között étkezzenek a sajátosan katonai keretek között is. 

A gazdálkodás főbb területeit illetően: 

1. Az állati eredetű fehérje fogyasztás növelése - mind élettani, 
mind népgazdasági szempontból - tej és tejtermék fogyasztás emelése 
útján célszerű. E téren meg kell találni a kedvezőtlen étkezési szokásokból 
eredő - e termékekkel szembeni - indokolatlan tartózkodás felszámo
lásának módját. 

2. Az élelmiszerfogyasztás szintje növelésének hatékony eszköze az 
élelmiszerfeldolgozás értékének emelése, tehát a konyhai feldolgozás kor
szerűsítése, szakképzettség emelése a jórészt már meglevő eszközök hasz
nálata útján. 

3. A sorállomány részére biztosítandó kalóriamennyiséget a megter
helésnek megfelelő elosztásban a tízórai bevezetésével, annak általánossá 
tételével kell elérni, különösen azoknál az alakulatoknál, ahol azt az ét
kezési időközök távolsága és az igénybevétel indokolja. 

4. Az étkeztetés kultúráltsága emelése végett rendszerbe kell vinni 
a korszerű, esztétikailag is megfelelő önkiszolgáló éttermi felszerelést. 
Törekedni kell az önkiszolgálással együtt a választásos menürendszer 
megalapozott bevezetésére. Ezért az önkiszolgáló étkeztetés helyi körül
ményeit időben - a tálcák kiadásáig - meg kell teremteni. 

5. A kalória- és tápanyag számításoknál 1970-ben egységesen át kell 
térni a nettó számításokra. 

6. A kiadásra kerülő új Étel.recept gyűjteményt ki kell bővíteni 
újabb, komplett fogásokkal, a csapatgyakorlatokon, kislétszámú konyhá
kon elkészíthető ételekkel, továbbá tlzóraikkal. 

7. A gazdálkodás sokoldalú elemzése útján ki kell dolgozni annak 
végleges, 1970-től bevezethető rendszerét mind a pénzilletmény-, mind a 
készletgazdálkodást illetően. 

8. Alapvetően meg kell javítani az ellenőrzés hatékonyságát. A belső 
ellenőrzés fogja át az élelmezési szolgálat egész tevékenységét. A kiils6 
ellenőrzések alkalmával elemezni kell a szolgálat működését, ennek során 
részletesen kell vízsgálni mind az ellátást, mind a készletgazdálkodást. 
Különösen nagy gondot kell fordítani a készlethalmozás megakadályo
zására. 
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1. szá,nú táblázat 

i!Ielmlszerfogyasztás mennyisége 

a néphadsereg sorállományánál - egy főre jutó éves átlagok 
1962-1968 

Evenkénti felhasználás 

Fontosabb élelmiszerek 

19621 196311964119651 19661 1967.1 

ő rlemények kg 210,6 209,9 208,- 206,- 198,2 195,5 

Rizs kg 12,4 12,- 11,8 11,1 10,9 10,5 

Hüvelyesek kg 13,9 13,8 13,7 12,1 10,6 10,4 

Húsok, húskészítmények kg 94,5 96,- 92,2 92,4 93,1 92,2 

Szárnyas kg 0,5 0,6 1,8 1,6 1,8 5,3 

Hal kg ... ... ... ... 2,5 3,4 

Tej, tejtermékek 1 59,8 67,1 70,5 80,- 76,7 91,2 

Vaj kg 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 

Sertészsiradék kg 20,5 20,8 20,1 19,1 20,4 21,3 

Tojás db 47,5 47,5 54,9 62,- 62,2 58,6 

CUkor kg 26,4 29,6 24,2 23,9 22,7 22,5 

Burgonya kg 142,1 134,- 119,4 99,8 95,1 91,6 

Zöldség, zöldfőzelék kg 78,8 83,9 85,7 87,7 106,9 104,7 

Gyümölcs kg 27,9 28,6 25,1 22,6 28,- 30,4 

Megjef111Zés: ••• jel = nlncs adat. 

1968 

197,3 

11,3 

10,1 

93,7 

4,5 

3,9 

86,5 

2,9 

21,-

95,2 

22,6 

88,6 

107,2 

34,8 

A sütő-, tészta- és malomipari termékek egységesen lisztértékben „őrle-
mények" címszó alatt kerülnek kimutatásra. 

A tejtermékek átszámítási kulcsául azok fehérjetartalma szolgált. 

A cukorfogyasztás tartalmazza a kávészer cukortartalmát is. 

A zöldség, zöldfőzelék, valamint a gyümölcs tartalmazza a feldolgozottan 
fogyasztottat is, frissre átszámítva. 
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2. számú táblázat 

Fontosabb élelmiszerek felhasználása a néphadseregben 
1966-1968 

Felhasználva 

Élelmiszerek 
1 1 megnevezése 

M.e. 1966 1967 1968 

években 

Kenyér vagon 1490 1557 1533 

Száraztészta vagon 203 211 198 

Liszt vagon 126 126 124 

Rizs vagon 84 86 88 

Hüvelyesek vagon 74 75 68 

Marhahús vagon 229 217 196 

Sertéshús vagon 203 213 223 

Zsír vagon 122 137 137 

Cukor vagon 124 131 140 

Burgonya vagon 820 798 801 

Szárnyas vagon 17 45 37 

Gyulai kolbász, 
cs. szalámi vagon 5 6 6 

Hentesáru vagon 154 170 169 

Tt"j 100 hl 287 287 291 

Vaj vagon 17 19 23 

Sajt, túró vagon 41 50 45 

Tojás 1000 db 6793 7847 9206 

Zöldfőzelék, friss vagon 336 321 318 

Zöldfőzelék, konzerv vagon 28 36 59 

Vöröshagyma vagon 75 79 81 

Paradicsompüré vagon 24 24 23 

Lecsó vagon 50 58 62 

Gyümölcs, friss vagon 106 120 143 

Húskonzerv, K 1000 db 2743 2883 2758 

Bclsőségkrémek 1000 db 3125 3615 3321 

Készételkonzerv 1000 db 918 861 1378 
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3. számú táblázat 

Az I. számú élelmezési norma tervezett és az 1968. évi tényleges fogyasztás 

egy főre vetített összehasonlítása 

- változatlan árakon -

I. számú élelmezési norma 
Terve-

flelmiszerek M.e. zett egy- tervezett 1968. évi fogyasztás 
ségár 

menny. 1 érték Ft 1 menny. 1 érték Ft 

Kenyér g 
1 

2,685 600,- 1,6110 595,7 1,5995 

Száraztészta g 9,66 100,- 0,9660 72,5 0,7004 

Finomliszt g 4,14 30,- 0,1242 31,6 0,1308 

Rizs g 14,40 30,- 0,4320 29,3 0,4219 

Hüvelyes g 10,40 40,- 0,4160 23,9 0,2486 

Marhahús g 25,33 1.30,- 3,2929 66,7 1,6895 

Sertéshús g 30,60 70,- 2,1420 59,- 1,8054 

Sertéshús, étk. feljav. g - 6,8 -

Zsír g 18,- 40,- 0,7200 40,1 0,7218 

Zsír, étk. feljavítás g - 2,6 

Cukor g 8,64 35,- 0,3024 46,3 0,4000 

Kávészer g 9,93 50,- 0,4965 14,5 0,1440 

Burgonya g 2,42 400,- 0,9680 242,- 0,5856 

Szárriyas g 30,53 9,- 0,2748 12,4 0,3786 

Szalonna g 20,59 16,- 0,3294 11,- 0,2265 

Szalonna, étk. feljav. g - 2,5 

Hentesáru g 44,75 62,- 2,7745 

Hentesáru g 30,43 63,3 1,9262 

Gyulai kolbász g 71,60 1,6 0,1146 

Tepertő g 21,48 7,7 0,1654 

Egyéb húsipari termék g 25,06 13,4 0,3358 

Tej g 2,61 100,- 0,2610 92,9 0,2425 

Vaj g 44,75 3,- 0,1343 8,- 0,3580 

Tojás db 1,71 0,25 0,4275 0,26 0,4446 

Zöldfőzelék g 3,39 300,- 1,0170 98,7 0,3346 

Vegyes zöldség g 4,92 20,- 0,0984 23,5 0,1156 

Vöröshagyma g 4,12 15,- 0,0618 26,5 0,1092 

106 



. 

I. számú élelmezési norma 
Terve-

Élelmiszerek M.e. zett egy- tervezett 1968. évi fogyasztás 
ségá.r 

menny. 1 érték Ft I menny. 1 érték Ft 

Paradicsompüré g 13,36 11,- 0,1470 7,7· 0,1029 
Lecsó g 6,97 10,-

• 
0,0697 23,2 0,1617 

Gyümölcs g 7,15 50,- 0,3575 43,7 0,3125 
Vegyesíz, dzsem g 8,10 6,- 0,0486 9,1 0,0737 
Fűszerek g 64,43 1,5 0,0966 1,5 0,0966 
Konyhasó g 1,58 25,- 0,0395 25,- 0,0395 
Húskonzerv K db 6,- 0,11 0,6600 
Hal g 20,93 10,6 0,2219 
Füstölthús g 23,27 3,9 0,0908 
Sajt g 30,43 9,9 0,3012 
Túró g 12,53 6,4 0,0819 
'Tejfel g 15,21 15,8 0,2403 
Mák g 35,80 3,2 0,1146 
Zöldfőzelék konzerv g 8,30 18,5 0,1535 
Savanyú káposzta g 3,48 22,4 0,o780 
Savanyúság g 6,24 20,4 0,1273 
Befőtt g 10,62 14,9 0,1582 
Belsőségkrémek db 3,96 0,13 0,5148 
Hurkak.onzerv db 4,95 0,04 0,1980 
Készételkonzerv db 6,20 0,06 0,3720 
Tejeskávépor g 16,38 6,1 0,0999 
Péksütemény db 0,36 0,21 0,0756 
Cukrászsütemény db 1,15 0,09 0,1035 
Egyéb élelmiszerek - 0,0310 

Összesen: 17,6085 17,6085 
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4. számú táblázat 

Eleltani igények blzlositáaa 

a sorállomány részére - egy főre jutó naponkénti átlag 
1962-1968 

A) 11:lettani igények - az Országos Élelmezés-. és Táplálkozástudományi 
Intézet javaslata s:rerint. 

Közepesen 

1 

Nehéz 
1 

Igen nehéz 
nehéz 

Hatóanyagok M.e. 

fizikai munka - kategória 

Kalória - 3400 4000 4500 

összes fehérje, ebből g 130 130 140 

Allati eredeti! fehérje g 65 65 70 

Zsír g 95 115 130 

Szénhidrát g 500 610 650 

B) Kalória- és tápanyag biztosítás az I. számú élelmezési normában. 

Index 
Hajtóanyagok 

ai 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1962= 
;;J 100 

Kalória - 4118 4117 4001 3936 3932 3973 4050 98,3 
Összes fehérje, ebből g 134,4 134,8 132,6 132,- 131,2 132,7 132,8 98,6 

Allati eredetG fehérje g 47,7 48,6 48,2 49,7 51,3 54,3 53,8 113,2 

Zsír g 111,7 113,4 110,1 109,1 118,5 123,8 126,7 113,4 

Szénhidrát g 616,7 612,- 593,4 580,6 559,1 555,5 567,5 92,-

Megjegyzés: A nettó értékben kifejezett kalória- és tápanyagérték számítá
sánál a tisztított, kicsontozott, hámozott élelmiszerek szolgáltak alapul, az Or
szágos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által 1968. évben kiadott 
,,Tápanyagtáblázat"-ban foglalt veszteségi értékekkel. 
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5. számú táblázat 

f::lelmezési pénzilletmény felhasználása 

a néphadseregben az adott hónap pénzilletményének százalékában 

1968. április-december 

.. " 
.2!J % 

20 r. 
''-

u" ~ ...... 
10 % ...... f 3" 
'" K.;.,.p 4. 6. 7. &. 9. 10. 11. 12. 

6. számú táblázat 

Hóvégi raktári készletek értéke 

az élelmezési gazdálkodást folytató alakulatoknál az adott hónap 
pénzilletményének százalékában 

1968. április-december 

c:K) :( 1 

t- 1 : i 

85 r. 1 1 1 

-1-

so % : i J-~ 
' 

75 r. /i i 

~" :\. -- i ./ ...... 1 1 ty~H tziral 

65 % " / / 

1 

60?. 
1 ' 

1 

Honap 4. ~- 6. 7. S. 9. 10. 12 
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7. számú táblázat 

A konyhai gépi eszközök számának alakulása 

1965-1968 

Készlet 

A gép megnevezése 1965 1 1968 

év végén - db 

Burgonyahámozógép 471 474 

Univ. konyhagép EK-1000 - 32 

Univ. konyhagép (Sabária) 183 238 

Elektromos hűsdaráló 58 66 

Elektromos felvágott-szeletelő 6 66 

Elektromos kenyérszeletelő 17 23 

Tányérmosogatógép, nagy 2 8 

Tányérrnosogatógép TM-2 27 31 

Dagasztógép 22 

/ 
39 

Egyéb gépek 225 254 

összesen: 1011 1231 

1968. az 
1965. évi 
%-ában 

100,6 

-
130,0 

113,7 

1100,0 

135,3 

40010 

114,8 

177,2 

112,8 

121,7 
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Az üzemanyaggazdálkodás korszerűsítésének 
lehetőségei 

K. Tóth Lajos a!eZTedes 

A hadtápszolgálat gazdálkodási rendszere az 1960-as évek folyamán 
jelentős fejlődésen ment keresztül. Ennek a fejlődésnek a fő jellemzője 
volt, hogy a különböző szolgálati ágaknál egyre nagyobb tért hódított a 
pénzgazdálkodás elvén alapuló ellátási, csapatgazdálkodási rendszer. 

A pénzgazdálkodási rendszer előnyei a hadtápszolgálatban ma már 
közismertek. Szerepe a csapatgazdálkodás irányításában úgy fogható fel, 
mint a gazdasági mechanizmusban a közgazdasági eszközöknek (az árak
nak, a hiteleknek, a kamatnak, az adónak stb.). A kedvező tapasztalatok 
alapján indokolt, hogy alkalmazásának lehetőségeit mindazon területe
ken feltárjuk, ahol az ellátás jelenleg még a korábbi hagyományos mód
szerrel, természetbeni mértékegységben, központilag meghatározott kere
tek, normák alapján folyik. 

E cikk keretében a pénzgazdálkodási rendszernek az üzemanyagel
látásban történő; alkalmazási lehetőségeivel kívánok foglalkozni. a 
teljesség igénye nélkül. A problémát elsősorban elvileg kívánom meg
közelíteni. Elgondolásomat vitaalapnak szánom, abban a reményben, 
hogy az érdeklődő szakemberek hozzászólásaikkal, javaslataikkal további 
segítséget fognak nyújtani az ezirányú kutatómunka eredményesebbé 
tételéhez. 

I. 

Az flzemanyagellátás és gazdálkodás jelenlegi rendszerének 
kritikai elemzése 

A Magyar Néphadsereg csapatainak üzemanyagellátási rendszere 
felsőszintről közvetlen módszerrel szabályozott, üzemnyagfajtánként ter
mészetes mértékegységben meghatározott fogyasztási keret (kiutalási 
norma) gazdálkodáson alapszik. Az üzemanyagszükséglet biztosítása alap
vetően központilag történik. 1967-től néhány üzemanyagféleség beszerzése 
a csapatok hatáskörébe került leadásra, ezzel a pénzgazdálkodás bizonyos 
mértékig bevonult az üzemanyaggazdálkodás rendszerébe is. 
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Az üzemanyagellátás és gazdálkodás mai rendszere az elmúlt évek 
folyamán végrehajtott fokozatos korszerűsítés eredményeként alakult ki 
s megfelelően biztosítja a csapatok üzemanyagszükségleteinek folyamatos 
kielégítését. A fejlődés azonban a gazdálkodás módszereiben is további 
tökéletesítéseket követel, mindenekelőtt abból az igényből fakadóan, hogy 
az ellátás rugalmassága fokozódjon, az ügyintézés egyszerűsödjön, a helyi 
gazdasági jellegű kérdésekben a döntések azokon a szinteken történje
nek, ahol ehhez a szükséges információ a legközvetlenebbül áll rendel
kezésre. Ezen igényeknek az üzemanyaggazdálkodás rendszere - belső 
szerkezeti felépítésénél fogva természetszerűen - nem tud teljes mér
tékben eleget tenni, így indokolt, hogy kutassuk azokat a lehetőségeket, 
melyekkel a még meglevő feszültségek, ellentmondások kiküszöbölhetők 
és aktivizáljuk a helyi erőforrásokat a gazdálkodás hatékonyságának fo
kozására. 

Ezek után röviden vizsgáljuk meg főbb vonatkozásaiban, hogy mi
lyen tényezők indokolják az üzemanyaggazdálkodás jelenlegi rendszeré
nek, módszereinek továbbfejlesztését. 
· A technikai eszközök üzemeltetésének szabályozása alapvetően két 
irányból, párhuzamosan történik, egyfelelől a kilométer (üzemóra) kisza
batokkal, másfelől az üzemanyag fogyasztási keretekkel. Bizonyos mérté
kig zavarólag hat az üzemanyagellátásra az a körülmény, hogy az üzem
anyag fogyasztási keretek nincsenek kellő összhangban a kilométer és 
üzemóra kiszabatokkal. Altalános jelenség, hogy az üzemanyag fogyasztási 
keretek jóval hamarabb kimerülnek, mint a kilométer kiszabatok, így 
a betervezett feladatok az év vége felé már nem hajthatók végre mara
dék nélkül, mert hiába van az egységnek kilométere, üzemanyag nem 
áll rendelkezésre. 

Ugyancsak problémát okot, hogy az elöljáró szervek a kétfajta kere
tet (kilométer-, üzemanyag) - mivel az egyiket a gépjármű technikai 
szolgálat, a másikat az üzemanyagszolgálat adja ki - feladatváltozás 
esetén, évközben nem egyidőben módosítják, a két szolgálat egymást a 
módosításról nem tájékoztatja időben, ennek következtében a csapatok
nál esetenként több nehézséget okoz az üzemanyag időbeni biztosítása. 

Az üzemanyagszükséglet csapatszervezési módszere számításigényes. 
Ez a körülmény tette indokolttá a tervek gépi feldolgozásának bevezeté
sét. A gépi feldolgozás bizonyos mértékig csökkenti a csapatok ezirányú 
munkáját, viszont nagyobb terhet és felelősséget ró a felső szakvezetésre. 
A felső szakvezetés lényegében egyszintre lebontva határozza meg a 
fogyasztási kereteket, kiutalási normákat. 

A tervezés metodikája géptípusonként és anyagfajtánként meghatá
rozott felhasználási (üzemeltetési) normákon alapszik. A tervezés lénye
gében mechanikus számítási műveletek összessége. A tervezés során ki
alakított és jóváhagyott szükségleti mutatószámok a továbbiakban a 
felhasználás alapját is képezik. A csapat a gépjárművek, munkagépek 
üzemeltetését, karbantartását és meghatározott anyagkeretek felhaszná
lásával biztosítja. A jelenlegi rendszerben a csapatnak arra önálló lehe
tősége nincs, hogy a helyi körülményektől, igénybevételi viszonyoktól 
függően a különböző anyagkeret-kiszabatok között belső átcsoporosítást 
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hajtson végre. Ha az egységnek évközben olyan gépjárműveket adnak 
ki, amelyekkel korábban nem rendelkezett, vagy valamely anyagból a 
helyi üzemeltetési viszonyokbó~ fokozottabb kiképzési követelményekből 
kifolyólag az engedélyezett anyagkiszabatnál több igény merül fel, az 
újabb üzemanyagszükségletek biztosítása csak az elöljáró útján oldható 
meg az érintett anyag-keretek módosításával. 

A természetes mértékegységben meghatározott üzemeltetési normák 
közepes műszaki állapotú gépjárművekre, tapasztalati adatok alapján 
vannak meghatározva. Az egységek gépjármű és munkagép állományá
nak műszaki állapota igen eltérő színvonalú lehet. Az új, jó műszaki ál
lapotú gépjárművek üzemanyag felhasználása kisebb, mint a leromlott 
műszaki állapotúaké. Az üzemanyaggazdálkodás jelenlegi rendszere eze
ket a műszaki állapotból eredő egységenként változó, különböző anyag
szükségleteket csak az egyes anyagfajtákra meghatározott keretek hatá
ráig tudja figyelembe venni. A gyakorlatban az anyagfelhasználás általá
ban a keretektől eltérően alakul. Egyes anyagokból kevesebb, másokból 
több szükséglet merül fel. Célszerű lenne, ha a helyi igénybevételi viszo
nyokból műszaki állapotból adódó kisebb szükségleti ingadozások megol
dására (a több szükséglet rugalmas biztosítására) a csapatoknak saját 
hatáskörben is lehetőségük nyílna. 

Az üzemanyag fogyasztási keretek, valamint a kiutalási normák 
meghatározása többirányú, több szakaszos tervező folyamatban történik. 
Felülről lefelé kerülnek kiadásra a fegyvernemi és szolgálati ág főnök
ségek vonalán a kilométer és üzemóra kiszabatok, az üzemanyagszolgá
lat vonalán a hajtóanyag fogyasztási keretek. Ezek figyelembevételével 
a csapatok megtervezik a gépjárművek és munkagépek igénybevételét, 
valamint az üzemeltetéshez szükséges hajtó-, kenő- és karbantartó 
anyagszükségletet. Az utóbbi évek gyakorlata szerint a csapatok üzem
anyagszolgálata a gépjárművek és munkagépek igénybevételi terve alap
ján csak a hajtóanyag gépjármű és munkagép típusonkénti felhasználá
sát tervezik meg, a kenő és karbantartó anyagszükséglet kiszámítása 
központilag, gépi úton történik. A csapatok tehát az alapadatokat meg
küldik a Számítás Technikai Központnak. A feldolgozott szükségleti ter
vek alapján az MNHF ö. Oza. osztály felülről lefelé most már kiadja 
valamennyi üzemanyag fajtára a jóváhagyott fogyasztási kereteket, ki.
utalási normákat. (Lásd a 113. oldalon levő ábrát.) 

A vázolt tervezési folyamat meglehetősen hosszú időben bonyolódik 
le. A csapat üzemanyagszolgálat szerepe a tervezési folyamatban passzív, 
a tervezés metodikája nem ad lehetőséget a helyi sajátosságok és körül
mények figyelembevételére. 

Az anyagkereteken alapuló gazdálkodási rendszer további velejárója 
az anyagkeret nyilvántartások vezetése minden szinten, valamint az el
látó raktáraknál. A jóváhagyott keretek alapján ugyanis az ellátás a 
csapatok és az ellátó raktárak közreműködésével bonyolódik, az elöljáró 
szervek keretmódosítás szükségessége esetén avatkoznak bele a folya
matba. Hogy a csapatok az engedélyezett kereteket túl ne lépjék a 
csapatok is, az ellátó raktárak is nyilvántartják a jóváhagyott kereteket, 
keretmódosításokat és a felvételezett anyagok mennyiségét, úgynevezett 
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Vzemanyagfogyasztási keretek kiadásának folyamata 
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„keretnyilvántartási lap"-on. A keretnyilvántartások vezetése elsősorban 
az ellátó raktáraknál jelent nagy megterhelést, ahol ezt minden egyes 
utalt alakulatról külön-külön kell felfektetni. De vezetni kell ezt a sereg
testeknek, valamint magasabbegységeknek is az alárendelt alakulatokról 
A rendszeren belül így párhuzamosan több szervnél vezetnek ugyanazon 
fogyasztókról keretnyilvántartást. Emellett természetesen a gazdálkodó 
egységek anyagnyilvántartás! is vezetnek. 

A természetbeni norma (keret) gazdálkodásnak megfelelően van ki
alakítva az üzemanyag elszámolás rendszere. A csapatoknak anyagfaj
tánként számot kell adni az engedélyezett fogyasztási kerettel szembeni 
felhasználásról. 

Bár az utóbbi években jelentős egyszerűsítések történtek az üzem
anyagelszámolás módszerében, ennek ellenére még ma is a munkaigé-
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nyesség jellemző rá. Jelentős adminisztrációs többletet okoz a csapatok
nak, hogy az elszámolás metodikája nincs kellő összhangban az üzem
anyagnyilvántartás rendszerével, így olyan segédnyilvántartásokat kell 
nekik vezetni, amelyeket ugyan a szakutasítások nem írnak elő, de az 
elszámolás összeállításához feltétlen szükségük van rá. Ilyen segédnyil
vántartások a gépkocsinként vezetett kimutatások, a megtett tényleges 
és súlyozott kilométerekről, a norma szerint illetményes és ténylegesen \I> 

fogyasztott hajtóanyagról, valamint a felhasznált olajmennyiségről. Bár 
a gépjármű technikai szolgálat vezet olyan nyilvántartást (Havi gépjármű 
igénybevételi terv" -et), amely a szükséges adatok zömét tartalmazza, de 
mivel az üzemanyagelszámolás követelményeihez viszonyítva hiányos, a 
csapatok üzemanyag szolgálatvezetői nem tudnak kellően támaszkodni rá. 

Következtetésként megállapíthatjuk a centralizáltan, felsőszintről 
közvetlen módszerrel szabályozott üzemanyag keretgazdálkodási rendszer 
betöltötte szerepét. A fejlődés egyre fokozódó követelményei szükségessé 
teszik, hogy a gazdálkodást korszerűbb alapokra helyezzük. Ehhez ma 
már a mindinkább bővülő népgazdasági lehetőségek is megfelelő feltéte
leket teremtenek. 

Elgondolás az üzemanyagellátás és gazdálkodás rendszerének 
továbbfejlesztésére 

A korszerű követelményeknek - az állandó készenlét időszakában -
egy olyan üzemanyaggazdálkodási rendszer felel meg, amelyben az el
látás központi irányítása alapvetően közgazdasági jellegű eszközökkel 
történik, s a szükségletek biztosítása terén - a gépjárművek és munka
gépek általános igénybevételi és karbantartási előírásainak figyelembe 
vétele mellett - kellő mértékben érvényesülhetnek a helyi sajátosságok 
és körülmények. 

Ebből kiindulva az üzemanyagellátás és gazdálkodás jelenlegi rend
szerét olyan követelmények szerint célszerű továbbfejleszteni, hogy 

- nagyobb szerepet kapjanak az ellátás és gazdálkodás felsőszintű 
irányításában a közgazdasági jellegű eszközök, 

- növekedjen az alsóbbszintű vezető és végrehajtó szervek hatás
köre a gépjárművek és munkagépek helyi igénybevételi követelmények
nek, sajátosságoknak megfelelő üzemanyagellátásában, 

- továbbra is biztosítva legyenek a háborús ellátási rendszerre való 
gyors és zökkenőmentes áttérés feltételei. 

A fentiek alapján a fejlesztés célszerű iránya - megítélésem sze
rint - a „pénzgazdálkodás" elvén alapuló üzemanyagellátási és gazdál
kodási rendszer kialakítása, amelyben a pénz nem elsősorban vásárló 
eszköz, hanem értékmérő és gazdálkodási mutató szerepét tölti be. 

A "pénzgazdálkodás" bevezetésének lehetőségei az üzemanyaggaz
dálkodásban kialakítható és alkalmazható pénznormák adják meg. 

A gépjárművek és munkagépek (a továbbiakban gépjárművek) 
üzemeltetése meghatározott üzemanyagfelhasználással jár. Az üzem-
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anyag felhasználás egyrésze a gépjárművek igénybevételével (a megtett 
úttal, az üzemórával) más része a téli, tavaszi üzemeltetésre való átál
lással, valamint a folyamatos karbantartással van összefüggésben. En
nek megfelelően kialakítható: 

- üzemeltetési pénznorma és 
- átállási pénznorma, 
- karbantartási norma. 

Az üzemeltetési pénznorma a 100 km-re (egy üzemórára) eső hajtó
anyag fogyasztás, valamint a kenési előírások szerint felhasználandó 
kenő és karbantartó anyagok költségeit tartalmazza, gépjármű nemen
ként és típusonként. A normát célszerű 1000 (átlagos sűlyozott) km-re 
üzemórára) kivetítve kialakítani, mert ezzel a további számítási műve.:. 
let egyszerűsíthető. 

Az átállási pénznorma két (téli, tavaszi) átállás kenő és karbantartó 
anyagszükségletének költségeit tartalmazza. Külön normaként való ki
alakítását az indokolja, hogy végrehajtása nem a gépjárművek által 
megtett úttal van összefüggésben. 

Ilyen elvi alapon az üzemeltetési és az átállási pénznonnák néhány 
gépjármű típus vonatkozásában például az alábbiak szerint alakulnának. 
(1968-as beszerzési áron.) 

A gjmű. megnevezése Űzemelte- Atállási 
tési norma 

neme 

1 

gyártmány 

1 

típus 
Ft/1000 km Ft/db 

1 2 3 4 5 

Mkp. Danuvia 125 93,56 
Pannónia 250 112164 0,75 M-61, 62, 72 219,49 

Szkg. Moszkvics 407, 402 287,58 436,03 Warszava szgk. 354,22 532,88 Volga szgk. 528,93 562,10 Gaz-69 szgk. 476,30 
Gaz-69 raj 524,42 

1 

564,60 Gaz-69 rádiós 572,54 

Tgk. Garant KA-30 708,43 klgs. gk. Garant KA-30 zárt 732,86 433,59 Garant L0-1800 708,43 
Garant L0-1800 zárt 732,86 512,23 Gaz-51 Normál 722,31 807,51 Gaz-51 Zárt 770,43 904,49 Gaz-63 Normál 770,43 904,49 Gaz-63 Zárt 842,61 

Megjegyzés: A számításokat az MN 5232 üza. alo. végezte el. 

A különböző szolgálati ágak által használt üzemanyagféleségekkel 
(kenő és karbantartó anyagokkal) való ellátásra ugyancsak kialakíthatók 
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pénznormák. A normák kialakításának alapját a jelenleg természetes 
mértékegységben a különböző felhasználási helyekre illetményes kenő 
és karbantartó anyag kiszabatok képezik. 

A „pénzgazdálkodás" elvén alapuló üzemanyaggazdálkodási rendszer 
lehetőséget nyújt arra, hogy felszámoljuk a gépjárművek és munkagépek 
üzemeltetését meghatározó központi irányítás (szabályozás) kettősségét, 

azt, hogy egyfelől meghatározásra kerülnek a felhasználható kilométer 
és üzemóra kiszabatok, másfelől az elfogyasztható üzemanyag keretek, 
azonban ezek nincsenek szinkronban egymással. A jövőben célszerű az 
üzemanyag ellátás központi irányítását egységesen és egyértelműen a 
felülről lefelé jóváhagyott kilométer és üzemóra keretekre és az üzem
anyag pénznormákra alapozni. A kilométer és üzemóra kiszabatok, vala
mint az üzemanyag pénznormák alapján a csapatok önállóan megtervez
hetik üzemanyag pénzilletményeiket. 

A kilométer és üzemanyag felhasználás megfelelő összhangjának 
biztosítása érdekében célszerű lenne a „Gépjármű és kilométer szám
vetés"-ben a kilométer szükségletet súlyozottan is megtervezni és a ki
lométer keretek súlyozottan is jóváhagyni, ennek megfelelően a kilomé
ter felhasználást a jóváhagyott súlyozott kilométerhez is viszonyítani. 
Ezzel kiküszöbölhető az az ellentmondás, hogy a normál kilométerét az 
alakulat nem futotta le, de a gjművek fogyasztása következtében üzem
anyag illetményét felhasznál~a. Ha a kilométer szükséglet tervezése és 
elszámolása súlyozottan is megtörténik, megfelelő összhangot lehet biz
tosítani a súlyozott kilométer kiszabat és az üzemanyag illetmény között, 
felhasználásuk arányosan fog megtörténni. 

Az üzemanyag pénzilletmény felszámítási kimutatás ellenőrzésére és 
jóváhagyására a közvetlen elöljáró szerv jogosítható fel. 

Az üzemanyag szükségletek biztosítását, az ellátás bonyolítását a 
továbbiakban a jóváhagyott pénzilletmény keret terhére a területi tár
intézetek és a csapatok önállóan végezhetik. 

Az üzemanyagellátás jelenlegi számításigényes, csapattervezési mód
szerének egyszerűsítése érdekében egységes készletgazdálkodási rendszert 
célszerű kialakítani. Ennek lényege, hogy az egységek részére a tárolási 
lehetőségeket figyelembe véve az alapvető üzemanyagokból készletszintek 
kerülnének meghatározásra. Az egységes készlet megoszlik: 

- kiképzési (fogyó) készletre és 
- nem csökkenthető készletre. 

A kiképzési készleten belül jelző készletszint kerülne meghaározásra. 
A jelző készletszintre való lefogyasztásakor a csapat a maximális kész
letszintre való feltöltéséhez szükséges anyagokat közvetlenül az ellátó 
raktártól igényli. A jelző készletszint mérvét olyan számvetés szerint 
célszerű meghatározni, hogy az az igényelt anyagok kiszállításáig, illetve 
felvételezéséig a csapatok tevékenységét zavartalanul biztosítsa, sőt bizo
nyos mérvű (pl. egy havi fogyásnak megfelelő) állandó gazdálkodási 
'tartalék szinten tartására is lehetőséget nyújtson. 

A nem csökkenthető készlet a harckészültségi utasításban elrendelt 
mozgókészletek megalakításához szükséges anyagokból tevődne össze. 
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A jelenlegi gyakorlat szerint az elvonuló csapatok mozgókészlete 
kétfajta minősítésű és kezelésű, valamint nyilvántartású anyagokból te
vődik össze: 

- a gépjárművek és munkagépek hajtóanyag tartályaiban levő, ki
képzési készletű, ,,nem csökkenthető kiképzési készlet"-minősítésű 
anyagokból, és 

- ,,mozgósítási zárolt" (MZ) minősítésű anyagokból. 

Az előbbi kiképzési készletként van nyilvántartva és elszámolva, de 
az „M" számvetésekben is tervezünk vele. Az utóbbi külön „M" nyilván
tartásban szerepel, az ,iM" anyagi készség jelentésben számoltatjuk be a 
csapatokat meglétükről. 

A békében élő hátországi csapatoknál az elrendelt mozgókészlet tel
jes egészében a kiképzési készletből van kialakítva. 

A jövőben célszerű lenne a harckészültségi mozgókészletek egységét 
megteremteni az elvonuló csapatoknál, s azokat mindenütt egységesen 
,,nem csökkenthető készlet"-ként kialakítani. 

Az egységes készlet modellje a fentieknek megfelelően az alábbiak 
szerint ábrázolható: 

Kiképzési 
készlet 

Nem csökkethető 
készlet 

1 

1 

maximális készletszint 

jelző készletszint 

-Nem csökkenthető 
készletszint 

Az üzemanyagszükségletek csapatszervezési metodikája - az egysé
ges készletgazdálkodás elve alapján - egyszerűsíthető. A gépegységen
kénti tervezés helyett az alapvető anyagok vonatkozásában a készlet
szintre való feltöltés tervezési módszerét lehetne alkalmazni, egyéb anya
goknál a szükségletet a fegyvernemi és szolgálati ágak igénylése szerint 
- pénznormájuk terhére - lehetne kielégíteni. A nem csökkenthető 
készletekre úgynevezett típus egységkészletek kialakításának lehetőségeit 
lenne célszerű megvizsgálni. 

Ennek alapján a kiképzési szükségletek jelenlegi éves csapattervezési 
rendszere megszüntethető lenne, mely mind a csapatokat, mind a felső 

szakvezetést tehermentesítené az ezzel kapcsolatos munkától. 
A csapatok üzemanyag szolgálatának feladata lenne, hogy az alap

vető üzemanyagokból a meghatározott készleteinket a fogyasztás mérvé
nek megfelelően rendszeresen feltöltsék, egyéb anyagokból a jelentkező 

feladatok (pl. átállás) végrehajtására készített számvetések, illetve a 
fegyvernemi és szolgálati ág vezetők igénylése alapján biztosítsák a szük
ségleteket úgy, hogy pénzilletmény keretüket ne lépjék túl. 

Ahhoz, hogy a csapatok illetményeikkel megfelelően tudjanak gaz
dálkodni célszerű azokat két évre előre meg ha tározni, s lehetőséget biz
tosítani, hogy az éves keretet bizonyos 0/ 0-ban, - ha a kiképzési feladatok 
indokolják - túlléphessék. Az illetménykeret tervszerű felhasználása 
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érdekében a csapatok a kétéves keretet felosztanák kiképzési cikluson
ként, s az üzemanyag gazdálkodást a lehetőségeknek megfelelően a ki
képzési időszakokban annak keretei között tartanák. 

A gazdálkodás szabadságának növeléséhez az üzemanyag szolgálat
ban ma már a népgazdasági lehetőségek is megfelelő feltételeket nyúj
tanak. A már fejlett gazdasági viszonyok között kicsinyeskedésnek hat 
központilag kilogram pontossággal meghatározott anyagkiszabatok útján 
irányítani a csapatok üzemanyag ellátását és felhasználását. Olyan körül
ményeket célszerű teremteni, amelyben a felhasználó szervek bizonyos 
elvi keretek között megfelelő hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy 
szükségleteiket - a központi akarat érvényesítése mellett - a helyi 
viszonyoknak és követelményeknek megfelelően elégítsék ki. 

A csapatok üzemanyag ellátásának és gazdálkodásának javasolt 
rendszere feltételezi, hogy a felső szakvezetés bizonyos mérvű központi 
forgó (törzs) készletekkel rendelkezzen. Az üzemanyag szükségletek köz
ponti és csapattervezési rendje a vázolt elgondolás szerint ténylegesen 
szétválik egymástól. A központilag beszerzésre tervezett mennyiségek és 
a tényleges csapatigények között bizonyos eltérések adódhatnak. A létre
hozandó forgó-készlet a központi beszerzéssel szemben jelentkező több
let igények zavartalan kielégítését lenne hivatva szolgálni. 

A központi forgó készletet a néphadsereg 1 havi fogyasztásának 
megfelelő mennyiségben célszerű létrehozni az alapvető anyagokból. 
A központi készletekkel való gazdálkodás rugalmasságának biztosítása 
érdekében a készletszint forint értékében határozható meg. Az így létre
hozott központi üzemanyag forgó készlet „M" esetén az MN hadászati 
tartalékaként felhasználható. 

A pénzgazdálkodás megvalósítása esetén új alapokra helyezhető az 
üzemanyagok természetes (párolgási) veszteségeinek elszámolása. Jelen
leg ez igen körülményes és számításigényes módszerrel oldható meg, s a 
gyakorlatban a felszámítás jogossága nem kellően egyértelmű. A termé
szetes veszteség elszámolásának korszerű módszere, ha az elszámolható 
veszteséget - az anyagok fajtájától függetlenül - a kimenő forgalom, 
illetve a tárolt anyagok összértéke után °/o-ban (forint értékben) hatá
rozzuk meg. fgy a felszámítás módszere, s az elszámolható veszteség 
értéke egyértelművé válik, ezen értékhatáron belül a csapatok jogkörévé 
célszerű tenni, hogy milyen konkrét anyagi veszteségeket számolnak el. 
Az elszámolható természetes veszteség kimenő forgalomhoz és a tárolt 
anyagok értékéhez vizsonyitott %-os nagyságrendjét olyan számvetés 
szerint célszerű meghatározni, hogy az foglalja magába az üzemanyagok 
fizikai, kémiai tulajdonságából eredő párolgási veszteségeken túl a ka
tonai gazdálkodás sajátosságaiból fakadó veszteségeket. (Például tábori 
viszonyok között, harckészültségi gyakorlatokon a gépjárművek feltöl
tése nagyobb elfolyási veszteséggel jár, tekintettel a mostoha körülmé
nyekre, mint laktanyai elhelyezésben.) Ha az üzemanyagelszámolás 
rendje ezeket nem veszi figyelembe, a gyakorlatban ez úgy oldódik meg, 
hogy a gépjárművek üzemanyag fogyasztásaként elszámolják. 

További megoldásra váró kérdés az üzemanyag éves elszámolás 
metodikájának egyszerűsítése. 

Az üzemanyagelszámolás érvényben levő módszere a természetbeni 
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keretgazdálkodást tükrözi. A jelenlegi elszámolási okmány 172 cikkféle
séget tartalmaz, amelyről a csapatoknak el kell számolni. Emellett a 
hajtóanyagról és motorolajról gépjármű típusonként is kell elszámolást 
készíteni. Ez utóbbi elszámoltatási módszer szükségessége - vélemé
nyem szerint - még a jelenlegi gazdálkodási rendszert figyelembe véve 
is vitatható. Az üzemanyag fogyasztás elemzése és értékelése csak az 
egyedi gépjárművek vonatkozásában szolgáltat megfelelő adatokat a 
technikai állapotra és az üzemeltetési előírások betartására vonatkozóan. 
Ilyen értelemben ennek elvégzése nemcsak kívánatos, de a végrehajtók 
szintjén elengedhetetlen követelmény kell, hogy legyen. Az egyedi gép
járművek üzemanyag fogyasztásának gépjármű típusonként összesített 
adatai esetleg a végrehajtók (egységek) szintjén a szolgálat vezetése szá
mára adhatnak még bizonyos alapot a gazdálkodás irányításához, ahol 
még közvetlenebbül ismertek általában az üzemeltetési körülmények és 
viszonyok (az állomány képzettsége, a terep és időjárási viszonyok, fel
adatok stb.), de ennél magasabb szinten végzett összesítések adataiból 
levonható kötelezettségek már semmi esetre sem lehetnek egyértehnűek, 
a gazdálkodás értékeléséhez megfelelő alapot nem szolgáltatnak, legfel
jebb statisztikai tényadatként fogadhatók el. Ezen túlmenően az elszá
moltatás jelenlegi módszere nem érdemi, mert nem párosul megfelelő 
bizonylati ellenőrzéssel. 

Az üzemanyag elszámoltatás fejlettebb módszereként - a pénzgaz
dálkodás rendszeréből fakadóan - az üzemanyag pénzilletmény elszá
molást lenne célszerű alkalmazni. A csapatok ebben számot adnának a 
jóváhagyott forint illetménnyel szembeni üzemanyag forint érték fel
használásáról. Megvalósításával a jelenlegi elszámolási módszerrel 
szemben csupán néhány adattal jellemezhető az üzemanyaggazdálkodás, 
amelyek a felső vezetés számára megfelelő képet adnak a gazdasági. 
egyensúlyi helyzetről. A központi tervezéshez szükséges természetbeni 
fogyási és készlet adatok az illetményelszámolás mellékleteként bekér
hetők. Az érdemi elszámoltatás biztosítása érdekében az illetmény el
számolások helyszíni ellenőrzését a középirányító szervek (magasabb
egységek, seregtestek) hatáskörébe célszerű adni. 

Az üzemanyag forintilletmény elszámolás elvi sémájának egy vál
tozatát a 120. oldalon levő táblázat tartalmazza. 

A „pénzgazdálkodás" elvén alapuló üzemanyagellátási rendszer ha
tását vizsgálva, elsősorban kell megemlíteni annak a végrehajtó szolgá
lat szempontjából várható előnyeit. Növekszik a csapatok hatásköre a 
gépjárművek és egyéb technikai eszközök helyi üzemeltetési körülmé
nyeinek megfelelő üzemeanyag ellátásában. Megszűnik a technika üze
meltetésére jelenleg mértékadó szabályozás bizonyosfokú kettőssége, az 
ellátás alapját egyértelműen az engedélyezett kilométer és üzemóra ki
szabatok, valamint az üzemeltetési forint normák képezik. Egyszerűsödik 
az üzemanyagbiztosítás tervezése, az üzemanyagelszámolás módszere, 
általában csökken az adminisztráció. 

A felsőszintű gazdasági vezetés és irányítás korszerűbbé válik. 
Nagyobb szerepet kap a közgazdasági jellegű eszközökkel (pénznormák
kal, illetményekkel) történő elvi irányítás. A felső szintnek nem kell 
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Fsz. \ Megnevezés összeg 
(e. Ft) 

a) Forint illetmény a gazdálkodási év-
1 

1. 
ben (módosítások után) 

1 

100 
b) Elmúlt évi raktári készlet értéke 30 
e) összesen: 1 130 

a) Atvett anyagok értéke 

1 

150 
2. b) Atadott anyagok értéke 5 

e) Egyenleg: 1 145 

a) Felhasznált anyagok értéke 100 
b) Természetes veszteségként elszámol-

3. ható ag.-ok értéke 1 
e) Veszendőbe ment anyagok értéke 2 

d) Összesen: 1 103 

4. 1 Évvégi raktárkészlet értéke 
(a 2/c és a 3/d fsz. egyenlege) 42' 

5. 

-------------,----------
Illetmény megtakarítás <+> illetve 

túllépés (-) 
(az 1/c és a 2/c fsz. egyenlege) -152 

Megjegyzés: 

1. Az évvégi raktári készlet értéke az éves forint illetmény keretből le
vonásra kerül. 

2. Az éves illetménykeret a kétéves tervidőszakon belül túlléphető, az 
illetmény megtakarítás a következő évre átvihető. A következő évi il
letménykeret a túllépés, illetve a megtakarítás összegével módosítandó. 

közvetlenül beavatkoznia az ellátásba, a szükségletek kielégítése a 
pénzilletmények szabta értékhatárok között a csapatok és az ellátó tár
intézetek között öntevékenyen bonyolódik. 

• • 
* 

E cikk keretében nem nyílt lehetőség az üzemanyag pénzgazdálko
dási rendszer megvalósítása kapcsán felmerülő egyéb részletkérdések 
tárgyalására. Az üzemanyaggazdálkodás korszerűsítésének vázolt mód
szere egy a lehetséges változatok közül. A további kutatásokra hárul a 
feladat, hogy a megvalósítás konkrét formáit a reális lehetőségeket 

figyelembe véve feltárja, s megfelelő alapot szolgáltasson a felső vezetés 
számára az üzemanyaggazdálkodás rendszerének korszerűsítésére vonat
kozó döntés meghozatalához. 
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TECHNIKAI-MOSZAKI BIZTOSITAS 

A hadsereg anyagmozgatási rendszerének néhány elvi és 
gyakorlati problémájáról 

Z i m o n y i Is tv á n ezredes, T h ü r m e r G y u la alezredes 

A nagyarányú minőségi és mennyiségi technikai fejlődés eredmé
nyeképpen bekövetkezett változások mind a népgazdaságban, mind a 
hadseregben előtérbe helyezték az anyagmozgatás korszerűsítésének 
kérdéseit. Számos polgári és katonai szakember évek óta törekszik arra, 
hogy feloldja azt az ellentmondást, amely a termelőeszközök, harci tech
nika és ezek anyagellátási módjának színvonala között fennáll. 

A kialakult feszültség megléte nem közömbös, mivel az anyagmoz
gatás a termelési folyamat, harctevékenység szerves részét képezi és így 
azt - pozitív, vagy negatív értelemben - jelentősen befolyásolhatja . 
.(1. termelési kapacitások, harci lehetőségek optimális méretű kihasználá
sának érdekében ma már elengedhetetlenül szükséges a korszerű anyag
mozgatás feltételeinek, rendszerének megteremtése. 

A probléma természetesen az alkalmazási területek sajátosságainak 
megfelelően különbözőképpen jelentkezik. E téren az alapvető cél a nép
gazdaságban a termelékenység fokozása, önköltség csökkentése, a had
seregben pedig a harckészültség, harcérték, harcképesség állandó bizto
sítása a gazdasági szempontok egyidejű érvényesítése mellett. 

Mint ismeretes e témakörben évek óta folynak kutatások, kísérletek 
és jelennek meg polgári és katonai szaklapokban az elért eredményekről 
publikációk. A Magyar Néphadseregben is az elmúlt időszakban jelentős 
erőfeszítésekre került sor a korszerű anyagmozgatás alapelveinek, fel
tételeinek, megvalósítási módszereinek kialakítása érdekében. 

A munka során mindenekelőtt felmerült az anyagmozgatás katonai 
értelmezésének problémája, mivel jelenleg e fogalomkörben egységes 
felfogás még nem alakult ki. A megfelelő katonai értelmezés kialakítá
sának elősegítése érdekében szükségesnek tartjuk az eddigi álláspontok 
átfogó ismertetését. 

Polgári értelemben az anyagmozgatás feladata biztosítani, hogy a 
vállalat termelési, szolgáltatási tevékenységéhez szükséges anyag minden 
munkahelyen a kellő időben rendelkezésre álljon. 
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Területileg két nagy csoportra bontható: 

- külső anyagmozgatásra, melynek feladata, hogy a vállalathoz 
irányított anyagokat a gyár területére és a vállalat által előállított termé
keket a vezetőhöz szállítsa; 

- belső anyagmozgatásra, amely az anyagoknak a vállalat termelői 
egységei közötti, valamint a termelő egységeken belül a különféle 
munkahelyek közötti szállítását foglalja magában. A belső anyagmozgatás 
lehet üzemek közötti és üzemen belüli. 

Az anyagmozgatási művelet három tevékenységi szakaszt foglal 
magában: 

1. Az anyag felrakása, szállítóeszközre helyezése. 

2. Szállításra kész anyag továbbítása a rendeltetési helyre, a tulaj
donképpeni szállítás. 

3. Az anyag levétele (lerakása, kiürítése) a szállítóeszközökről a 
rendeltetési helyen. 

A szakirodalom tehát megkülönböztet belső és külső anyagmozgatást. 
Bár funkciójukat tekintve elkülönülnek, mégis a polgári életben a tö
rekvés az együttes szakmai területenként való kezelés, melyet a kettő 
közötti határok elmosódása és a folyamatok egymásba nyülása indokol 

A hadsereg anyagmozgatási feladatainál is szükséges a belső anyag
mozgatást és a külső szállítást együtt kezelni, azonban az egységes ér
telmezés és a kettő közötti határok élesebb elkülönülése megkívánja a 
különböző megfogalmazásokat: 

- Anyagmozgatásnak (szűkebb értelembe vett anyagmozgatás, vagy 
belső anyagmozgatás) nevezzük mindennemű anyag állandó, vagy ideig
lenes jellegű (tábori) raktáron, elhelyezési körletben, anyagátadó pon
ton, továbbá javitóüzemen, műhelyen belüli helyváltozását, függetle
nül a végrehajtás módjától és eszközétől, valamint az átadótól és az át
vevőtől; 

- Szállításnak (külső anyagmozgatás) nevezzük mindennemű anyag 
állandó, vagy ideiglenes jellegű (tábori) raktáron, elhelyezési körleten, 
anyagátadó ponton, továbbá javítóüzemen, műhelyen kívüli olyan jellegű 
helyváltoztatását, mely szállítóeszközök igénybevételével kerül végre
hajtásra. 

A Csehszlovák Néphadseregben az anyaggal való manipulációnak, 
(anyagmozgatásnak) nevezik az anyaggal folytatott azon tevékenységek 
összességét, amelyek minden szálítási tagozat raktárainál megismétlőd
nek. 

Alláspontjuk szerint amikor a vagon ajtaját becsukták, a gépkocsi 
oldalfalát felhajtották, befejeződött az anyagmozgatás folyamata. 

Fogalmaik alapján az anyaggal való manipuláció témakörébe a 
csomagolástechnika, konzerválás, klimatizálás, raktárgazdálkodás és 
ügyvitelgépesítés kérdései is beletartoznak. 
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A HONVÉDELEM „A Magyar Néphadsereg anyagmozgatási rend
szerének korszerűsítéséről" e.* cikke szerzőinek álláspontja szerint: ,,az 
anyagmozgatás fogalmába tartozik a hazai és import anyagi erőforrások
tól a hadsereg állandó és tábori raktárain keresztül a fogyasztóig, fel
használóig az anyag mozgásának minden eleme és azok a külső ténye
zők is, amelyek erre a folyamatra hatást gyakorolhatnak. 

Az ismertetett álláspontokból világosan kitűnik, hogy az anyagmoz
gatás fogalma alatt katonai értelemben is az anyagi erőforrástól a fo
gyasztóig az anyag áramlásával kapcsolatos műveletek összességét kell 
érteni. Mindezekből következik, hogy a hadsereg anyagmozgatási rend
szerének főbb tényezői az alábbiak: 

1. Készletezés (kompletírozás, standardizálás). 

2. Csomagolás (fogyasztói, gyűjtő). 

3. Egység csomagképzés (rakodólap, rakodóháló, konténerek stb. al
kalmazásával). 

4. Belső anyagmozgatás (raktárakon belül). 

a) rakodás (le-fel-át-be-ki), 
b) raktározás (állandó és tábori viszonyok között), 
c) anyagelosztás (különböző ellátási tagozatokban), 
d) anyagmozgással kapcsolatos okmányolás. 

5. Külső anyagmozgatás (szállítás). 

a) anyagi erőforrásoktól a raktárakig, 
b) raktáraktól-raktárakig, 
c) raktáraktól a fogyasztóig, felhasználóig. 

6. Raktárgazdálkodás és a kapcsolatos ügyvitelgépesítés. 

A fentieken kívül a katonai anyagmozgatás problémakörébe tartozik 
még az anyagáramlás rendszerének létrehozásával, korszerűsítésével, fej
lesztésével stb. kapcsolatos elméleti és gyakorlati tevékenység is. 

Az anyagmozgatás témakörének rövid áttekintéséből is látható, az 
e téren jelentkező feladatok sokrétűsége, bonyolultsága, egymásra hatása. 

Alapvető problémaként a rakodásgépesítési lehetőségeinek megterem
tése jelentkezik. Ahhoz, hogy az anyagáramlás technológiai folyamatá
ban gépi eszközöket alkalmazzunk, mindenekelőtt meg kell valósítani az 
egységcsomagolási rendszert. 

Jelenleg a hadseregben az anyagok sajátosságainak és a szakszolgála
tok követelményeinek megfelelő csomagolási mód az uralkodó. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy több százféle méretű csomagolóeszköz van 
használatban, melyek többségében - közvetlenül - nem felelnek meg 
a gépesítés feltételeinek. 

Megállapítható, hogy az anyagmozgatás korszerűsítését akadályozó 

* Honvédelem 1969. 6. nyílt szám 
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egyik alapvető tényező a hadseregben meglevő csomagolásoknak - és 
sok esetben egyáltalán nem csomagolt anyagoknak - a különbözősége. 

Az egységcsomagolás problémájának megoldása érdekében komoly 
kutatómunka folyik katonai vonatkozásban is. 

A Csehszlovák Néphadseregben az egységcsomagolást befolyásoló 
tényezők megfontolása alapján - az európai szabvány (MSZ 9710) figye
lembevételével - a rakodólap elven alapuló csomagolási rendszert dol
goztak kj. A katonai és az anyagmozgatás gépesítési követelményeinek 
megfelelő speciális összecsukható rakodólapokat alakítottak ki. 1200x800x 
xlOOO mm méterben.) 

Ezek a speciális katonai igényeket leginkább kielégítő ra
kodólapok az egyes anyagfajtáknak megfelelően külső méretazonosság 
mellett belső szerkezet vonatkozásában különbözőek lehetnek. Jelenleg 
mintegy 10-féle típus került kialakítására. Pl.: keretes megoldás az 
üzemanyagkannák szállítására ládás kostrukció a víz és más folyékony 
anyagok részére, fiókos kiképzés alkatrészek, javítóanyagok tárolására, 
mozgatására stb. Folyamatban van a tüzérségi lőszer tárolására és szál
lítására alkslmas rakodólapok kialakítása is. 

A rakodólapok terhelésénél különböző meggondolásból általában 500 
kg-mal számolnak. 

A rakodólapokat alulról és felülről is lehet emelni. A rakodóeszkö
zök kapacitásától függően egyszerre több rakodólap is - egymásra he
lyezve, összekapcsolva - mozgatható. Rakodógép hiányában kézierővel 
is szükségképpen mozgatható. 

Az egységes rakodólapok kialakításánál figyelembe vették azt is, 
hogy a hadseregben az anyagmozgatás békeidőszakban viszonylag 
kisebb volumenű, háborúban pedig ugrásszerűen megnövekszik. Az egy
séges rakodólapok mind az állandó (béke) raktárakban, mind pedig te
repen egyaránt alkalmasak az anyagok tárolására. A hagyományos rak
tári állványok használatát feleslegessé teszik, ami alkalmazásuk gazda
ságosságának egyik fontos komponense. 

Gyakorlati tapasztalataik alapján bebizonyosodott, hogy a rakodó
lapok alkalmazásával a gépkocsik rakfelületének térkihasználása jelentő
sen emelkedett, az anyagmozgatás ideje pedig közel felére csökkent. 

A Bolgár Néphadseregben elsősorban a nagyobbsúlyú anyagok ra
kodólapon történő mozgatása céljából egy tonna teherbíróképességú, 
összehajtható, ugyancsak speciális oldallapos rakodólapot szerkesztettek 
és készítettek. (Méretei 800x600x660 mm.) 

Az általuk végrehajtott próbák tapasztalatai szerint a speciális 
rakodólapok megfelelnek a hadsereg viszonylatban végzett munkákkal 
szemben támasztott követelményeknek. A rakodólapok kísérleti példá
nyainak falai szitahálósak, azonban a rakományok speciális sajátosságai
tól függően ezeket különböző anyagokból (műanyag, rétegelt lemez stb.) 
készült lapokkal ki lehet cserélni. 

Továbbiakban kidolgozták még a 800x1200 mm-es, 500 kg teherbíró
képességű, összecsukható, speciális rakodólapokat is. Ezek az egység
csomagoló eszközök is alulról és felülről egyaránt emelhetők. 
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Véleményünk szerint nálunk is hasonló elvek alapján volna cél
szerű kialakítani az egységcsomagolás eszközét. 

A hagyományos módon térténő anyagmozgatás korszerűsítésének 

másik alapvető problémája, hogy a hadsereg különböző ellátási tagozataí
ban milyen és mennyi eszköz kerüljön szervezetszerűen beállításra a 
rakodás megkönnyítése, gyorsabbá tétele érdekében. 

A rakodás gépi eszközei iránt támasztott harcászati és műszaki kö
vetelmények a központi, területi, valamint a tábori raktárak munka
körülményeiből fakadnak. 

A megfelelő rakodógépek kiválasztásánál, az anyagmozgatást elő
segítő mechanizmusok kialakításánál igen sok tényezőt kell számításba 
venni. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján a tábori viszonyok között alkal
mazható korszerű rakodógépekkel kapcsolatos követelmények az alábbiak: 

- univerzálisak legyenek, vagyis biztosítsák a rakodási munkálato
kat raktárakban és szállítóeszközökre egyaránt, különböző anyagokkal; 

- nagy teljesítőképességűek és terepjáróak legyenek, hogy a ra
kodást rövid idő alatt tábori viszonyok között is el tudják végezni; 

- rendelkezzenek magas szállítási gyorsasággal, önjáróként vagy 
vontatmányként, a nem önjáró gépek felmálházása és telepítése· mind a 
vasúti, mind a közúti szállítás esetén lehetőleg gyorsan és egyszerűen 
történjen; 

- többféle munkaeszközzel rendelkezzenek: villás, horgos, kanalas, 
markoló és hordó emelővel, csörlővel, hóeltakarító és egyengető feltéttel, 
valamint ekével a tűzvédelmi barázdák létrehozására. 

Ezeknek a követelményeknek pl. várhatóan jól megfelel a "Vörös 
Csillag" Traktorgyár FRAK-Bl és B2 hidraulikus rakodóberendezése, 
melynek főbb jellemzői: 

Rendeltetése: a kézirakodás, vagy a költséges exkavátor helyett, 
különösen gyakran változó rakodóhely és rossz terep
viszonyok között, esetleges szűk rakodóterületen a 
rakodást gyorsan, üzembiztosan és gazdaságosan vé
gezze. 

Alkalmazható: villás teheremelő (emelőképesség 800-1000 kg). 
Teheremelő horog (emelőképesség 1000 kg). 
Arokásó (telj. 1 óra alatt 36 fm 80 cm mély, 60 cm 
széles árok kb. 17 m3). 
Rönkfogó (befogadóképessége: 0,9 m3). 
Markoló (emelőképesség: 800 kg). 
Ládás emelő (0,5-0, 7 m3 befogadóképesség). 

A rakodó berendezés mintegy 20 ember munkáját tudja elvégezni. 

A hadsereg anyagmozgatási rendszerében - az önjáró univerzális 
rakodógépek mellett - tábori viszonyok között még az alapvető rakodó
.eszközök közé tartoznak a következők: 

- gépkocsira szerelt forgódarúk; 
- könnyű triiler szállítható villástargoncák; 
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- hátsó emelőfallal felszerelt gk-k; 
- hidraulikus kéziemelők. 

Az említett rakodóeszközök részben nálunk is ismeretesek, azonban 
szervezett rendszerbeállításukhoz még számos kérdés tisztázása szüksé
ges. 

Véleményünk szerint az anyagmozgatás fogalmának katonai értel
mezése, az egységcsomagolás, rakodás gépi eszközeinek kiválasztása, ki
alakítása és más anyagmozgatással kapcsolatos kérdések széleskörű 

szakmai vitát igényelnek, melyek kibontakozását a cikkben vázolt prob
lémákkal szeretnénk segíteni. 
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A vasúti közlekedés háborús viszonyok közötti munkára való 
előkészítésének és a vasúti hálózat technikai biztosítása 

megszervezésének kérdései 

Lénárt Sándor alezredes 

A valószínű ellenség hadászati-hadműveleti elveit ismerve megálla
píthatjuk, hogy a korszerű háborúban a közlekedési utak, s ezen belül 
a vasúti hálózat és azok fontosabb létesítményei ellen mind a hátország
ban, mind a hadszíntereken elsősorban tömegpusztító fegyvereket fog 
alkalmazni, de csapásokat mérhet hagyományos eszközökkel is. Mindeb
ből az k;övetkezik, hogy a korszerű háború körülményei között a szállí
tások folyamatosságának biztosítása érdekében egy sor aktív és passzív 
rendszabályt kell foganatosítani. 

E rendszabályok komplexumaként válik szükségessé a vasúti közle
kedés háborús viszonyok közötti munkára való előkészítésének és a vasúti 
hálózat technikai biztosításának békében történő megszervezése. 

Mielőtt a vasúti hálózat előkészítése és technikai biztosítása megszer
vezésének konkrét kérdéseit ismertetném, - a fogalmak helyes értelme
zése végett - szükségesnek tartom a vasutak helyreállítása és technikai 
biztosítása fogalmának tisztázását. 

Helyreállítási munkákat a különböző behatások (ellenséges csapások, 
diverziós cselekmények, elemi csapások, balesetek stb.) köveúkeztében 
i.tzemképtelenné vált vasútvonalakon és vasúti objektumokon hajtanak 
végre abból a célból, hogy azok ismét alkalmasak legyenek szállitások le
bonyolítására. 

A vasúti hálózat technikai biztosításának nevezzük a front vagy a 
hátországi vasúti hálózat az ellenség által atom- és hagyományos eszkö
zökkel mért csapások, diverziós cselekmények során előidézett rombolá
sok, elemi csapások, balesetek stb. következtében megszakadt forgalom 
gyors megindítására, valamint a vasútvonalak fuvarozó képességének az 
adott időszakban fennálló szállítási igények kielégítését biztosító mérték
ben történő folyamatos fenntartására irányuló rendszabályok összességét. 
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A tanulmányban érintett kérdések elemzését és ésszerű megoldásuk 
lehetőségeinek V'izsglilatát szükségesnek tartom azért is, mert ezek a had
műveletek közlekedési biztosításának olyan alapvető rendszabályai, me
lyeknek sikeres megvalósítása nélkül a hadműveletek hadtápbiztosítása 
érdekében felmerülő szállítási igények kielégítése - különösen a köz
ponti hadtápban és a hadműveleti hadtáp felső tagozatában - a vasúti 
közlekedés felhasználása nélkül nem biztosítható. 

Tanulmányomban elsősorban a központ hadtáp, vagyis a hátországi· 
vasúti hálózat előkészítésének és technikai biztosítása megszervezésének 
kérdéseit vizsgálom. 

A vasúti közlekedés háborús viszonyok közötti munkára való elő
készítése és technikai biztosítása megszervezésénél - a vasúti közleke
désre háruló katonai és népgazdasági szállítási feladatok sokoldalú vizs
gálata mellett - az ellenség közlekedési utak elleni várható tevékenysé
gének elemzéséből célszerű kiindulni. Ennek megfelelően ezen tanulmány
ban ezt a kérdést is szükséges röviden elemezni. 

1. A közlekedési utak várható rombolásának módjai és jellege 
a korszerú háborúban 

A haditechnika fejlődése eredményeként a korszerű háború körül
ményei között a valószínű ellenség mindent el fog követni annak érde
kében, hogy minél jobban zavarja a közlekedési utak munkáját és meg
akadályozza azokon a katonai szállítások és manőverek végrehajtását 
mind a hátországban, mind a hadszíntereken. 

Az ellenség hátországi közlekedési utak és azok berendezéseinek rom
bolására felhasználhat tömegpusztító lás hagyományos eszközöket, vala
mint diverzáns csoportok által alk.almawtt egyéb romboló eszközöket. 
A közlekedési utakat ezenkívül az ellenség mérgező és sugárzó harc
anyagokkal szennyezheti és baktériumokkal fertőzheti, ami jelentős mér
tékben megnehezíti a közlekedési utak üzemeltetését és helyreállítását. 

A közlekedési utak várható rombolását illetően olyan következteté
sekre juthatunk, hogy az ellenséges atomcsapások célpontjai a nagyobb 
vasúti és útcsomópontok, a nagyobb hidak és alagutak, a fontosabb légi 
útvonalak repülőterei és a víziközlekedési utakon levő nagyobb hidrótech
nikai építmények és kikötők lesznek. 

A közlekedési utak és azok fontosabb berendezései használhatatlanná 
válásának (rombolásának) területe - az alkalmazott atomfegyverek ha
tóerejétől és robbantási módjuktól függően - igen változó lehet. 

A Szovjetunióban több közlekedési kutatóintézet, valamint a Hadtáp 
és Katonai Közlekedési Akadémia tudományos kutatást végzett a hát
országi vasúti hálózat lehetséges rombolása, az atomcsapások következ
ményeinek fels7.ámolásához szükséges erők, eszközök és munkaidő meg
állapításának kérdésében. 
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A vizsgálat eredménye az alábbi táblázatban látható: 

Az 5 km-nél kisebb Az 5 km-nél nagyobb 
A létesítmények 

átmérőjű csomóponton átmérőjű csomóponton 
megnevezése 50 KT-ás hatóerő esetén 200 KT-ás vagy 

nagyobb hatóerő esetén 

Felépítmény, földalatti 
csatorna és vízvezeték 
hálózat 45-100°/0 30-650/Q 

Hidak, felüljárók, felső 
vezeték hálózat és az 
összes mozdonytípus 70-100% 65-90% 

Légve;zetékek, vasűti ko-
cSik és az összes épü-
lettipus 1000/o 75-100% 

A hagyományos eszközökkel végrehajtott ellenséges csapás következ
tében a közlekedési utak alépítményében 10-500 m 3-es tölcsérek kelet
kezhetnek és - a bombák űrméretétől függően - az épületek és beren-

• dezé.sek különböző sugarú körben rombolódhatnak. Ezenkívül a lőszerrel, 
robbanóanyaggal és tűzveszélyes rakományokkal rakott szállító eszközök 
robbanása egyéb károkat idézhet elő a közlekedési berendezésekben. 

Az ellenségnek a hátországi közlekedési úthálózat elleni tevékenysége 
következtében a háború első napjaiban rendkívül bonyolult helyzet ala
kulhat ki a közlekedési utakon, és ez a körülmény nagymértékben meg
nehezíti a katonai szállítások folyamatosságának biztosítását és szigorú 
követelményeket támaszt a közlekedési utak előkészítésével és technikai 
biztosításának m.egszervezésével S7.elllben. 

2. A vasúti közlekedés háborús munkára való elökészítésének kérdései 

Mint ismeretes, hazánk gazdasági életében jelenleg és még a közeljö
bőben is, a vasúti közlekedésnek van döntő szerepe a népgazdaság szál
lítási igényeinek kielégítésében. Szokolovszkij, a Szovjetunió marsallja, 
a vasúti közlekedés katonai jelentőségével kapcsolatban megállapította: 
,,A vasutak szerepe a fegyveres erők kiszolgálásában - a gépkocsiszálll
tás szerepének növekedése mellett is - igen nagy lesz, mivel az ország 
belsejéből a hadszíntérre a rakornányoloat főképpen vasúton kell szál
lítani . . . Helytelen az olyan elképzelés, hogy a fegyveres erőknek nap
jainkban nincs olyan szükségük a vasúti szállításra, mint a múltban." 
(Szokolovsaokij : Hadászat. Zrinyi Kiadó. 1964. 498. oldal.) 

A vasúti szállítás korszerű háborúban betöltött szerepét és nagy je
lentőségét a nyugati politikusok és katonai teoretikusok is hangsúlyozzák. 

Hazánk közlekedési hálózatát a Varsói Szerződés tagállamai egysé
ges közlekedési rendszerének szerves részeként kell tekinteni, s ennek 
megfelelően országunk vasúti közlekedését is az Egyesített Fegyveres 
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Erők tevékenységének biztosítása érdekében kidolgozott egységes tervnek 
megfelelően kell a háborús viszonyok közötti munkára előkészíteni. 

A közelmúltban lefolytatott EFEF szintű gyakorlatok és hadijátékok 
(,.Citadella", ,,óceán" és „Vltava" stb.) tapasztalatai bizonyítják a fegy
veres erOk előrevonásában és szétbontakozásában az olyan közlekedési 
rendszer meglétének szükségességét, amely lehetővé teszi az adott or
szágban a közlekedés valamennyi ágának és a szállító eszközök összes 
fajtájának katonai szállítások érdekében történő komplex felhasználását. 

Országunkban a vasúti közlekedés háborúra való előkészítését abból 
a célból kell végrehajtani, hogy a katonai száll!tásokra tervbe vett fron
tális és harántirányú vasútvonalak átbocsátóképességét a kívánt szintre 
növeljük, a vasúti hálózat életképességét és a száll!tmányokkal való ma
nőverezés lehetőségeit fokozzuk, továbbá a vasúti közlekedési objektu
mokra mért ellenséges csapások következményeinek gyors felszámolását 
biztosítsuk. 

A vasúti közlekedés háborúra történő előkészítésének feladatait - a 
foganatosftandó rendszabályok jellegétől függően - különböző módon 
lehet csoportosítani. E tanulmányban kizárólag egyéni elképzeléseim alap
ján kísérelem meg ezen rendszabályokat elemezni. 

a) A vasúti hálózat műszaki fejlesztésével, építésével és felújításával 
kapcsolatos építési, műszaki és üzemeltetési rendszabályok foganatosítása. 

A vasúti hálózat műszaki fejlesztésének főbb hadászati-hadműveleti 
követelményeit a következőkben lehet meghatározni: 

- a fontosabb frontális vasútvonalak átbocsátóképességének növe
lése, s alkalmassá tétele 120 tengelyes, 1200 tonna bruttó súlyú vonatok 
és rakszelvényen túlérő rakományok továbbítására; 

- a nagy vasúti csomópontok és műtárgyak (hidak, alagutak stb.) 
megkerülő és összekötő vonalainak, illetve deltavágányainak kiépítése; 

- a kerülő útirányként felhasználható mellékvonalak átbocsátóké
pes.ségének a fővonalakra érvényes normák szerinti növelése; 

- az állandó jellegű nagy vasúti hidak dublirozása, tartalék átkelő
helyek előkészítése és berendez.ése; 

- a csomópontok előtt és mögött levő vasútállomások előkészítése 

a vonatok kiszolgálásával és műsziaki ellenőrzésével kapcsolatos munkák 
decentralizálására; 

- be- és kirakó állomások előkészítése a csapatok mozgósítási és 
összpontosítási körleteiben, a hadműveleti hadtáp települési körleteiben 
és az anyagi biztosítási repülőterek közelében; 

- az ellenséges atomcsapásoknak kitett vasúti objektumokhoz (cso
mópontok, nagy hidak stb.) csatlakozó vonalszakaszokon IAK-ek, a ha
tármenti vasúti átrakó körleteken kívül pedig tartalék berakó körletek 
előkészítése; 

- megfelelő mennyiségű helyreáll!tóanyag, üzem- és kenőanyag tar
talékok létrehozása; 

- mentesítő állomások létesítése a vasúti gördűlőanyag vegyi-, su
gármentesítésére és fertőtlenítésére, valamint a vasúti személyzet és a 
szállított személyi állomány személyi mentesítésére; 
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- a vasúti hírrendszer szervezési és technikai előkészítése, helyhez
kötött és mozgó kisegítő hírközpontok berendezése; 

- életvédelmi létesítmények építése a kiszolgáló vasúti személyzet 
és a vezetési pontok részére. 

A vasúti forgalom háborús viszonyok közötti lebonyolítása rendsza
bályainak kidolgozása és egyéb üzemi, technikai feltételeinek létreho
zása a következőkre terjedjen ki: 

- hadimenetrendek kidolgozása több változatban (két- és egyirányú 
forgalomra, egy irányban túltengelyes vonatok továbbítására stb.) és azok 
naprakész állapotban tartása; 

-- a hadiforgalomra vonatkozó rendszabályok (hadiforgalmi utasítás, 
közlekedési határozványok stb.) kidolgozása; 

- a kerülő vonalak, összekötő- és deltavágányok forgalmát szabá
lyozó végrehajtási utasítások elkészítése, a különleges forgalmi módok 
bevezetésére vonatkozó tervek és intézkedések kidolgozása; 

- a szükség-, vízállomások előkészítése és üzemeltetésük szabályai
nak kidolgozása; 

- a csomópont előtti és mögötti állomások végrehajtási utasításai
nak kiegészítése, különös tekintettel a háború esetén azokon elvégzendő 
technikai műveletekre (mozdonyváltás, üzem- és kenőanyag, valamint 
vízvételezés, műszaki kocsivizsgálat stb.); 

- a vasúti forgalom, különösen a katonai szállítások irányítására 
vonatkozó rejtett vezetési rendszabályok kidolgozása; 

- a vasúti személyzet háborús viszonyok közötti munkára történő 
elméleti, gyakorlati és pszichikai felkészítése. 

b) A vasúti jáTinűpark (vonó- és szállító eszközök) műszaki fejlesz
tésével és katonai szállításokra történő előkészítésével kapcsolatos rend
szabályok. 

A vasúti járműpark műszaki fejlesztésének és katonai szállításokra 
történő előkészítésének főbb követelményei a következők: 

- a mozdonypark korszerűsítése, a diesel és villamos mozdonyok 
beszerzésének fokozása; 

- a gőzmozdonyok villamosított vonalakon való üzemeltetés céljából 
történő tartalékolása; 

- a vasúti kocsipark korszerűsítése, a kocsik tipizálása, a kis- és 
nagy raksúlyú pőrekocsik és tartálykocsik beszerzésének fokozása; 

- a vasúti járműpark háborús veszteségeinek pótlása és a sérült 
gördülöanyag javítása céljából gyártó és javító kapacitás biztosítása, fő
darabok, alkatrész.ek és javító anyagok tartalékolása; 

- különleges rendeltetésű vonatok (segélyszerelvények, tűzoltó-, 

fürdő-, fertőtlenítő és kórházvonatok, rögtönzött sebesültszállító szerel
vény,ek stb.) előkészítése és berende:oése; 

- nagyraksúlyú pőrekocsik egyrészének (kb. 6-8%) alkalmassá té
tele a homlokrakodóként történó felhasználásra; 

-- a kiszerelhető legénységi és konyhaberendezések korszerűsítése, 
a határmenti és ideiglenes átrakó körletekben pedig rögzítő eszközök be
szerzési:>- és tárolása. 
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ci A vasúti létesítményeken keletkezett rombolások következményei 
gyors felszámolásának biztosítása érdekében a következőket kell a vasu
tak háborúra való elkészítése során végrehajtani: 

- a vasúti hálózat technikai biztosítási tervének, valamint a fonto
sabb létesítmények (vasúti csomópontok, nagy hidak, alagutak stb.) elő
zetes helyreállítási terveinek elkészítését (több változatban); 

- a háború esetén megalakítandó helyreállító szervek és alakulatok 
„M" terveinek kidolgozását, s a részükre szükséges gépi felszerelések és 
szállító eszközök biztosítását; 

- a helyreállító erőknek, eszközöknek és anyagoknak a vasúti há
lózaton való olyan elosztását, amely megfelel a várható csapások követ
kezményeinek felszámolásával kapcsolatos munkák mennyiségének és jel
legének: 

- a helyreállítási munkák irányítására szükséges hírrendszer kiépí
tését; 

- a vasúti hálózat életképességének növelésére irányuló munkák (a 
csomópontok megkerülésével kapcsolatos vasútépítések, rakodóvágányok 
építése stb.) gyors végrehajtása feltételeinek biztosítását (kiviteli tervek, 
munkaerő- és anyagszámvetések, organizációs tervek stb. elkészítését). 

d) A vasúti szállítások harcbiztosítására vonatkozó rendszabályok, 
amelyek a vasúti közlekedési objektumok, valamint a szállított csapatok 
és anyagok őrzésének és védelmének, légvédelmének, továbbá tömegpusz
tító fegyverek elleni védelmének megszervezésére irányulnak:. 

A vasúti hálózat tömegpusztító fegyverek elleni védelme a' követ
kező rendszabályokat foglalja magába: 

- a vasúti hálózaton a folyamatos sugár-, vegyi- és bakteriológiai 
felderítés bevezetését; 

- a szolgálati helyek értesítését az atomveszélyröl és a sugár-, ve
gyi- és bakteriológiai szennyezésről; 

- a vasúti dolgozók és szállított csapatok részére szükséges életvé
delmi berendezések előkészítését; 

- a közlekedési- és szállító eszközök széttagolásának megszervezését; 
- a vasúti dolgozók egyéni védőeszközzel történő ellátását és a meg-

előző egészségügyi rendszabályokat; 
- a vasúti hálózat technikai biztosításának megszervezését; 
- a vasúti objektumokra mért ellenséges atomcsapások következmé-

nyeinek feiszámolását. 

3. A vasúti hálózat technikai biztosításának er6l, eszközei és normál 

A tömegpusztító és hagyományos eszközökkel rombolt vasúti létesít
mények helyreállítása megszervezésének alapját a vasúti hálózat techni
kai biztosítására kidolgozott tervek képezik. E tervekben rögzíteni kell 
a vasutak technikai biztosításához szükséges erők és eszközök mennyisé
gét, elosztását és alkalmazásuk rendjét. 

A vasúti hálózat technikai biztosításához szükséges erők mennyisé
gének megállapításánál a végrehajtandó munkák jellegéből kell kiindulni. 
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A vasutak technikai biztosításával összefüggő munkák két csoportra 
oszthatók fel: 

- az első csoportba nagytömegű és magasszintű szakképzettséget és 
gépesítést igénylő munkák tartoznak. Ilyenek: az atomcsapások és a ha
gyományos eszközökkel mért tömeges csapások következményeinek fel
számolása, a nagy hidak építése, illetve helyreállítása, megkerülő vasút
vonalak építése stb.; 

- a második csoportba sorolhatók azok a munkák, amelyek viszony
lag kisterjedelműek. Ilyenek a hagyományos eszközökkel mért egyes csa
pások és az elemi csapások, valamint a diverzánsok által okozott rombo
lások következményeinek felszámolása. 

Az első csoportba tartozó munkák gyors végrehajtása csak erre a 
célra kiképzett katonai és vasúti szakalakulatokkal lehetséges, amelyek 
mozgékonyságuknál fogva képesek erőiket és eszközeiket rövid idő alatt 
összpontosítani a rombolt objektumok körzetében és a helyzettől függően 
vagy a helyreállítást vagy az építési munkát megkezdeni. Mivel a szerve
zett helyreállító erők- és eszközök mennyisége korlátozott, ezért a tech
nikai biztosítási terv készítésénél számolni kell az alakulatok manővere
zési lehetőségeivel, - vagyis abból kiindulva, hogy valamennyi fonto
sabb létesítmény feltehetően nem egyidejűleg lesz lerombolva - egy-egy 
alakulatot több létesítmény helyreállítására kell felkészíteni. 

A v·asúti hálózat technikai biztosításával kapcsolatos első csoportba 
tartozó helyreállítási munkák végrehajtásába hátországban - a mi viszo
nyaink között - az alábbi erők vonhatók be: 

- a KPM alárendeltségébe tartozó különleges (vasúti, híd stb.) hely
reállító alakulatok; 

-- az ürszág területén működő saját, esetleges szövetséges katonai 
vasúti csapatok építő-, helyreállító egységei és alegységei; 

- a szállított vagy a rombolt létesítmények körzetében elhelyezett 
CJapatok és a helyi lakosság. (Csak az illetékes katonai szervek engedé
lye alapján, illetve a helyi tanácsok útján.) 

Az ország területén a vasúti hálózat technikai biztosítására szüksé
ges erők mennyiségének megállapításánál az igénybe vehető alakulatok 
alábbi lehetőségeiből lehet kiindulni: 

A katonai vasúti csapatokból: a vasúti felépítményi zászlóaljat 1-2 
csomópont vagy 150 km-ig terjedő vonalszakasz; a vasúti hídhelyreállító 
zászlóaljat - megfelelő hídszerkezetek vagy pontonhíd készletek meg
léte esetén 1-2 nagy, vagy 2-3 közepes híd technikai biztosítására le
het kijelölni; a vasúti távközlő-, biztosítóberendezés helj,Teállító száza
dot a vasúti dandár technikai biztosítási körzetében elsősorban a híradó 
berendezések helyreállítására célszerű alkalmazni. 

A KPM vasúti helyreállító ala,kulataiból: a vasúti pályahelyreállító 
osztagokat (VPO- 373 fő) egy vasúti csomópont vagy 60-80 km-es vo
nalszakaszon; a gépesített mozgó pályamesteri szakaszokat (GMPSZ- 150 
fő) egy nagy állomás vagy 30-40 km-es vonalszakaszon; a vasúti híd
helyreállító osztagokat (VHO- 450 fő) 1-2 közepes vasúti híd technikai 
biztosítására lehet kijelölni; a villamos felsővezeték helyreállító (VFHO-
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80 fő), vízellátó (VO- 40 fő), távközlő-, jelző- és biztosítóberendezés hely
reállító (TBHO- 40 fő), valamint a mozdony és kocsijavító (MHO, KH0-
50-60 fő) osztagokat helyreállítási körzetenként, az alapvető helyreállító 
alakulatok (VPO, VHO, vasúti csapatok) megerősítésére, a különleges 
képzettséget igénylő szakmunkák végrehajtására célszerű alkahnazni. 

A második csoportba tartozó technikai biztosítási munkák olyan jel
legűek, hogy a végrehajtásukra kijelölt erőknek állandóan a biztosítandó 
létesítmények területén kell tartózkodniok. Ezért a munkák ezen csoport
jának. munkaerő szükségletét az 1 km biztosítandó vasúti vonalszakaszra 
szükséges emberek létszámába célszerű meghatározni. Az ilymódon meg
állapított munkaerő szükségletet a technikai biztosítás sűrűségének lehet 
nevezni. Az ellenséges légierő és diverzánsok vasúti hálózat elleni tevé
kenységének aktivitásától és módjától, valamint a vasútvonalak technikai 
állapotától függően a technikai biztosítás sűrűségét a katonai célokra 
felhasználandó vasútvonalakon 5-8 fő/km-ben, egyéb vonalakon pedig 
2-3 fő/km-ben oélszerű megállapítani. Ez azt jelenti, hogy hazánk terü
letén a katonai oélokra előkészített vasúti hálózaton (kb. 3200 km) a má
sodik csoportba tartozó technikai biztosítási munkák végrehajtásába 15-
20 ezer főt szükséges bevonni. Ezen erők zömét a vasúti közlekedési pol
gári védelmi szerveinek állományából, valamint a külszolgálati szervek 
üzemvitell és fenntartási munkákra meghagyott létszámából célszerű 
megszervezni. Ezen erőkkel - szükség esetén - a második c,soportba 
tartozó technikai biztosítási munkákat, az egyes rombolási helyeken 4-6 
órán belül végre lehet hajtani. Meg kell itt jegyezni, hogy a vasutakon 
jelenleg is meglevő segélyszerelvények és tűzoltóvonatok, valamint az 
,,M" esetén felállításra kerülő kis helyreállító alakulatok (gépesített pá
lyafenntartási egységek, egyéb vasútigazgatósági helyreállító részlegek, 
különböző polgári védelmi osztagok, stb.) állományát a második csoportba 
tartozó technikai biztosítási munkák munkaerő szükségl.eténél célszerű 
figyelembe venni. 

Az ország vasúti hálózatának technikai biztosítására szükséges anyag
tartalékokat az alábbiak szerint volna célsrerű létrehozni: 

- egyrészt az előre kidolgozott helyreállítási tervváltozatok alapján 
lehetne megállapítani az atomcsapásoknak kitett létesítmények helyreál
lító anyagszükségletét, és ezen anyagokat a helyreállítandó létesítmények
től biztonságos távolságban a helyszínen kellene tárolni, az adott létesít
mények rombolása esetén a helyreállítási munkák megszervezéséért és 
végrehajtásáért felelős személy (vasútigazgató, pályafenntartási főnök 
stb.) intézkedése szerint lehetne felhasználni; 

- másrészt az ismételt csapásoknak kitett legfontosabb létesítmé
nyek helyreállítására vagy előre nem látott igények kielégítésére felhasz
nálható helyreállító anyagokat központi tartalékként kellene tárolni, 
amelyeket csak a KPM intézkedése alapján lehetne felhasználni. 

A második csoportba tartozó, viszonylag kisterjedelmű helyreállítási 
munkák anyagszükségletét elsősorban a jelenleg is rendelkezésre álló bala 
eseti tartalékokból és fenntartási anyagi készletekből kellene biztosítani. 

Ismeretes, hogy az ország területén a vasúti hálózat technikai bizto-
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sításával kapcsolatos első csoportba tartozó munkák végrehajtására a je
lenlegi szervezés szerint korlátozott mértékben áll rendelkezésre munka
erő. Különösen jelentős lehet a munkaerőhiány a hidak helyreállításánál, 
mivel a hidak technikai biztosítására igen korlátozottak a lehetőségeink. 
Jelentős lehet a munkaerőhiány a vasúti vízellátás és gördülőanyag hely
reállításánál is, mely az amúgyis nagy járműjavító kapacitás kiesés miatt 
károsan éreztetheti hatását a vasúti hálózat fuvarozóképességének fenn
tartásában. 

Az ország vasúti hálózatának technikai biztosítására igénybevehetll 
erők és eszközök lehetőségeinek elemzése alapján az alábbi következte
téseket vonhatjuk le: 

- a vasúti hálózat technikai biztosítását az ország területén korlá
tozott erőkkel és eszközökkel kell megszervezni; 

- a vasúti közlekedés háborús feladatokra való felkészítése során 
biztosítani kell a hidak helyreállításához szükséges erők és eszközök 
mennyiségének növelését; 

- már békében szükséges intézkedéseket foganatosítani a nagy és 
közepes vasúti hidak helyreállításához szükséges anyagok és szerkezetek 
gyártásának és beszerzésének fokozására; 

- a helyreállító erők és eszközök veszteségeinek csökkentése érde
kében biztosítani kell azok veszélyeztetett objektumoktól biztonságos 
távolságban történő felállítását, illetve tárolását. 

4. A hátországi vasúti hálózat technikai biztosításának megszervezése, 
a katonai és polgári közlekedési szervek. 

valamint a helyreállító alakulalok feladatai 

Az ország közlekedési hálózatán a technikai biztosítás, ezen belül 
a vasutak technikai biztosítási tervének elkészítése a KPM feladata. 

A vasúti hálózat technikai biztosítása általános tervének kidolgozá
sánál az alábbiakat kell figyelembe venni: 

- a katonai és népgazdasági szállítások zavartalan végrehajtása ér
dekében elsősorban biztosítandó frontális- és harántvonalakat, valamint 
ezek legfontosabb objektumait csomópontok, nagy hidak, alagutak stb.); 

- a különböző objektumok rombolása következményei felszámolá
sának módját ideiglenes vagy rögtönzött helyreállítás, megkerülés, IAK 
megnyitása stb.) és a következmények felszámolásával kapcsolatos mun
kák terjedelmét; 

- a legfontosabb vasúti objektumok életképességének növelésére 
irányuló munkák terjedelmét és sorrendjét; 

- az egyes körzetekben vagy objektumokon a technikai biztosítás
sal kapcsolatos munkák végrehajtásáért felelős szervek és személyek ki
jelölését és konkrét feladataik meghatározását; 

- a technikai biztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtásába be
vonható erők és eszközök, valamint anyagi tartalékok mennyiségét; 

- a technikai biztosítással kapcsolatos munkák helyreállító anyagok
kal való ellátásának általános rendjét. 
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A vasúti hálózat technikai biztosításának általános tervét, vázlaton 
vagy nagyméretarányú térképen (200 000-es) célszerű elkészíteni és azon 
grafikusan, illetve táblázatos formában az alábbiakat kell feltüntetni: 

- a biztosítandó vasúti hálózat fontosabb jellemzőit (átbocsátóké
pesség, vonalak hossza, stb.) és az ellenséges atomcsapások veszélyének 
kitett fontosabb vasúti objektumokat; 

- a technikai biztosításba bevonható erők és eszközök (helyreállitó 
alakulatok, tűzoltó- és segélyszerelvények, egyéb részlegek, stb.) megala
kítási helyeit és határidőit, valamint menetkészségük elérése utáni át
csoportosításuk rendjét; 

- a helyreállitó alakulatok, illetve technikai biztosító csoportok el
helyezését és állományát, valamint az általuk biztosítandó objektumok, 
körzetek, vonalszakaszok stb. határait, a csapások következményeinek 
felszámolásával kapcsolatos munkák megkezdésének és befejezésének ha
táridőit; 

- a központi és körzeti helyreállító anyagtároló bázisok telepítését 
és azokon tárolt anyagi eszközök és szerkezetek mennyiségét; 

- a helyreállító anyagok kitermelésére és előregyártott szerkezetek 
előkészítésére alkalmas helyeket; 

- az atomcsapások következményeinek felszámolása közötti idó
szakban vagy azokat megelőzően a helyreállitó alakulatok által végzendő 
életképesség növelésére irányuló munkákra vonatkozó feladatokat; 

- a jelek és jelzések táblázatát, valamint híradó összeköttetés rend
jét; 

- a helyreállitó alakulatok (technikai biztosító csoportok) vasúti ob
jektumok több (3-4) lehetséges rombolása változatainak esetén való te
vékenységének rendjét; 

- a technikai biztosítással kapcsolatos intézkedések végrehajtókhoz 
történő lejuttatásának és a jelentések felterjesztésének rendjét. 

A technikai biztosítás általános terve képezi az alapját a vasúti lé
tesítményként elkészítendő helyreállitási terv-vázlatok kidolgozásának, 
amelyeket a vasúti szerveknek - a katonai közlekedési szervekkel együtt
működve - még békében célszerű elkészíteni. Ezen belül el kell készí
teni az adott létesítmények helyreállítására vonatkozó munkaerő és anya
gi biztosítási számvetéseket is. 

A technikai biztosításra kijelölt erők és eszközök elosztásánál és fel
használásánál a következő elveket célszerű betartani: 

- a helyreállitó alakulatok fő erőkifejtését a frontális és haránt
irányú vasútvonalakon keletkezett rombolások következményeinek fel
számolására kell összpontosítani; 

- a nagyobb vasúti objektumokat ért atomcsapások következmé
nyeinek felszámolására több helyreállító alakulatot kell bevonni. Ebben 
az esetben parancsnokként (vezetőként) a legtapasztaltabb, legrátermet
tebb parancsnokot, vezetőt) kell kijelölni és neki alárendelni a többi ala
kulatot; 

- a helyreállitási szünetekben az alakulatok készüljenek fel az 
előttűk álló feladatok végrehajtására, illetve olyan munkát végezzenek, 
amelyek növelik a vasúti hálózat életképességét stb. Ilyenek: előregyártott 
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szerkezetek készítése, gépi eszközeik javítása, karbantartása, csomópontok 
megkerülő űtvonalainak építése, hidak dublírozása, IAK-ok előkészítése, 
kapacitásnövelő munkák végzése (forgalmi kitérők, második vágányok 
építése stb.), óvóhelyek, vezetési pontok építése, közlekedési objektumok 
álcázása stb. 

A helyreállítási munkák anyagokkal való időbeni és folyamatos ellá
tása a vasúti hálózat technikai biztosításával kapcsolatos munkák sike
res végrehajtásának egyik legfontosabb előfeltétele. 

A helyreállító anyagokat és szerkezeteket a vasűti hálózaton űgy 
és olyan számvetéssel kell elhelyezni, hogy azoknak a helyreállító alaku
latok rombolt objektumokhoz történő kiérkezésével egyidőben és a mun
kák kifejlesztéséhez szükséges mennyiségben való kiszállítása biztosít
ható legyen. 

Ennek érdekében az első tömeges atomcsapás következményeinek 
felszámolásához szükséges helyreállító anyagok tárolására a biztosítandó 
objektumok közelében - a várható atomcsapások rombolási körzetén kí
vül - űgynevezett körzeti helyreállító anyagtelepeket célszerű létrehozni. 

A körzeti helyreállító anyagtelepeken tárolandó tartalék anyagok és 
szerkezetek mennyiségét a mi viszonyaink között is célszerű a Szovjet
unióban elfogadott számítási normák figyelembevételével megállapítani, 
melyek szerint: 

- a nagy hidak mellett létesítendő körzeti helyreállító anyagtelepe
ken tárolandó anyagok és szerkezetek mennyiségét űgy kell meghatározni, 
hogy az anyagok a helyreállítás 1-2. napján elvégzendő munkákhoz az 
anyagtelepen legyenek tárolva. Ezen idő alatt a hiányzó anyagok és szer
kezetek a szomszédos anyagtelepekről kiszállíthatók vagy a helyszínen 
kitermelhetők; 
· - az egymástól 60-100 km-re levő vasűti csomópontoktól 5-10 km 
távolságra adott csomópont helyreállításához szükséges anyagok és szer
kezetek tárolása céljából létesítendő körzeti helyreállító anyagtelepeken, 
;a tárolandó anyagok és szerkezetek mennyiségét az anyagtelepek által ki
szolgált és végrehajtandó munkák várható terjedelmének figyelembevéte
léV'el . célszerű meghatározni. A Szovjetunióban elfogadott normák sze
rint ezeken az alábbi anyagmennyiséget tárolják: 5-10 fkm sínt, 30-40 
tonna kapcsolószert, 3-5000 db talpfát, 10-15 csoport kitérőt a hozzá
tartozó aljakkal, 150-200 m3 fűrészelt faanyagot és alátámasztó faszer
kezetet (aljazatot), 10 t acéltartót, 2 kit összerakható víztornyot, 2 km 
vízvezetékcsövet, 4 klt vízdarut, 20 km távíróvezetéket, 10 km négyeres 
távbeszélő kábelt, 2 kit állomási hírközlőberendezést és 2 kit jelzőbe
rendezést. 

A vasűti objektumok helyreállításához szükséges anyagok kiterme
lésével és szállításával kapcsolatos munkákba maximálís mértékben be 
kell vonni a helyi lakosságot, a környékbeli vállalatok és az országos 
szállító szolgálat erőit és eszközeit. 

Mivel az ország területén a vasűti hálózat megbízható, technikai biz
tosítása a katonai szállítások megszakítás nélkülí végrehajtásának egyik 
legfontosabb előfeltétele, a katonai szállítások megszervezéséért felelős 
katonai közlekedési szervek kötelesek résztvenni a technikai biztosítás 
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megszervezése kérdéseinek megoldásában. A Magyar Néphadsereg kato
nai közlekedési szerveinek főfeladatai ezen a területen a következők: 

- a vasúti hálózat technikai biztosításának megszervezésére vonat
kozó javaslatok kidolgozása, valamint - a helyzet változásainak megfe
lelően - a kidolgozott javaslatok módosítása: 

- a technikai biztosításban résztvevő különböző katonai szervek 
(PVOP, MÜF-ség stb.) tevékenységének koordinálása; 

- a technikai biztosítás erői és eszközei állapotának nyilvántartása, 
a vasúti hálózaton a technikai biztosítással kapcsolatos munkák meneté
nek állandó figyelemmel kísérése. 

Az ország vasúti hálózata technikai biztosításának megszervezésével 
kapcsolatban elmondottak alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

- a vasúti hálózatra mért atomcsapások, balesetek és elemi ese
mények következményei felszámolásának sikere a vasúti hálózat techni
kai biztosítása érdekében foganatosított előkészítő rendszabályoktól függ; 

- a vasúti hálózat technikai biztosításának békében történő megszer
vezése a KPM katonai szerveinek egyik legfontosabb feladata; 

- a Magyar Néphadsereg katonai közlekedési szerveinek tevékenyen 
kell közreműködni a vasúti hálózat technikai biztosításának megszerve
zésében; 

- az országos vasúti hálózata technikai biztosításával kapcsolatos 
helyreállítási munkák sikeres végrehajtása jelentős mértékben függ a 
helyreállító anyagok és szerkezetek meglététől, ezért körültekintően kell 
megszervezni a helyreállítási munkák anyagi-technikai biztosítását. 

• • 
• 

A tanulmányban a teljességre való törekvés nélkül kíséreltem meg 
a vasúti közlekedés háborús viszonyok közötti munkára való előkészíté
sének és a vasúti hálózat technikai biztosítása megszervezésének problé
máit feltárni. úgy gondolom, hogy ezen problémák sikeres megoldása 
nélkül a hadműveletek biztosítása érdekében végrehajtandó katonai 
vasúti szállítások megszervezésének kérdéseiben nem lehet kellően meg
alapozott döntéseket hozni, s ezért ezen kérdések további elemzése és 
vizsgálata a katonai közlekedési szolgálat egyik legfontosabb feladata. 
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Korszerű katonai anyagszállítások gépkocsi futásainak 
csökkentése matematikai programozási módszerek 

felhasználásával 

Luptovsky Károly őrnagy 

A Magyar Néphadsereg különböző folyóiratában, kiadványaiban az 
utóbbi években több tanulmány, cikk jelent meg a korszerű vezetési 
módszerek, így az operációkutatás és ezen belül a szállítási programozás 
területéről is. Ezek az írások alapvetően az elmélet oldaláról közelítették 
meg ezen problémát, támaszkodva a hazai és külföldi irodalmi forrásokra. 

A különböző gépkocsiszállitások üzemtani mutatói vizsgálata során 
megállapítást nyert, hogy a szállítások gazdaságosságát elsősorban a ra
kottan és üresen megtett kilométerek aránya befolyásolja. Az idevonat
kozó katonai szakirodalmakban a különböző programozási módszerek 
bevezetésének célszerűségét és elvi lehetőségét bizonyítják az üres futások 
csökkentése, illetve a rakott futások növelése érdekében. 

Mielőtt rátérnék egy konkrét-szállitási feladat ismertetésére, szük
ségesnek tartom az úgynevezett „Szállitási probléma" kifejtését, figye
lembe véve a honvédségi sajátosságokat. 

Szállitási problémának nevezzük honvédségi anyagszállitások vi
szonylatában általában a következő feladatot: Ismertek a különböző 
anyagraktárak, (raktárcsoportok), amelyek pontosan meghatározott 
mennyiségű, azonos jellegű anyagot tárolnak (,,feladóhelyek"), valamint 
adottak a különböző anyagokat igénylő csapatok, intézetek, szervek 
(,,rendeltetési helyek"). Ezen „rendeltetési helyek" távolsága a „feladó
helyektől" általában ismert. Bármelyik „feladóhelyről" bármelyik „ren
deltetési helyre" lehet anyagot szállitani. A szükséges anyagmennyiségek 
elszállitására olyan szállitási tervet kell készíteni, amely kijelöli, hogy 
az egyes csapathoz, intézethez, szervhez - mint rendeltetési helyek
hez -, mely raktáraktól, feladóhelytől szállitsák a honvédségi anyagot, 
legkevesebb üres futással a legrövidebb idő alatt, tehát a leggazdaságo
sabban. 

Azt a programot, amely a fenti feltételnek megfelel optimális prog
ramnak nevezzük. A minimális üres futást, vagy legrövidebb időt adó 
megoldást pedig optimális megoldásnak. 

139 



A fentiek figyelembevétele mellett láthatjuk, hogy a korszerű 
gyors anyagszállítások végrehajtása során igénybevett szállító gépkocsik, 
illetve szállító oszlopok tevékenységének tervezésénél a különböző prog
ramozási algoritmusok alkalmazása fokozott mértékben előtérbe kerülhet, 
mivel ezen anyagmozgatásokat és szállításokat általában: 

- nagy rakodó és szállító egységek több raktártól, ,,feladóhelyről", 
esetleg 

- sok rakodó eszközzel és szállító gépjárművel - több „rendeltetési 
helyre", 

- egyre nagyobb szállítási távolságon, 
- legtöbbször központosítva, tervszerűen hajtják végre. 

Az alábbiakban egy gyakorlati példa felhasználásával szeretném 
közelebb vinni az olvasókat a problémához, illetve a probléma megoldá
sának egy jó módszeréhez. 

Példaként egy eléggé összetett feladatot választottam olyan indok
kal, hogy a bonyolult feladat részfedadatokra való bontásával az egyszerű 
megoldáson keresztül mutassam be a bonyolult megoldást. Kiindulási 
alapként tegyük fel, hogy a harc folyamatos anyagi biztosítás érdekében 
1500 t anyagot kell utánszállítaní. Az elszállításra kerülő anyag 600/o-a 
szilárd, 40%-a pedig folyékony, hajtó és kenőanyag. 

A szilárd anyagok vételezése raktárcsoportokban történhet, ahol 
megfelelő rakodó erők és eszközök állnak rendelkezésre. A raktárcso
portokat jelöljük F1; F2 ; F3 ; F, ,,feladóhelyeknek". 

A mindennemű szilárd anyag 600/o-át - a rakodások, illetve az anyag 
kiszállításának meggyorsítása érdekében - gépkocsikra felmálházták. 
A fennmaradó 40%-ot bármely raktárcsoport biztosítani tudja. A folyé
kony anyag felmálházott állapotban van. 

Az elszállításra kerülő szilárd anyag mennyisége 900 tonna. Rendel
kezésre áll ezen anyagmennyiség elszállítására 226 db 3,5 t-s tgk., és 70 
db 3,0 t-s pótkocsi, összesen 991 tonna kapacitással. A folyékony anyag 
szállítására 160 db 4000 literes (3,5 t-s) üza. szállitó gépkocsi és 80 db 
1000 literes (0,75 t-s) utánfutó. Mindösszesen 620 tonna kapacitással. 

A gépkocsik (üres és felmálházott) a raktáraktól az 1. sz. vázlat 
alapján kiszámított távolságban a „Gy1" (150 db gk) és „Gy2" (76 db 
gk) helyeken települnek. A „Gy" helyek raktáraktól való távolságát az 
1. sz. úgynevezett költségmatrix adja. (1. sz. ábra.) 

Az elszállításra kerülő lőszer, élelem, egyéb és hajtóanyagok jelölése 
rendre: ,,L", ,,É", ,,E", ,,H" szimbólumokkal történjen. A szilárd anyag 
megoszlása 600 t. ,,L" lőszer, 200 t. ,,É" élelem és 100 t. ,,E" egyéb anyag. 
A hajtóanyag szállitó eszközei helyben a „Gy3" (90 db gk), ,,Gy4 ' (70 db 
gk) helyeken települtek. Az egyes anyagfajták szállításánál kialakuló 
paraméterek az ismert összefüggések felhasználásával a következők: 

Szilárd anyagok esetében az egy állományi gépkocsi átlagos statikus 
raksűlykapacitása 4,4 tonna/gépkocsi. 

Folyékony anyag esetében 3,87 tonna/gépkocsi. 
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Az átlagos dinamikus terhelési tényező (t 1 ) 

,,L" anyagok felmálházása esetén 0,95, 
,,É" anyagok felmálházása esetén 0,85, 
,,E" anyagok felmálházása esetén 0, 75. 

Ezekután az elszállítandó anyagok mennyiségét és fajtáját ezzel a 
terhelési tényezőt (t 1 -t) figyelembe véve a szükséges gépkocsi létszám 
az alábbiak szerint alakul: 

„L" anyag elszállításához 146 db tgk. 40 db pótkocsi a 
„É" anyag elszállításához 53 db tgk. 17 db pótkocsi a 
„E" anyag elszállításához 27 db tgk. 13 db pótkocsi, azaz 

Összesen 226 db tgk. 70 db pótkocsi 
szükséges. 

Az előzőekben ismertetett elvek figyelembevételével a kiszállításra 
kerülő szilárd és folyékony anyagok raktár csoportoknál kerülnek át
adásra. Ezen raktárcsoportok a rendeltetési helyek, jelöljük: R,., R,, Ra, 
R4, R5, Rö szimbólumokkal. A feleslegesnek mutatkozó 20 t. folyékony 
anyag kivételével (amellyel az oszlopok üzemanyag biztosítását látják 
el) rendre R1, R2, R3, R4, R,, R6 rendeltetési helyeken kerülnek átadásra. 

Mivel a szállító gépkocsik az egyes anyagfajtákkal a t, figyelembe
vétele mellett feltehetőleg teljes terjedelmükig terheltek, ezért nem 
súlymennyiségben, hanem gépkocsi mennyiségben lehet számolni, így az 
egyes rendeltetési helyek anyagigénye - az anyagokat szükségletnek 
megfelelően gépkocsi egységben elosztva - a következő. (1. sz. táblázat.) 

Rendel-
tetési hely 

R, 
R, 
R, 
R, 
Rs 
Ro 

R,-R, 
összesen 

1. sz. táblázat 

Anyagszükséglet Anyag megnevezése 

1 
szilárd folyé- L" t" 1 ~" t" 1 E" t" 1 H" t" kony " " " " " .. " " 

75/19 30/10 46/10 182 20/6 75 9/4 32 30/10 113 
46/17 18/5 30/12 134 10/3 37 5/2 17 18/5 67 
53/12 27/15 40/6 150 7/4 31 6/2 21 27/15 106 
31/16 30)20 20/10 95 8/3 31 4/2 15 30/20 120 
21/6 35/20 10/2 39 7/2 26 4,/2 15 35/20 137 
- 20/10 - - - 20/10 77 

1226/70 1160/80 1146/40 600 152/18 200 128/12100 1160/80 620 

Megjegyzés: A számlálóban a gépkocsik a nevezőben a pótkocsik száma 
van feltüntetve. 

A gépkocsi oszlopokkal együtt hajtanak végre menetet a technikai 
zárórészlegek, valamint az anyagi egészségügyi biztosításhoz és a meg
hibásodott gépkocsik átrakásához szükséges tartalék és egyéb gépkocsik, 
rakodó erők és eszközök. 
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A szilárd anyagok R1, R,, ... stb rendeltetési helyen való átadása 
után a szállító gépkocsik és pótkocsik 750/o-ának (170 db gk. és 60 db pót
kocsi) a szállítási terv szerint hátraszállítási feladatként anyagot kell fel
vételezniük a különböző anyaggyűjtő helyeken - jelöljük V1, V2, V3, 

Vt. ... V10 szimbólikumokkal - és rakottan térnek vissza az F1, F2, F4 
helyekre. Az egyes V1, V2, ... stb. vételező helyeken levő anyagmennyi
sége összesen 350 tonna, azonban a raksúlytól és térfogattól függő ter
helési tényező (t, ) ez esetben csak 0,45 így, a fenti gépkocsi létszám 
szükséges a szállítási feladat végrehajtásához. Az anyagmennyiség meg
oszlása a következő: 

a V1 helyen rendelkezésre áll 29 t azaz 14 gk. és 5 pótk. ag; 
a V 2 helyen rendelkezésre áll 33 t azaz 16 gk. és 5 pótk. ag; 
a Va helyen rendelkezésre áll 32 t azaz 15 gk. és 6 pótk. ag; 
a V, helyen rendelkezésre áll 21 t azaz 10 gk. és 4 pótk. ag; 
a V5 helyen rendelkezésre áll 54 t azaz 25 gk. és 10 pótk. ag; 
a V 6 helyen rendelkezésre áll 38 t azaz 20 gk. és 5 pótk. ag; 
a V 7 helyen rendelkezésre áll 48 t azaz 23 gk. és 9 pótk. ag; 
a Vs helyen rendelkezésre áll 57 t azaz 27 gk. és 11 pótk. ag; 
a V9 helyen rendelkezésre áll 15 t azaz 8 gk. és 2 pótk. ag; 

és a V10 helyen rendelkezésre áll 23 t azaz 12 gk. és 3 pótk. ag. 

Az R1, R2, R3, ••• stb. rendeltetési helytől a V1, V2, ... stb. anyag
vételező helyekig az 1. sz. vázlat, a V1, V2, ... stb. vételező helytől az 
F1, Fa, F, helyekig való távolságokat a 2. sz. vázlat alapján képzett költ
ségmatrix adja. 

Az üzemanyag kiszállítása egy felemeléssel történik az Rt, ~. R3, R4, 

R5, Ro raktárakhoz. Az anyag átadása után a 2. sz. vázlaton jelzett raktá
rakhoz vonulnak újabb anyag felvételezésre. A feladat végrehajtását a 
2. sz. vázlat legcélszerűbb, - időben és kilométer felhasználás szempont
jából előnyös -, változata alapján lehet megoldani. 

Mivel katonai szállításokról van szó a költségek kivetése - a jelen
leg érvényben levő elvek alapján - nem történik meg. A költségek 
helyett a kilométerfutás megfelelő alapadatokat szolgáltat. 

Ezen „komplex" feladat elvégzését a jobb, gyorsabb és a megoldás 
érdekében részekre bontva célszerű végrehajtani, illetve különböző prog
ramozási algoritmusok alkalmazását bevezetni. 

A feladatot két főcsoportra bontva lehet vizsgálni. 

Az 1. főcsoport a szilárd anyag után és hátra szállítása, a 2. fő
csoport a folyékony anyag utánszállítása. 

Az 1. főcsoport az alábbi részfeladatokra bontható: 
1. a) - Gy1-Gy2 helyekről gépkocsi kiállítás F1-F4 - raktárak

hoz. 
1. b) - F1-F, raktáraktól utánszállitás Ri-Rs rendeltetési helyekre. 
1. c) - Ri-Rs rendeltetési helyekről gépkocsi kiállítás V1-V10 vé

telező helyekre. 
1. d) V1-V10 vételező helyekről hátraszállltás (visszafuvar) az Fi, 

Fa, F, helyekre. 
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A második főcsoport feladatai: 

2. a) Gy3-Gy4 raktáraktól folyékony anyag utánszállítás Ri-R, ren
deltetési helyekre. 

2. b) R1-R6 rendeltetési helyekről (újabb) anyagvételezés céljából a 
gépkocsik átcsoportosítása a feladatban előzőleg említett korlátozások 
(a gk.-k 75%-a, melyek terhelési tényezője 0,45) figyelembevételével, a 
V1-V10 felvételező helyekre. 

1. a) Gy,-Gy2 helyről gépkocsi kiállítás F1-F4 feladóhelyekre. 
Az 1. sz. vázlat, valamint a feladatban meghatározott gépkocsi szük

ségletek és távolságok az alábbi „költség" matrixot adják. (1. sz. ábra.) 

Gy, 

Gy, 

F, 

18 

20 

4ő 

F, 

10 

8 

68 

F, 

36 

38 

61 

1. sz. ábra 

22 

35 

ő2 

150 

76 

226 

Az optimum kritérium e feladatnál minimalizált, vagyis azt a mini
mális kilométerfutást keressük, amellyel a feladat megoldható. 

Vizsgálva a gépkocsi kiállítási feladatot megállapítható, hogy a 
disztribuciós módszer alkalmazható, Vogel-Korda féle induló program
mal. 

A megoldások mechanizmusát, metodikáját a külföldi és hazai szak
irodalmakban, tankönyvekben, vagy a korábban megjelent tanulmányok
ban és cikkekben meg lehet találni, így azok ismertetésére részleteiben 
nem térek ki. A feladat gyakorlati megoldásában a transzformáció és 
a programozás végrehajtása után mellőzve a részszámitásokat az alábbi 
programot kapjuk. (2. sz. ábra.) 

F1 F2 F, F, 

Gy, 6" 10 6"' O" 150 - - -
Gy, o• 068 0 6 76 - -

45 68 61 ő2 226 

2. sz. ábra 

A Vogel-Korda féle induló program értéke az 1. sz. ábrában rögzí
tett költség matrixba való behelyettesítésével az alábbi minimális km 
felhasználást mutatja: 

18·37 - 666 
36·61 2196 
22·52 - 1144 
8·68 544 

20· 8 160 

4710 km minimális üres futás. 
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1. b) F1-F, fe!adóhe!yekrő! utánszá!Zítás R,-Rs rendeUetési he
lyekre. 

Az 1. sz. vázlat alapján képzett matrix az egyes feladóhelyektől a 
rendeltetési helyekig meglevő távolságokat adja. Az adatok teljessé té
tele érdekében az egyes feladóhelyek gépkocsi állományát rendre: 20; 
30; 27; 23%-os arányban, a rendeltetési helyek anyagszükségletét pedig 
az 1. sz. táblázatban foglaltak szerint lehet számításba venni. (3. sz. ábra.) 

R1 R2 Ra R, Rs 

F1 184 156 230 250 200 45 

F, 205 172 260 276 220 68 

Fa 210 183 270 278 230 61 

F, 165 140 220 240 180 52 

75 46 53 31 21 226 

3. 5Z. ábra 

A transzformáció, valamint a programozás végrehajtása után - a 
részszámításokat mellőzve - a Vogel-Korda féle induló program az 
alábbiak szerint alakul. (4. sz. ábra.) 

2 3 0 O" 0 4 45 
= 

7 322 O" 14 10 8 68 - -
2'° 0 13 1" 7 61 

5 - = 
o" 0 6' 6 . Q2l 52 
= = -
75 46 53 31 21 226 

4. sz. ábra 

Az induló program értéke: 
230·45 10350 
205·22 2870 
172·46 7912 
210·30 2300 
278·31 = 8618 
165·23 3795 
220· 8 1760 
180·21 3780 

45835 km terhelt futás. 

A szilárd anyag kiszállításánál végső következtetésként megállapít
ható, hogy az optimális program alapján az alábbiak szerint kell a meg
felelő anyag mennyiségekkel a gépkocsikat űtbainditani. (2. sz. táblázat.) 
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Egyes rendeltetési helyek gépkocsi szükségeletinek elosztása 

Feladó 
helyek 

Rendeltetési 
helyek 

F 1 helyről indítva 

F2 helyről indítva 
F3 helyről indítva 
F, helyről indítva 

Mindösszesen: 

R, 

22 46 
30 
23 

75 46 

45 

31 
8 

53 31 

21 

21 

2. sz. táblázat 

összes 
gk. db 
szám 

45 

68 

61 

52 

226 

1. c) Ri-Rs helyekről gépkocsi kiállítás a V1-V10 vételező helyekre. 
Az optimum kritérium minializált, eszerint keressük azt a minimális 
üres futást, amellyel a feladat a legrövidebb időn belül végrehajtható. 

Az egyes „R" helyektől a V1-V10 helyekig a távolságokat a követ
kező matrix adja, - a gépkocsik száma az R1 ... stb. helyeken az ere
deti 75%-a. - (6. sz. ábra.) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

W W W ~ ~ M H ~ ~ 10 

HM NM R 13 ~ n U U 

W ~ ~ ~ ~ U U M Y W 

n 72 ~ w u ~ u n u u 
M W M ~ W ~ W W 00 Y 

14 16 15 10 25 20 23 27 

5. sz. ábra 

8 12 

56 

34 

40 

24 

16 

170 

Mivel a fenti program csak 170 db gépkocsit - a 226 db gépkocsi 
állomány 75%-át tartalmazza - így a fennmaradó 56 gépkocsi részére 
névleges rendeltetési helyet kell beiktani, nulla kilométer futással. 

A diszpozíció a 6. sz. ábrán látható: 

v, v, v, v, v, v, v, v, v, V10 N 

R1 20 20 30 56 32 36 46 30 22 10 0 75 
R2 48 36 30 55 53 15 69 57 40 33 0 46 
Ra 75 85 25 45 45 4D_ 43 95 40 58 0 53 
R, 57 72 28 58 18 35 15 73 33 40 0 31 
Rs 55 70 55 82 20 65 30 75 60 40 0 21 

14 16 15 10 25 20 23 27 8 12 56 226 

6. sz. ábra 

10 
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Az oszlopok teljes transzformálása után a feladat megoldását Vogel
Korda féle induló programmal disztribuciós módszerrel végezzük el. 

A programozás végrehajtása után a Vogel-Korda féle induló prog- ' 
ram az alábbiak szerint alakul - gépkocsi létszám 2. sz. táblázat szerint. 
(7. sz. ábra.) 

7 

9 

12 

14 

1 

o" = 
28 

55 

37 

35 

14 

28 

5 11 

O" 5 
= 
16 5 

65 ots 
= 

52 3 

50 30 

16 15 

16 3 

8 

11 14 

10 35 

010 27 
= 
13 o• -
37 2" -
10 25 

10 2 

Az induló program értéke: 

Mindösszesen: 

4 6 2 10 3 13 

21 31 021 o• 012 0 75 0 
= -o» 54 27 18 23 O"' 46 O; 5 - -

25 28 65 18 48 O"' 53 O; 27 -
20 O" 43 112 30 0 31 0 

= 
50 15 45 38 30 O' 21 2 -
20 23 27 8 12 56 226 
20 15 27 11 23 0 

0 
7 

7. sz. ábra 

20·14 = 280 
20·16 = 320 
30·27 = 810 
22· 6 132 
10·12 120 
15·20 300 
0·26 - 0 

25·15 = 375 
45·10 450 
0·28 = 0 

18· 6 - 108 
15·23 345 
33· 2 = 66 
20·19 = 380 
O· 2 = 0 

3686 üres km. 

Az induló program alapján a gépkocsik elosztását a 3. sz. táblázat 
foglalja össze. 
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3. sz. láblázat 

Vételező 
helyek v, v, v, v, v, v, v, v, v, V10 N 

Vezénylő {tart.) 
helyek 

1 össz. 

R, 75 14 16 27 6 12 
R, 46 20 26 
R, 53 15 10 28 
R, 31 6 23 2 

Rs 21 19 2 

Mind
össz. l 225 l 14 l 16 l 15 l 10 1 25 1 20 1 23 1 27 1 8 l 12 1 56 

A 3. sz. táblázatból világosan kitűnik, hogy legkevesebb futás, vagyis 
a legrövidebb idő alatt az optimális programban szereplő elosztás sze
rint lehet végrehajtani a feladatot. Katonai szempontból nézve a progra
mot, megállapítható, hogy ez a leggazdaságosabb időben és térben a 
legeredményesebben ·végrehajtható, azonban· a gépkocsi oszlopok őrzése, 
védelme a széttagoltság miatt körültekintőbb szervezést igényel. A vé
delem hatékonyságát megfelelő módon elősegíthetjük, hogy a kislétszámú 
oszlopokat - főleg az anyagvételezés után - nagyobb oszlopokká sorol
juk össze, amelyek mindenoldalú biztosítása már könnyebben megold
ható. 

1. d) A V, V10 vételező helyekről hátraszállítás az F1, Fa, F„ F5 he
lyekre. 

A hátraszállitási feladat végrehajtásánál az alábbi korlátozásokat 
szükséges betartani: V1, V2, Va, Vs, Vg, V10 helyen vételező, valamint az 
R2 helyen tartalékban levő gépkocsik 3 oszlopban haladhatnak kizáró
lag az F,-Fs-Fo helyekre. Egy-egy oszlop - jelöljük 01--0a-al - átlag 
20-25 km/ó sebességgel haladhat. 

A Va, V,, Vs, V, helyen vételező, valamint az Ra és R5 helyen tar
talékában levő gépkocsik szintén 3 oszlopban hajthatnak végre menetet 
az F1, Fa helyre a vázlat szerint, akadályok megkerülésével. Egy-egy 
oszlop - jelöljük 04-0.-al - átlag 20-25 km/ó sebességgel haladhat. 
A besorolási útszakaszokat, valamint az útvonalat a 2. sz. vázlat tartal
mazza. 

Gépkocsi oszlopokba tervezett gépkocsik és pótkocsik száma 

4. sz. láblázat 

Megnevezés 1 Egys.J 
Oszlop megnevezése 

1 
összesen 

o, o, o, 1 o, o, o, 
Gépkocsi 

1 =~ 1 

45 35 43 
1 36 32 35 

1 

226 
Pótkocsi 10 15 15 18 12 10 80 
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Az optimum kritérium minializált. A hátraszállitási feladatokat a 
megadott szempontok figyelembevétele mellett a legrövidebb idő alatt 
kell végrehajtani. 

A programozás végrehajtásához a 2. sz. vázlat alapján számított 
diszpoziciókat a 8. és a 9. sz. ábrák mutatják. 

v, 

o,b. 65 

o,b. 62 

o,b. 75 

14 

v, 

o,b. 30 

o,b. 10 

o,b. 7 

15 

v, 

48 

45 

51 

16 

5 

20 

30 

10 

24 

27 

36 

20 

v, 

60 

45 

40 

25 

v, 

70 

66 

77 

27 

61 

56 

67 

8 

8. sz. ábra 

v, 

60 

45 

40 

23 

45 

30 

20 

28 

9. sz. ábra 

48 

45 

56 

12 

80 

65 

60 

2 

15 

10 

20 

26 

36 

32 

35 

103 

45 

35 

43 

123 

A szállító oszlopok besorolásánál keressük azt a minimális futást, 
amellyel a feladat megoldható. 

A végrehajtás során az I. oszlopcsoport esetében a programozást 
végrehajtva a programot a 10. sz. ábra mutatja be. 

4 

6/a. 

3 

O" 

2 

5 

14 
2 

2 

2 

4 

16 
2 

1 

8 

7 

20 
7 

5 

0 

fl7 

2 

27 

1 

6/b. 

0 

()8 

= 
1 

8 

0 

O' 

12 

2 

1 1 

10. sz. ábra 

0 

0 

O" 

26 

45 0 

35 0 

43 0 1 

123 

A O,b; Osb; Ot;b helyre való besorolásnál az ellenséges felderítés, 
valamint az alkalmazott csapások miatt a 9. sz. ábrán bemutatott disz
pozícióban korlátozásokat kell bevezetni. A korlátozásokat a 2. sz. vázla
ton jelölt rombolások, illetve tilos útszakaszok jelzik, amelyek táblázatba 
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foglalását az előzőekben tárgyalt elvek figyelembevétele mellett a 11. 
sz. ábra mutatja be. 

v, 

o,b. 30 

05b. M 

7 

15 

5 

20 

30 

10 

V, Ra 

M 

45 

40 

25 

60 

45 

M 

25 
11. sz. ábra 

M 

30 

20 

28 

80 

M 

60 

2 

36 

32 

35 

103 

Mivel több űtvonalon van korlátozás a probléma a viszonylat ki
rekesztésére vezethető vissza. A programozás során a vonatkozó költség
elemeket egy-egy igen nagy - a programozás alatt állandóan ilyen 
nagynak maradó - ,,M"-el - jelölt számmal jelöljük. Ez a nagy szám 
a viszonylatot valamennyi programból kirekeszti. 

A programozás végrehajtását a 12. sz. ábra mutatja. 

0 

-15 

-23 

30 5 60 60 43 80 

308 510 M 60t6 M 802 

M 20 4525 457 30 M 

77 30 40 M 20" 60 

15 10 25 23 28 2 

12. sz. ábra 

36 

32 

35 

103 

A hátraszállitási feladat további részénél a feladatunk egyszerű
södik, mivel a besorolási útszakaszon oszlop rendezést végrehajtva az 
oszlopokat kellő időben űtbaindítva a feladat könnyen megoldható. 

A feladat elvileg egynek tekinthető, célszerű azonban két részben 
megoldani. A feladat első részében az I. sz. körzetből az F4, F5, Fs he
lyekre, majd a II. sz. körzetből az F1, F3 helyekre kell szállitani. Ismerve 
a viszonylag kirekesztéssel való probléma megoldását és ezt alkalmazva 
a 2. sz. vázlaton mért távolságoknak megfelelően a matrixot a 13. sz. 
ábra szolgáltatja. 

01b. 

02b. 

Oab. 

04b, 

011b. 

o,b. 

136 

141 

130 

M 

M 

M 

45 

F, 

130 148 

137 158 
125 145 

M M 1 
M M 

1 
M M 

35 43 

13. sz. ábra 

Fa 

M M 45 
M M 35 
M M 43 

241 220 36 
238 218 32 
253 235 35 

50 53 226 
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A feladat gyakorlati megoldásához a redukált matrixokat és a prog
ramozás végeredményét a 13/a és a 13/b ábrák mutatják. 

F, F, F, F1 Fa 

01b. 2 o• O"' 45 04b. 3 36 36 - = = 
0 2b. 

035 0 3 35 o,b. 2" O" 32 
= = = 

03b. 110 O" 2 43 06b. 03" 0 35 = = = 
45 35 43 123 50 53 103 

13. a) 13. b) 

Potenciálokkal ellenőrizve a megoldást megállapítható, hogy a fel
adat optimális. Mellőzve a részszámitásokat a programok értéke rendre: 
16 989 és 23 931 kilométer, melyekből 2700 km és 5730 km az üres futás. 

2. a) Rátérve a feladat második részére a folyékony anyag kiszál-

• 

lítására az egyes kilométer távolságokat, illetve az 1. sz. vázlat alapján , , 
képezve a diszpozíciót a 14. sz. ábra mutatja. 

R, R2 Ra R, Rs Rs 

Gy, 197 180 237 230 240 223 90 

Gy, 135 115 190 170 172 157 70 

30 18 27 30 35 20 160 

14. sz. ábra 

Az egyes rendeltetési helyek anyagszükségleteit az 1. sz. táblázat 
adja. 

A programozást elvégezve - a részszámltásokat mellőzve - az 
optimális programot a 15. sz. ábra mutatja. 

R, R2 Ra R, Rs Rs 

Gy3 197'° rno• 23727 23030 240 223 90 = = = = 
Gy, 135 115" 190 170 172" 157» 70 

= = 
30 18 27 30 35 20 160 

15. sz. ábra 

A program értéke: 30 634 terhelt kilométer futás. 

2. b) Az R1-R,; rendeltetési helytől 2 egyenlő nagyságú oszlopban 
való elvonulás az 1. sz. vázlaton jelölt Gy, és Gy5-el jelölt raktárakhoz 
újabb anyagvételezés céljából. 

A feladat végrehajtása során a 2. sz. vázlat alapján elkészített disz
pozíciót a 16. sz. ábra mutatja. 
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R, R, R, R, R, Ra 

Gy, 135 112 180 170 170 175 80 

GYs 209 175 247 250 205 180 80 

30 18 27 30 35 20 160 

16. sz. ábra 

A programozás, valamint az ellenőrzés végrehajtása után az opti-
mális programot - a részszámftások közlése nélkül - a 17. sz. ábra 
mutatja be. 

R, R, Ra R, Ra Ra 

Gy, 13530 112 180"' 170'° 170 175 80 = = = Gy, 209 17518 2477 250 205" 180"' 80 = = -
30 18 27 30 35 20 160 

17. sz • ábra 

A program értéke: 28 404 üres kilométer futás. 

Következtetések 

Az alapfeladatban meghatározott 900 tonna szilárd és 600 tonna 
folyékony anyag elszállitása, valamint a 350 tonna hátraszállitási anyag 
átlag 211 kilométerre való szállitásához mindösszesen 116 444 terhelt 
kilométer és 47 217 üres kilométer futás vált szükségessé, ami százalékos 
arányban kifejezve 71,2%-os futás kihasználást mutat és ez közel 15-
200/o-os emelkedést jelent, az ún. hagyományos kézi számítási módon 
meghatározott és végrehajtott szállitásokhoz viszonyítva. 

Az átlagos dinamikus terhelési tényező értéke - szilárd anyagok 
vonatkozásában - 0,905 hajtó anyagok szállitása tekintetében pedig -
az üza. szállitó gépkocsik és utánfutó pótkocsik befogadó képességét 
figyelembe véve - maximális. 

A feladatból is megállapítható, hogy a lineáris programozás mód
szerei közül a különböző szállitási feladatok megoldásánál a Vogel-Korda 
féle induló program alkalmazása látszik a legcélszerűbbnek, mivel egy
-egy program manuális számítással is aránylag rövid idő alatt elké
szíthető, a programozás technikája könnyen elsajátítható, nem igényel 
magasabb matematikai előképzettséget és mégis optimális, vagy az op
timálishoz közelálló megoldást ad. 

A feladat megoldásánál alkalmazott módszernél nagy jelentőséggel 
bír az a tény, hogy figyelembe lehet venni a különböző, a hadműveleti 
helyzetből és a szállitási feladatból adódó követelményeket és körülmé
nyeket. 
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Gyakorlatban előfordul, hogy egy-egy szállító egységnek (alegység
nek) több vételező helyről kell különböző ellátási anyagot szállítania. 
A nagyszámű vételező helyekről történő kiszállítások tervezésénél mutat
kozik meg maximálisan a Vogel-Korda féle induló program előnye, 
mivel a hagyományos tervezési módszernél jóval rövidebb idő alatt ké
szíthető el a program és optimális, illetve azt megközelitö eredményt ad. 

A különböző programozási módszerek és algoritmusok alkalmazásai 
előre mutatnak a szállítási feladatok megoldásában, mivel ezen módsze
rek kellő kimunkálás után alkalmassá válnak gépi adatfeldolgozásra és 
ezen keresztül igen rövid idő alatt optimális programot biztosítanak. 
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Az MN hadtápjában alkalmazott gépjárművek fejlesztése 
és az egységesítésre való törekvés 

Horváth Sándor százados 

A korszerű harc egyik legfontosabb általános jellemzője a mozgé
konyság, amely a haditechnika minden területére szükség szerint új mű
szaki követelmények érvényre juttatását sürgeti. 

A hadsereg előtt álló feladatok között ezáltal fontos helyet foglal el 
a szárazföldi csapatok megfelelő gépjárművekkel való ellátása. 

1960-ig az MN gépjármű állományának mintegy ötödrésze volt csak 
terepjáró, ugyanakkor az összes gépjármű típusok száma elérte a hatva
nat. (CS-350, Gaz..-51, Zisz-150, SKODA-706, Garant-K30 stb.) 

Az 1961--65 közötti időszakban az MN előtt álló egyik legfontosabb 
feladat volt e téren a gépjármű állomány mennyiségi növelése mellett 
emelni a terepjáró gépkocsik arányát, ezzel párhuzamosan törekedni a 
típusféleségek csökkentésére. 

Gazdaságossági, alkatrészellátási, javítási stb szempontból az MN 
vezetése a gépjármű hazai előállítása mellett foglalt állást. 

!gy került sor a Csepel D-344 típusú 3 tonnás, összkerékmeghajtású 
tehergépkocsi kialakítására. 

Az egyes haditechnikai eszközök és vezetési pontok terepjáró gép
kocsin történő elhelyezése és üzemeltetése céljából kifejlesztésre került 
a Csepel D-344-es gépkocsi zárt felépítményes változata is. Ezáltal lehe
tővé vált, hogy a különleges gépkocsik (törzsbuszok, műhelyek, rádiós 
gk.-k stb.) berendezéseinek nagy többsége egységes alvázon és felépít
ményben nyerjen elhelyezést. 

A Csepel D-34~s bázisán kerül\ek kidolgozásra az üzemanyag
töltő, hűtő, kenyérszállitó stb. gépkocsik is. 

A megszabott feladatokkal összhangban 1965-re az MN gépjármű 
állományában az összkerékmeghajtású gépkocsik aránya az 1960. évi 
1/5-ről 2/3-ra emelkedett az össz gépjárműállomány közel kétszeresére 
történő növekedése mellett. 

A fegyverzet és egyéb haditechnikai eszközök fejlesztése szükségsze
r(\en megköveteli a gépjárművek korszerűsítését, máskülönben irreálissá 
válik a hadseregfejlesztés általános célkitűzéseinek megvalósítása. 
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A legnagyobb mennyiségi igénnyel jelentkező típus beszerzésénél is
mételten csak a hazai gyártást célszerű előtérbe helyezni, a típus és a 
konstrukció meghatározásánál pedig messzeme'nően figyelembe kell venni 
a polgári gépjármű fejlesztés és gyártás adta lehetőségeket. 

A fentiek alapján megindult a Csepel D-566 típusú terepjáró teher
gépkocsi tervezése. 

Ami a gépkocsi fejlesztésére vonatkozik, a technikai, műszaki köve
telmények igen magasak, megnőttek a katonai járművekkel szemben tá
masztott harcászati-műszaki követelmények normái. Korábban a katonai 
szállító gépkocsikat egyszerűen zöldre festették. Napjainkban már az össz.. 
kerékmeghajtás is általános követelmény. A közeljövőben még tovább 
kell lépni, célszerű létrehozni a kimondottan katonai gépkocsikat, ame
lyek különböző felhasználási területen alkalmazhatók és nagyteljesítmé
nyű terepjáró tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Ennek szükségszerűsége nem csupán hazai jelenség, a Varsói Szer
ződés tagállamaiban is általános probléma, sőt világviszonylatban is meg
oldásra váró feladat. 

A Varsói Szerződés tagállamai kidolgozták a korszerű harc által igé
nyelt gépjárműféleségek ún. típussorát, valamint a gépkocsikkal szem
ben támasztott általános harcászati-műszaki követelményeket. 

Nemzetközi és hazai vonatkozásban igen fontos és jelentős a tipizálás 
elvének biztosítása. 

A típuscsaládok kialakítása egyes kategóriákon belül, lehetővé teszi 
azonos szerkezeti elemek felhasználásával különféle rendeltetésű gépko
csik kialakítását. A katonai gépkocsik megnevezésének egyik alkotója lett 
a „többcélú" kifejezés. 

A tipizálás, a többcélú felhasználás érvényre juttatása jelentős elő
nyökkel jár. Csökken a típusféleség, nő az azonos típusú darabszám, le
hetségessé válik a korszerűbb, jobb minőségű, gazdaságosabb gyártás, 
egyszerűsödik a csapatok technikai-műszaki biztosítása, könnyebb és ol
csóbb a tartalékképzés, könnyebb a készletekkel való manőverezés. 

Ezekkel a törekvésekkel nemcsak a szocialista tábor országaiban, ha
nem a NATO tagállamaiban, többek között az USA hadseregekben is ta
lálkozunk, ahol az utóbbi években a szárazföldi csapatok mozgékonysá
gának növelése céljából jelentős kísérletek folynak a gépkocsi szállitó 
eszközök tökéletesítése terén. Többek között kidolgozásra kerülnek a spe
ciális rendeltetésű kerekes gépjárművek új típusai, tipizálják a hadsereg 
tehergépkocsi parkját, amely jelenleg négy súlykategóriát foglal magában 
li4 t-tól 5 t-ig. 

A magyar ipar az egységesítés koncepciójából kiindulva alakította ki 
a Csepel D-566-os 3 tengelyes 5 tonna teherbírású alaptípust. A gépko
csi futómű egységéből az MN gépjármű parkjának korszerűsítése során 
elő lehet állítani a kéttengelyes és a négytengelyes típusokat és azok tí
pusváltozatait is. 

A Csepel D-566-os gk. felhasználása igen széleskörű lehet. Első he
lyen említeném a normál-platós szállító gépkocsi mellett a tartálykocsi 
változatot, a darus és műszaki mentő gépkocsi változatot és a zárt fel
építményes változatot, amelyek az alap alvázra minden különösebb prol).. 
léma nélkül felépíthetők. 

156 

• 

• 



Az USA hasonló típusú járművei az M39A2 széria 5 t teherbírású 
gépkocsijai közúton és terepen egyaránt használhatók. Rendeltetésük a 
5zemélyi állomány és különböző terhek nagy távolságra való szállítása. 
_A harcoló, valamint a kiszolgáló egységek állományába tartoznak. A gép
kocsik terepen 5 t-ig, közúton 10 t-ig terhelhetők. 

Az 5 t-ás gépkocsikra speciális kocsiszekrények építhetők fel, ame
lyek kielégítik a különleges viszonyokban ténykedő csapatok követelmé
nyeit. A teherszállító típus mellett több országban előszeretettel alkal
_mazzák a vontatókat, billenőplatós gépkocsikat, autómentőket stb. Meg
hosszabbított alvázzal rakétaszállításra is alkalmasak. 

Több kisegítő berendezést hasznának, amelyek a gépkocsi alkalma
_zási lehetőségeit szélesítik ki. Ide tartozik többek között egy melegítő 
berendezés, amely -51 °C-ig alkalmazható, továbbá a 2 m-es gázló leküz
dését biztosító ielszerelés. 

A Magyar Néphadsereg 8-12 tonnás gépkocsi igénye lényegében a 
Csepel D-566-os család négytengelyes változatával is kielégíthető, mi
·vel ez a kategória alkalmas terepen 10, műúton 30-50 tonna vontatására. 
E típus kialakítása máris folyamatban van. 

Hasonló az USA M656 sorozatú 5 t teherbírású tehergépkocsija, 
amely egy sor kedvező sajátossággal rendelkezik. 8 kerék meghajtású, 
billenő vezetőfülkével, széles alvázzal, nagy terepjáró képességgel, 6 hen
geres motorral lett kialakítva. A gépkocsi előkészítés nélkül, rakomány
nyal és üresen képes víziakadályokat úszva leküzdeni. 

Az alváz konstrukciója a szokásos, amelyre különböző típusú kocsi
szekrényt lehet felépíteni. 

Az M656 sorozatú gépkocsik rendeltetése: mindazon feladatok meg
oldása, amelyre az egyéb típusú 5 t-ás tehergépkocsik nem képesek. Mind 
a személyi állomány, mind teher szállítására alkalmas. Különböző felépít
ményt használva, a bázis gépkocsin lehet kialakítani javítóműhelyt, bil
lenőplatót, rádiós gépkocsit, Lövegek és más technikák vontatására is al
kalmas. Többek között a „Persing" rakéta rendszert az M656-os sorozat 
egyik változatán szállítják. Ez a kerekes jármü a rakétarendszernek na
gyobb biztonságot és mozgékonyságot biztosít, mint a lánctalpas előde. 

A „Persing" rendszerhez tartozó ellenőrző állomást, rádióállomást és 
aggregátort a szabványos M656 tehergépkocsikon tervezik szállítani. Az 
új rakéta tűzvezetési központot a „Persing" !A részére speciálisan kiala„ 
kított zártfelépítményre szándékoznak elhelyezni, amely szintén az 
M656-os alvázra épül fel. 
. Érdemes még megemlíteni a Csepel D-566 típusok páncélozott kivi
teleit is, amelyek célszerűen kialakítható változatok lehetnek kettő, há
rom és négy tengelyes alkalmazása esetében egyaránt. 

Ezek után nézzük meg. hogy a hadtápszolgálat területén, a hadtáp 
technikai eszközök kialakításában, korszerűsítésében milyen szerepet játsz
hat az újtípusú gépkocsi: 

a) Az új járműtípusok üzemanyag fogyasztása - a Csepel D-344 
típushoz viszonyítva - mintegy 460/o-kal nő. (A Csepel D-344 típus fo
gyasztása 24 lit/100 km, a Csepel D-566 típusé 35 lit/100 km.) 

A fogyasztás növekedése az üzemanyag mozgó anyagi készletek 
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mennyiségét is jelentősen növeli, amely nehézségeket jelent az utánszál
litás és ellátás vonatkozásában. 

A probléma megoldására véleményem szerint célszerű az MN szá
razföldi csapataihoz - az eddigi 4 m3-es üza. töltő tartálykocsik mellett 
- egyes tagozatokban 7-10 m3-es, az OLP repülő és szállitó csapataihoz 
pedig 10-12 m3-es üza. töltő tartálygépkocsikat kifejleszteni és rendsze
resíteni. 

b) A Csepel D-544-es típust megfelelő felépítménnyel célszerűnek 
látszik sebesültszállitó gépkocsivá kialakítani 8-10 fő sérült szállítására. 

c) Az MN-ben hosszabb idő óta problémaként jelentkezik egy páncé
lozott, úszó sebesültkihordó, legalább 4 fő fekvő sérült befogadására al
kalmas jármű kialakítása. Amennyiben az új típusoknál e követelmény 
kielégíthető, úgy a D-566-os ilyenirányú kifejlesztése is célszerű. 

d) Tervek szerint kialakításra kerül egy mozgékony, kellő hatásfokú 
fürdető-fertőtlenítő berendezés elsősorban a csapathadtápban felmerülő 
igények biztosítására, továbbá a járványegészségügyi osztagok és a für
dő-fertőtlenítő századok ellátására, Csepel D-544 vagy Csepel D-566-os 
alvázra. 

e) A Csepel D-566-os alváz felhasználást a műtógépkocsi kialakitá
sában is figyelembe veszik, méghozzá úgy, hogy a Lengyel Népköztár
saság által gyártott felépítményt erre a bázisra szerelnék fel. 

f) Az élelmezési szolgálat technikai eszközeinek fejlesztésében ugyan
csak számításba veendő az újtípusű alváz. Ilyenek a törzskonyha, ke
nyérszállitó-, hűtögépkocsi, valamint a vízszállitó tartálygépkocsi. 

g) A gépi anyagmozgatás megkönnyítése érdekében a normál platós 
és a különféle anyagok szállitására és tárolására szolgáló zárt felépítmé
nyű változatoknál a kocsiszekrény aljának belméreteit a nemzetközileg 
elfogadott rakodólap méreteivel összhangban (1200x800 mm) kell kiala
kítani. 

Amennyiben a szállitó gépkocsik az új típusból kerülnek biztosításra, 
úgy célszerű - az anyagmozgatás és rakodás meggyorsítása érdekében 
- úgy kialakítani, hogy a gépkocsi mindkét oldalfala és végfala lehajt
ható, valamint a plató rakfelülete sík kiképzésű legyen, továbbá minden 
ötödik szállító gépkocsit „Gólya" rakodódaruval felszerelni. 

Az újtípusú gépjármű alváz kialakítása és alkalmazási területeinek 
meghatározása természetesen gondos és részletes harcászati, műszaki és 
gazdaságossági elemzést követel. Az elemzés és a mutatók alapján lehet, 
hogy egyes mutatók rosszabbak a már rendszeresített gépkocsik mutatói
nál, amelyek a nagyobb követelménytámasztásból és a sokoldalúságra 
való törekvésből adódnak. 

A korszerű eszközökkel és korszerű elvekkel vívott harc követelmé
nyei alapján a szárazföldi csapatok, ezen belül a hadtápegységek és al
egységek mozgékonyságának, manöverezőképességének fokozása feltét
len szükségessé teszi a harcászati és műszaki mutatók előtérbe helyezé
sét, néha még a gazdaságossági mutatók rovására is. 

A Csepel D-566-os gépjármű típus széleskörű alkalmazása bizto
sítja a hadtápegységek és alegységek ezirányú feladatainak végrehajtását. 
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A gépkocsibenzin oktánszámáról 

A e s I m re mérnök-alezredes 

Ez év április l-től a nOTmál gépkocsibenzin az eddigi 76-os oktánszám 
helyett 86-os oktánszámmal kerül forgalomba a polgári kereskedelemben, 
literenkénti ára pedig 2, 70-ről 3,- forintra emelkedett. Egyidejűleg a 
92-es oktánszámű szuperbenzin és a 98-as oktánszámű extraszuper-benzin 
ára csökkent, az előzőé 4,70-röl 4,- forintra, az utóbbié 5,30-ról 5,- fo
rintra. Ezek a változások a néphadsereg üzemanyag-ellátását is érintik, 
ami aktuálissá teszi, hogy az oktánszámmal kapcsolatos néhány műszaki 
és gazdasági probléma vizsgálatával foglalkozzunk. 

Az oktánszám szerepe 

Ismeretes, hogy az oktánszám a benzin kompress:aiótűrésének mér
tékegysége. 

A motorgyártás töriéneti fejlődésére jellemző irányzat, hogy a szer
kesztők a benzinmotorok kompresszióarányát szűntelenül növelik, ugyanis 
így nagyobb fajlagos teljesítmény és jobb termikus hatásfok érhető el. 
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a benzin kémiai energiájának nagyobb há
nyada alakul hasznos mechanikai munkává, vagyis egységnyi (pl. egy ló
erőóra) munka termeléséhez kevesebb hajtóanyag szükséges. A sűrítési 

viszony és a termikus hatásfok összefüggését jól szemlélteti a Diesel
motor és a benzinmotor fajlagos fogyasztásának összehasonlitáoa, bár a 
Diesel-motor hajtóanyagánál, a gázolajnál oktánszámról természetesen 
nem beszélünk. A Csepel 344, 346, 442 gépkocsikban levő Diesel-motor 
sűrítési viszonya 20 :1, legkisebb fajlagos hajtóanyagfogyasztása lóerő

óránként 185 gramm gázolaj; a ZIL-l57K benzinmotor sűrítési viszonya 
6,2 :1, legkisebb fajlagos hajtóanyagfogyasztása lóerő-órániként 255 gramm 
benzin. Minthogy a benzin és a gázolaj energiatartalma közel azonos, 
ugyanis mindkettő égéshője kilogrammonként 10 OOO kilokalória körül 
van, - a kisebb fajlagos fogyasztás a Diesel-motor jobb termikus hatás
fokának tudható be, ami pedig a lényegesen nagyobb sűrítési viszonynak 
köszönhető. 

Benzinmotorokban a Diesel-motoréval egyező sűrítési viszony nem 
valósítható meg, ennek határt szab a benzin öngyulladása. Itt is érzékel-
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hetjük azonban a sűrítési viszony növelésének a hatását: az Ural 375D 
gépkocsiban levő ZIL-375 típusjelzésű benzinmotor sűrítési aránya 
6,5 :1, fajlagos benzinfogyasztása lóerő-óránként 240 gramm, láthatóan 
jobb tehát a hatásfoka a ZIL-157K motorénál, amelynek fajlagos fo
gyasztása, mint láttuk, 255 gramm/lóerőóra. 

Személygépkocsikba ennél nagyobb kompresszióarányű benzinmoto
rokat is építenek, itt a jobb termikus hatásfok, mellett az is cél, hogy 
kisebb motorméretekkel nagy teljesítményt érjenek el. A Csaj!ka személy
gépkocsi motorja például 8,5 :1 kompresszióaránnyal készül. Ennek az 5,5 
liter hengerűrtartalmú motornak 4400 percenkénti fordulatszámon 195 
lóerő a teljesítménye, nagyobb mint a fentebb említett 7 liter henger
űrtartalmú ZIL-375 tehergépkocsi-motoré, ez utóbbi teljesítménye 
ugyanis 3200 percenkénti fordulatszámon 180 lóerő. A Csajka motorjá
nak ezt a jelentős teljesítményét a nagyobb fordulatszámon kívül a meg
emelt kompresszióarány teszi lehetővé. 

A nagyobb sűrítési arányú motorok üzeméhez jobb kompresszió
tűrésú, vagyis magasabb oktánszámú benzin szükséges, amellyel a motor 
hengerében az égésfolyamat egyenletesen játszódik le. Nem megfelelő ok
tánszámú, tehát nem eléggé kompressziótűró benzin az égésfolyamat so
rán bekövetkező hirtelen nyomás- és hőfokemelkedés következtében az 
égéstérnek abban a részében is meggyullad, ahova a lángfront még nem 
ért el és az el nem égett keverék hirtelen, robbanásszerűen ég el. 

Az égési sebesség ilyenkor a normális 20 m/másodperc tízszeresét is 
meghaladja. A jelenség hallható megnyilvánulása, hogy a motor kopog, 
csörög. A robbanásszerű égés során kialakuló nagy nyomásértékek, úgy
nevezett nyomás-csúcsok káros következményekkel járnak, a kopogó mo
tor melegszik, nagyobb a csapágyterhelése, ami rágódáshoz, a csapágyak 
tönkremenéséhez vezethet, emellett csökken a teljesítmény és nő a fo
gyasztás. 

Az oktánszám mérése 

A kompressziótürés mértékéül szolgáló oktánszám-skála 0-pontján a 
ncrmálheptán, 100-as pontján az izooktán (szabványos kémiai nevén: 
2,2,4-trimetil-pentán) áll. E két s:llénhidrogén-vegyület megfelelő arányú 
keverékből O-tól 100-ig minden oktánszámú minta előállítható, tehát pél
dául a 70% izooktánt és 30% normálheptánt tartalmazó elegy 70-es ok
tánszámú. Ugyancsak 70 az oktánszáma az olyan benzinnek, amelynek a 
kompressziótűrése megegyezik ennek a 70% izooktánt és 30% normál
heptánt tartalmazó elegynek a kompressziótűrésével, vagyis a vizsgáló 
berendezésben szabványos üzemi feltételek között kompressziótűrés szem„ 
pontjából azonosan viselkednek. 

A mérés elve az, hogy a vizsgálandó benzint üzem közben összeha
sonlítják különböző, ismert oktánszámú elegyekkel és amelyikkel kopogás 
szempontjából azonosan viselkedik, azml fog megegyezni az oktánszáma. 
Maga az összehasonlítás, vagyi,s a mérés egy változtatható kompresszió
arányú, szabványosított méretű egyhengeres kísérleti motorral történik. 
Oktánszám-vizsgáló motorokat több országban is gyártanak. A népi de-
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mokratikus oriszágokban a szovjet gyártmányú IT9-2 és IT9-6 oktán
szám-vizsgáló motorokat használják, az USA-ban, Angliában, Franciaor
szágban stb. az amerikai CFR motor (Cooperative Fuel Research Comittee 
= Együttműködő Hajtóanyagkisérleti Bizottság) terjedt el, az NSZK-ban 
pedig az IG Farbenindustrie és a BASF (Badische Anilin- und Soda 
fal>rik) által kifejlesztett motorokat szabxányosították. Hazánkban az IT9 
motorok mellett CFR, BASF és IG motorok !s találhatók. Valamennyi 
oktánszám-vizsgáló motor elve megegyezik, a kivitelben és a méretekben 
vannak kisebb-nagyobb eltél'€5ek. 

A vizsgálati körülményeket: a fordulatszámot, a benzin-levegő keve
rék összetételét és belépési hőmérsékletét, a hűtővíz hőmérsékletét, az elő
gyújtást, a szelephézagot a vizsgálati szabvány előírásai szerint kell beál
lítani. Ezek az előírások gépkoosibenzinre két vizsgálati módszert hatá
roznak meg, az egyiket kísérleti módszernek (elterjedt kűlfőldi jelzéssel 
Fi-módszer vagy RM = Research Method), a másikat motor-módszernek 
(F,-módszer vagy MM = Motor Method) nevezzük. A két vizsgálati mód
szer között az eltérés a vizsgálati körülményekben van, így egyéb különb
ségek mellett a kísérleti oktánszám mérése 600, a motor-oktánszám mé
rése 900 percenkénti fordulatszámon történik. 

Ha ugyanannak a benzinnek motor-módszerrel mérjük az oktánszá
mát, 4-6 egységgel kisebb értéket kapunk, mint kísérleti módszerrel 
meghatározva, a motor-móds.rer tehát szigorúbbnak tekinthető. A kísér
leti oktánszámot az angol-német elnevezése után (Research Oktan-Zahl) 
ROZ betűkkel, a motor-oktánszámot (Motor Oktan-Zahl) MOZ betűkkel 
is szokták jelölni. A szovjet szabvány a kísérleti oktánszám jelzésére a 
számérték után !-betűt (Isszledovátyeljszkij metod = kísérleti módszer), 
a motor-oktánszám jelzésére M-betűt ír elő. 

Mind az eddigi 76-os, mind az új 86-D8 benzinelőírás kísérleti oktán
számra vonatkozik. A 76-os benzin motor-oktánszáma a mérések szerint 
72, a 86-os benzin motor-oktánszáma 80 körül van. 

Oktánszámjavítás 

A kőolajból közvetlen desztillációval előállított benzin oktánszáma az 
ásványolaj jellegétől és a benzin forrponthatárától függően különböző le
het, átlagosan 45-55 között van, ami a motorban való felhasználáshoz 
ma már nem elegendő. Ezért a benzin oktánszámát növelni kell. 

Az oktánszámjavításnak számos módszere alakult ki. Ezek egy része 
a benzin összetételének, kémiai jellegének megváltoztatásával növeli a 
nagyobb oktánszámú komponensek részarányát, másik része pedig kü
lönböző adalékanyagok hozzáadásával javítja a benzin oktánszámát. A 
gyakorlatban legjobban elterjedt, nálunk is általánosan használt oktán
számjavító adalék az ólomtetraetil, amely már igen kis mennyiségben 
bekeverve jelentős oktánszámjavulást eredményez. Újabban, különösen a 
nagy oktánszámú benzinekhez emellett ólomtetrametilt is használnak. 

fgy például a Barátság-csővezetéken érkező szovjet nyersolajból 
desztillációval 53 oktánszámú alapbenzin nyerhető, amely literenként 
1 g ólomtetraetiliel 72 oktánszámúra javítható (az oktánszám motor
módszerrel mérve). 
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A magyar szabvány 1 kg benzinbe legfeljebb 0,8 g ólmot tartalmazó 
ólomtetraetil keverését engedi meg. Ez a mennyiség a benzin ólom-
érzékenységétől függően 10-20 egységgel növeli az oktánszámot és ál- , 
talában 70-75 oktánszámú benzin előállítását teszi lehetővé. További 
ólomtetraetil hozzáadása már alig javítja az oktánszámot, viszont káros 
ólomlerakódást okozhat. 

Magasabb oktánszámú benzin előállításához az alap-benzin kémiai 
jellegét ún. reformálással megváltoztatják. Hazánkban a szőnyi ásvány
olajfinomítóban működik reformáló üzem és a nemrég indult a százha
lombattai finomító reformáló berendezése. Itt az alapbenzin 500°C hőmér
sékleten és 40 atmoszféra nyomáson platina-tartahnú katalizátorral érint
kezik és olyan kémiai változásokon megy keresztül, hogy oktánszáma 74-
78-ra (ROZ) emelkedik. Ebből ólomtetraetil hozzáadásával kapják a 86-os 
(kísérleti) oktánszámú benzint. 

Milyen oktánszámú benzin használata célszerű? 

Erre a kérdésre, amely a felhasználót végeredményben a legjobban 
érdekli, azt a választ kell adnunk: olyan benzint kell használni, amilyen 
az adott motorhoz elő van írva. Vannak ugyan tájékoztató táblázatok és 
diagrammok, amelyek megadják a kompresszióviszonyhoz tartozó oktán
számot, azonban ezek nem pontosak, mert a használandó oktánszám nem
csak a kompresszió-viszonynak, hanem egyéb motorikus tényezőknek (pl. 
a hengerfuratnak, az égéstér kialakításának, fordulatszámnak, szelepe! ... 
rendezésnek) is függvénye. Ezért az autógyárak gondos laboratóriumi és 
üzemi kísérleteket végeznek, amelyek alapján meghatározzák minden 
gyártott típushoz azt az oktánszámot, amellyel az optimális üzemviszo..:. 
nyok (a legnagyobb teljesítmény, kis fogyasztás, hosszú élettartam) elér, 
hetők. 

Az előbbiekben szó volt arróL hogy az előírtnál kisebb oktánszámú 
benzin használata kopogást okoz, ami teljesítménycsökkenéssel és egyéb 
hátrányos következményekkel jár. 

De mi a helyzet akkor, ha az előírásnál magasabb oktánszámú ben
zint használunk? Ebben az esetben a benzin nagyobb kompressziótűrése 
kihasználatlan marad, a motor ezt már nem képes hasznosítani sem tel„ 
jesítmény-növekedésben, sem fogyasztás-csökkenésben. A kép az emberi 
szervezet vitamin-fogyasztásához hasonlítható: míg a szükséges mennyi„ 
ségű vitamin a normális életműködés feltétele, a felesleget a szervezet 
nem tudja hasznosítani. 

Az oktánszám-felesleg a termodinamikai hatásfokot nem javítja, a 
gazdasági hatásfokot viszont rontja, mert a nagyobb oktánszámú benzin 
gyártási többletköltségét a fogyasztónak meg kell fizetnie. 

A műszaki sajtó írt azokról a vizsgálatokról, amelyeket az Autóköz„ 
lekedési Tudományos Kutatóintézet végzett a 76-os és 86-os benzin össze
hasonlítására. Az ATUKI 19 gépkocsi-típuson (ebből 16 személygépkocsi
típus) vizsgálta a kétféle benzin viselkedését és azt állapította meg, hogy 
a 86-os benzin használata esetén a fogyasztás átlagban 2,60/o-kal csökken. 
Ennek értékeléséhez figyelembe kell vennünk, hogy a 86-os benzin faj
súlya 2,6-2,70/o-kal nagyobb, mint a 76-os benziné, ami azt jelenti, hogy 
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ha 86-os benzinből 100 litert betöltünk a tartályba, 2,6-2, 7 kg-mal több 
hajtóanyagot kap a motor, mintha 76-os benzinből töltenénk be 100 li
tert. !gy a fogyasztás-csökkenést a nagyobb fajsúly javára kell írnunk. 
Azok részére, akik a benzint súly szerint vásárolják, - és ide tartozik a 
honvédség is - az oktánszám- és fajsúly-növekedés nem jár megtaka
rítással. 

A vizsgálatok szerint a két benzin között a motorok csörgésében volt 
az egyetlen lényeges különbség, mégpedig azért, mert a vizsgált típusok 
többségének oktánszám-igénye meghaladta a 76-ot. Szerepelt a vizsgált 
gépkocsimotorok között a GAZ-51 típus is, itt azonban a csörgés tekin
tetében nem mutatkozott különbség, mert ez a motor egyik benzinnel 
sem kopog. 

A következő táblázat néhány, a honvédségnél is használt gépjármű 
sűrítési arányát, teljesítményét és gyárilag előírt oktánszám-igényét tün
teti fel. 

Előírt 

Sűrítési Teljesít- oktánszám 81.ámított 
A gépjármű típusa motor- kísérleti viszony ményLE módszer oktánszám 

szerint 

I. csoport 

Ural omkp (M-61, 
M-62) 1:6,2 28 72 76 

GAZ-69 1:6,5-6,7 62-65 66 70 
GAZ--63 1:6,2 70 66 70 
Csepel 350 B, 300 1:5,7 85 70 74 
ZISZ-151 1:6 90 66 70 
ZIL-157 1:6,2 104 70 70 
Garant 30K 1:5,5 60 70-72 74-76 
Garant LO 1800, 1:6 70 72 76 
Garant LO 2500 

II. csoport 

ZIL-135 1:6,5 180 76 81 
Ural 375D 1 :6,5 180 76 81 
ZIL-130 1:6,5 170 76 81 
Vlarsza\Va 203,223 1:7,5 70 80 85 
Volga M-21K, M-21D 1:7,5 80 80 85 

A táblázatból látható, hogy a II. csoportba tartozó. gépjárművek ok
tánszám-igénye meghaladja a 76 ROZ-t, ezek számára tehát a 86-os ben
zin használata célszerű és indokolt. 

Az első csoportban azonban olyan gépjárműveket találunk, amelyek 
gyárilag előírt oktánszáma nem tőbb mint 72 MOZ, illetve átszámítva 76 
ROZ. E járművek üzemeltetéséhez az E-76 benzin a megfelelő, a 86-osra 
való átállás semmilyen előnnyel nem járna. Indokolt tehát és mind hon
védségi, mind népgazdasági szempontból előnyös, ha ezeket továbbra is 
E-76 benzinnel üzemeltetjük. !gy megtakarítjuk a literenként 30 fillér 
árkülönbözetet, ami tonnánként 400 forintot jelent. Ez az egész néphad-
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sereg viszonylatában tetemes össreg, mert ebbe a csoportba tartoznak a 
régebbi gyártmányú, úgynevezett kimenő típusok is, amelyek aránylag 
többet üzemelnek. Erre mutat a fogyasztások aránya is: 1968-ban az első 
csoportba tartozó gépjárművek több mint tízszer annyi benzint használtak 
fel, mint a második csoportba tartozók. Napjainkban, amikor a gazdasági 
hatékonyság néphadseregünkben is fontos követelmény lett és mind a 
központi, mind a csapatgazdálkodásban törekszünk a gazdaságosabb 
megoldásokra, súlyos híva volna, ha ezt a megtakarítási lehetőséget fi-
gyelmen kívül hagynánk. · 

A kétféle benzin használata nem jelent újdonságot üzemanyagszol
gálat-vezetöinknek. (Tulajdonképpen nem is csak kétféléről van szó, mert 
egyéb rendszeresített benzin-fajtáink is vannak, de nem általános hasz
nálatúak.) Ugyanis a táblázat második csoportjába tartozó gépjárművek 
eddig is magasabb oktánszámú benzinnel üzemeltek: ez volt az E-80-as 
jelzésű, vagy elterjedt honvédségi elnevezéssel Volga-benzin, amelyet az 
üzemany,ag-tárintézetek állítottak elő normál-benzinből, magasabb oktán
számú komponens hozzákeverésével. Minthogy a Volga-benzin oktánszáma 
motor-módszerrel mérve volt 80, lényegében megfelelt az új E-86-os-nak, 
ugyanis ez utóbbi jelzése a kísérleti oktánszámra vonatkozik, amint er
ről korábban szó volt. 

A Volga-benzin további rendszerben tartása természetesen nem szük
séges, az E-86-os ezen a területen minden tekintetben megfelel. 

A természetbeni ellátás területén a c.sapat-üzemanyagszolgálatot a 
változás csak annyiban érinti, hogy azokhoz a gépkocsikhoz, amelyeket 
eddig az E--80-as benzinnel üzemeltetett, ezután E-86-ost kap, az 
E-76-os benzin pedig továbbra is rendszerben marad az eddigi felhasz
nálási helyeken. 

A HM-jegyek választéka ebben az évben bővült: az eddigi 76-os 
jegyek mellett 86-os oktánszámú is forgalomba került. Ezen a felirat -
a korábbi nyomdába adás miatt - még E-80, de a változás természete
sen erre is vonatkozik: az E--80-as jegyre E-86-os benzint kell kiadni. 

Az új jegyekkel a Volga, Warszawa-203, 223 gépkocsik jegyellátása 
az eddigieknél egyszerűbben oldható meg, mert eddig a 86-os benzinre 
nem volt HM-jegy. 

Az AFOR-jegyekre ezután 86-os benzint adnak, hiszen az AFOR 
76-os benzint már nem forgalmaz, ennek megfelelően áruk is emelkedett. 
A csapat-készletben levő AFüR-jegyek cseréje folyamatban van. Az új 
AFOR-jegyeket és az E-80 feliratú HM-jegyeket E-86-os benzinként 
kell kezelni és nyilvántartani. Az AFOR-jeggyel ésszerűen és takaréko
san kell gazdálkodni, hiszen többe kerül a természetbeni benzinnél, mint
hogy a jegyet kiskereskedelmi áron, a természetbeni benzint pedig bruttó 
termelői áron kapjuk. !gy AFOR-jegy felhasználása ott, ahol az ellátás 
természetben is megoldható (pl. tartalék-kannákkal), gazdaságtalan. Kü
lönösen gazdaságtalan az AFOR-jegy felhasználása az I. csoportba tar
tozó gépkocsikhoz, pl. GAZ-69-hez, mert itt nemcsak a kiskereskedelmi 
és a bruttó termelői ár közötti különbséget, hanem a kihasználatlan ok
tánszám-differenciát is meg kell fizetnünk. Mindenképpen törekedni kell 
tehát arra, hogy ezeket a gépkocsikat természetbeni készlettel, vagy HM
jegyekkel lássuk el. 
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Végezetül megállapíthatjuk, hogy az E-86-os benzin, amelynek be
vezetését ásványolajiparunk fejlődése tette lehetővé, és amely a népgaz
daság benzinellátásában magasabb színvonalat képvisel, néphadseregünk 
ellátásában is szerepet kapott. Megkönnyíti és gazdaságosabbá teszi a 
magasabb oktánszámú hajtóanyagot igénylő járművek üzemeltetését és az 
egyéb benzinfajtákkal együtt differenciáltan alkalmazva lehetővé teszi, 
hogy a gépjármű-technika minden fajtáját a műszakilag legmegfelelőbb 
hajtóanyaggal lássuk el. 
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A csapatépítkezések vezetésének gyakorlati 
problémái 

K o vá e s István alezredes, Andó Kár o !y alezredes 

Ismeretes, hogy az utóbbi időben néhány ellentmondást, feszültséget 
szült az a gyorsütemű fejlődés, ami a csapatok életére jellemző az elmúlt 
években. A fejlődés tűzte napirendre, hogy a rendelkezésre bocsátott 
lehetőségek maximális kihasználásának feltételeit teremtsük meg. 

A gép és harcjármű, valamint más technikai eszközök sokasága 
megköveteli a gyors harckészültségbe helyezés feltételeinek olyan szintű 
megteremtését, ahol az eszközök az időjárás viszontagságaitól függetlenül 
képesek a megfelelő kiszolgálás és üzembehelyezés után a menetkészség 
lelhetetlennül igényli a vonatkozó kapacitások bővítését. 

A mindennapos igénybevételhez való előkészületek megkövetelik az 
eszközök gondos és szakszerű felkészítését, illetve meghibásodás esetén 
az újbóli igénybevétel biztosítását. A javítások átfutási idejének csök
kentése és a járművek biztonságos igénybevételhez való felkészítése kér
lehetetlenül igényli a vonatkozó kapacitások bővítését. 

A harceszközökben rejlő lehetőségek maximális kihasználására a lő
és gyakorlótereken, valamint vezetési pályákon és más kiképzési báziso
kon készítjük fel a személyi állományt. A korszerű technikai eszközök 
lehetővé teszik a kiképzés korszerű színvonalon való végrehajtását. E 
kettő együttvéve pedig egyértelműen húzza alá, veti fel, a korszerű 
kiképzési bázisok komplex igényeket kielégítő hálózatának létrehozását. 

A személyi állomány élet- és munkakörülményeinek további hathatós 
megjavítása nem egyedül és kizárólag a kultúr igényeknek kielégítését 
van hivatva szolgálni Természetesen azt is. De van annak az élet prak
tikuma részéről is követelt igénye. Nevezetesen arról van szó, hogy a 
harckészültségi, kiképzési, és a csapatoknál az élet fenntartása, feladatai
nak végrehajtása, valamint a nagyszámú technikai eszközök hadrafog
hatóságának biztosításával járó feladatkomplexumok megoldása az ember 
fokozott igénybevételét is jelentik egyben. Természetes, hogy az ember 
igénybevételének fokozódása arányában kell biztosítani az élet- és 
munkakörülményeik javítását. 

A csapatoknál a helyzet alakulása egyértelműen fókuszba állította 
a kiképzési bázisok további építése mellett a laktanyák műszaki feltételei 
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további javításának szükségességét is. Az ilyen jellegű munkák a csapat
építkezéseken nagyvolumenű végrehajtását teszik szükségessé. Nagyság
rendüket pedig szemléletesen fejezi ki az a több tízezer tonna beépítendő 
anyag mennyisége, a kivitelezéshez rendelkezésre bocsátott forintösszegek 
milliós tételei, a szállításhoz szükséges költségfedezet, illetve több tízezer 
gépkocsi kilométer felhasználása, a műszaki munkagépek üzemóra kere
teinek nagysága és nem utolsó sorban a szak- és segédmunkaerő, vala
mint a tervezői és építésvezetői munkákat biztosító munkaerőszükséglet 
ezreket kitevő létszáma. 

Ezeket a munkákat hármas feladat szigorúan összenhagolt végre
hajtása mellett kell megoldanunk. A harckészültség, a kiképzés és a 
csapatkiképzések koordinált végrehajtását kell biztosítani a csapatvezetés
nek, olyan igények szem előtt tartása mellett, hogy az eddig elért ered
ményeket semmilyen vonatkozásban feladnunk nem lehet. 

A hadsereg felső vezetése biztosította mindazon feltételeket, melyek 
szükségesek a csapatépítkezések megfelelő mérvű és ütemű végrehajtásá
hoz. Rajtunk a sor, hogy a lehetőségeket valóra váltsuk. Igaz ugyan, 
hogy építési tapasztalataink nincsenek, mégis az érintett és érdekelt szer
vek megfelelő együttműködése és az akarat képesek elhárítani a felada
tok végrehajtásában felmerülő akadályokat. 

Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy az építkezési feladatok végre
hajtásának jónéhány sajátossága van. Ezek közül csak néhányat sorolnánk 
fel, melyek várható következményei kifejezésre kell jussanak a tervek 
összeállításában, az organizációs tevékenységben és a mindenoldalú biz
tosítás előrelátó megszervezése mellett a kivitelezések végrehajtása során. 
Ilyen sajátosság, hogy az építkezések volumene minden csapatot érint, 
de nem egyenlő mértékben. Egyeseknél a hadtáp, másoknál a kiképzési 
bázisok építése lesz túlsúlyban. Amíg a hadtáp építkezések zömét a lak
tanyákon belüli építkezések teszik ki, addig a kiképzési objektumok 
építését alapvetően a lő- és gyakorlótereken kell végrehajtani. A hadtáp 
építkezések túlsúlyban a különböző jellegű és nagyságú épületek megépí
tését teszik szükségessé, a kiképzési objektumok építése elsősorban 
nagyobbmérvű földmunkák végrehajtását és elektromos vezetékrendszerek: 
telepítését igénylik. Amíg a hadtáp építkezéseket az igénybevehető erők 
és eszközök, valamint építési anyagok és energetikai források közelében 
kell végrehajtani, addig a kiképzési bázisok építése mindenekelőtt távo ... 
labb esik és rendszerint műszaki munkagép igényesebb A hadtáp épít
kezések kisebb területen, a kiképzési objektumok egymástól nagyobb 
távolságon, esetenként egymástól elszigetelten kerülnek végrehajtásra. 

Magasabbegységünknél megfelelően tisztáztuk a fenti sajátosságok
ból eredő feladatokat és terveink összeállitásánál kifejezésre juttattuk 
azokat. Az élet eddig igazolt bennünket, lényegében a munkák beindul
tak és alapvetően zavartalanul folytatódnak. 

Köztudott dolog, hogy a csapatépítkezéseket központilag biztosított 
műszaki kiviteli tervek, anyagok és célhitelek felhasználásával, továbbá 
bizonyos műszaki munkagépek alkalmazásával, a csapatok összességéből 
biztosított munkaerővel és a kifutó típusú gépjárművek felhasználásával 
a harci és politikai kiképzési tervekben erre biztosított időben kell végre-
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hajtani. Szükséges tehát az építkezések jó vezetésének megszervezése és 
folyamatos biztosítása. 

Némely kezdeti, kedvezőtlen tapasztalat figyelmeztetett minket is 
arra, hogy az építkezések megfelelő funkcionális szerveit létre kell hozni, 
a kötelmeket meg kell határozni és képessé tenni a szerveket kötelmeik 
felelős ellátására. Az történt, hogy egyes vállalati diszpoziciók tekinte• 
tében helyi okok miatt lazaság uralkodott. Vagy a vasúti szállítású 
anyagok rendeltetését az arra illetékesek nem ismerték, minek következ. 
tében a helyőrségbe érkező anyag nem a rendeltetési helyre került. Más 
alakulatnál azt láttuk, hogy a munkaerő biztosítása akadozik, ami hely
benjárást idézett elő, vagy a munka enervált üteméhez vezetett Más 
helyen viszont nekiláttak meglevő objekumok engedély nélküli lebon
tásához áttelepítési szándékkal, melyhez azonban anyagi fedezet nem 
állt rendelkezésre. Ismét másutt bátortalankodtak a kijelölt szanálás 
végrehajtásában, ami a munkatevékenység ütemére fékezőleg hatott. 

A csapat- és bázisépítkezések végrehajtásának irányítására maga
sabbegységünknél létrehoztuk az Építési Főbizottságot, felelős beosztású 
tisztek tevékeny részvételének biztosításával A csapatoknál létrejöttek 
a csapatparancsnokok mellett működő Építési Bizottságok kettős aláren
deltséggel, melyek egyrészt a csapat parancsnokának szerveként mű
ködve, másrészt a magasabbegység Építési Főbizottságának utasításait 
végrehajtva tevékenykednek. 

Az Építési Főbizottság elkészítette az „Építkezések összesített Terv"
ét, az építkezések végrehajtása feletti felügyelet gyakorlásához szüksé
ges „Havi munka- és ellenőrzései terv"-ét, létrehozta az egységes nyil
Vántartási rendszert, közreműködött a csapatok állományában levő 
építésvezetők és ép!tésztechnikusok szakmai felkészítésében, kidolgozta 
és megvalósítja az építkezések vezetéséhez szükséges információ rend
szerét, meghatározva a beszámoltatások, jelentések, értekezletek rend
szerét, rendjét és tartalmát, kidolgozta és megvalósítja a szervi határoz
ványokat a kötelmek meghatározásával, a felelősség egyértelmű kimon
dásával. 

Mi, az Építési Főbizottság munkáját abban határoztuk meg, hogy 
felelős a hármas feladat koordinálásáért, a csapatok részére szükséges 
műszaki kiviteli tervek és fő építési anyagok biztosításáért, valamint az 
utóbbiak helyőrségbe történő fennakadásmentes leszállitásáért, a gépi és 
technikai eszközök felhasználásáért, valamint a hatáskörébe tartozó ob
jektumok terveinek helyszíni adaptálásáért és a helyszínrajzok j óváhagyá
sáért. Szoros munkakapcsolatot tart fenn a seregtest Építési Csúcsbizott
ságával, a területileg illetékes EFÜ-vel és más anyagellátó szervekkel. 

A csapatok Építési Bizottságait felelőssé tettük a kiadott építési 
tervek tanulmányozásáért, a kivitelezés technológiai eljárásának rögzíté
séért, objektumok kitűzéséért, területi kisajátítások szükséges mérvben 
történő végrehajtásáért, és a jelentkező talajmechanikai vizsgálatok 
végrehajtásának biztosításáért, közvetlenül felelősek az építési határ
idők betartásáért, organizációs tervek elkészítéséért, a megfelelő szak
és segédmunkaerő biztosításáért, valamint az anyagok kezeléséért és 
időben történő biztosításáért. Biztosítja a balesetelhárítási, tűzrendészeti, 
egészségügyi és más fontos rendszabályok munkahelyen történő betartá-
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sát. Ellátja az egyes munkarészlegeket a megfelelő szerszámokkal és más 
szükséges munkaeszközökkel. 

Az Építési Főbizottság magasabbegységünknél űgy funkcionál, hogy 
biztosítja az építkezések centralizált veretését és a helyszínen nyújt se
gítséget vagy indirekt módon a feladatok végrehajtásához. Ennek meg
felelően minden héten összegyűjti az építkezésekkel kapcsolatos informá
cióit, ezeket rendszerint elemzi, intézkedéseket foganatosít és tárolja 
azakat. 

Minden hónapban egy alkalommal bizottsági értekezleten beszámol
tatja az Építési Bizottságok elnökeit, előre kiadott kérdések alapján, a 
tárgyhóban végzett munkáról és a következő hónap tervezett feladatai
nak biztosítása érdekében megtett vagy tervezett intézkedésekről. 

A jelentéseket olyan igényekkel hallgatja meg, hogy felmérje a be
tervezett munkák állását, világosan lássa az elhárítandó akadályokat, 
könnyítsen a végrehajtás nehézségein és, hogy megfelelő elhatározásra 
jusson a rendelkezésre álló szakmunkaerővel való gazdálkodás realizá
lása kérdéseiben, illetve a központilag létrehozott szerelóbrigádok mozga-

, tásában. 

A h2iyszínen végzendő segítségnyújtás alapvetően kétirányú: szak
mai és szervezési feladatok megoldásának elősegítése. A szakmai segít
ségnyűjtásban tekintélyes részt vállalnak az EFÜ tervező mérnökei és az 
elöljáró szervek építési szakközegei. A szervezési feladatok elősegítését 
űgy hajtjuk végre, hogy minden - a magasabbegység bizottságai ellen
őrzésének végrehajtása során ellenőrzésre kerülnek a csapatépítkezések 
is. Továbbá az Építési Főbizottság maga is hajt végre helyszíni kiszállá
sokat, ellenőrzés és segítségnyújtás céljából. Az építkezések anyagi-pénz
ügyi ellenőrzéseit a hadtáp bizottsági anyagi ellenőrzései is kézben tart
ják. 

Mindez persze az építkezések vezetését irányító funkcionális szervek 
működését szabályozó tevékenység. E mellett nem szabad megfeledkezni 
a tulajdonképpeni munkák végrehajtásáról. Az Építési Bizattságnak rá
hatást kell gyakorolni a munkavezetők és munkabrigádok megalakítására, 
szükséges munkaeszközökkel való ellátására, a munkahelyek előkészíté
sére, a beépítésre kerülő anyagok időben történő biztosítására. A munka
vezetőinek biztosítani kell a részhatáridők és teljesítményi normák, va
lamint technológiai utasítások betartását. Biztosítani kell a munkásvé
delmet és a személyi állomány minden oldalú ellátását. 

Szükséges megjegyezni, hogy az építkezések végrehajtása nem korlá
tozódhat az Építési Bizottságok munkájára. Ezen nagyvolumenű munkák 
végr~hajtásának az egész csapat ügyévé kell válni. Ezért a vezetés és 
irányítás feladatait is csapatszintű központi feladatnak kell tekinteni. 
Meg kell tanulni parancsnokainknak is az ilyen jellegű tevékenység 
tervszerű irányítását, annál is inkább, mert mint ismeretes - jelenleg -
közelebbről kétéves időszakot átfogó építkezések végrehajtásáról van 
szó, amely azonban további távlatokban is folytatódhat. Az Építési Fő
bizottság tevékenységét szabályozó Szervi Határozványokat elkészítettük, 
melyet röviden a következőkben ismertetünk. 
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1. Az Epitési Föbizottság feladata: 

Irányítja a magasabbegység alárendeltségébe tartozó - bázis - és 
csapatépítkezést folytató - egységek Építési Bizottságait elvi és gya
korlati síkon. 

A magasabbegységre vonatkozó összes építési feladatot koordinálja 
a harckészültségi és kiképzési feladatokkal. Gondoskodik, hogy az enge
délyezett építkezések végrehajtása a harckészültség magas szinten tar
tását, illetve a kiképzési feladatok végrehajtását hátrányosan ne befo
lyáaolja. 

Intézkedík arra, hogy az építkezésekhez szükséges műszaki kiviteli 
tervek, az előírt formában és méretben, a szükséges részletességgel idő
ben elkészüljenek. 

Intézkedik a Főbizottság az elkészített kivitelezési tervek elöljárók 
által történő jóváhagyására, és jóváhagyás után az Építési Bizottságok
nak való kiadására. 

Irányítja az építkezési ütemtervek elkészítését és ellenőrzi azok 
helyességét. 

Intézkedik az Építési Bizottságok felé, hogy az anyagszükségleti 
kimutatásokban szereplő anyagmennyiségek megrendelése (biztosítása) 
időben megtörténjen. Ha az anyag biztosításával kapcsolatban az aláren
delt Építési Bizottságoknak nehézségük támad, űgy a Főbizottság a meg
felelő polgári szerveken vagy a seregest építési Csúcsbizottságán keresz
tül eljár a probléma megoldására. 

Ellenőrzi és jóváhagyja az építkezések munkaerő szükségleti tervét. 
Ha szükséges, a rendelkezésre álló munkaerő állománynál átcsopor

tosításokat hajt végre, illetve központi brigádokat hoz létre, melyeket az 
építkezési ütemtervek szerint irányít. 

Ellenőrzi, hogy a nagyobb volumenű építkezéseknél - és ahol szük
ség van - az Építési Bizottságok rendelkeznek-e a szükséges munka
gépekkel és szerszámokkal. Amennyiben hiány mutatkozik, űgy átcsopor
tosítással vagy a rendelkezésre álló központi készletből biztosítja a szült
ségletet. 

Ellenőrzi, hogy az építkezésekhez anyagmozgatás végrehajtására 
szükséges szállítási tervnek megfelelően időben és mennyiségben rendel
kezésre állnak-e a szállító eszközök. Szükséges esetben intézkedik az 
építkezést folytató alárendelt egység a szállítóeszközök biztosítására, 
illetve, ha ez nem lehetséges, űgy saját tartalékából utal ki járműveket 
a szállítások végrehajtására. 

2. Az Epitésl Föblzottság felelös: 

Az építkezést folytató egységeknél a harckészültség, a kiképzés, a bá
zis- és csapatkiképzések összehangolásáért. 

Az engedélyezett (jóváhagyott) építkezések a terveknek megfelelő 
időre, a műszaki követelményeknek megfelelő minőségben való elkészíté
séért. 

Az alárendelt építési bizottságok betartsák az MNHF Elhe. és Beruh. 
csf. 8. sz. intézkedésében foglaltakat. 
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3. Az Építési Főbizottság munkarendje: 

Minden héten pénteken fogadja az Epítési Bizottságok jelentését 
távbeszélőn. Ennek tartalma: az elmúlt héten végzett munka, a követ
kező héten végzendő munka, és az esetleg felmerülő akadályozó tényezők. 

Havonta egy alkalommal - esetenként meghatározott időben -
szóban beszámoltatja az Epítési Bizottságokat az egyhónapi időtartamra 
tervezett és elvégzett munkák állásáról. 

A havi beszámoló meghallgatása után megszabja az Epítési Bizott
ságok részére a következő hónap fő feladatait. 

Hetenként egy alkalommal főbizottsági ülésen megtárgyalja az alá
rendeltek pénteki jelentéseit. 

Bázis- és csapatépítkezések vonatkozásában együttműködik a Kikép
zési Főcsoportfőnökséggel, az Elhelyezési és Beruházási Csoportfőnökség
gel, a Seregtest Csúcsbizottsággal és a területileg illetékes Elhelyezési 
Felügyelőség parancsnokával. 

A fentiek részére esetenként jelentést, illetve tájékoztatást ad az 
építkezések vonatkozásában. A Seregtest Csúcsbizottságnak kéthavonként 
jelentést tesz az építkezések állásáról. 

A főbizottság a szakmai és vezetési színvonal emelése céljából az 
Építési Bizottságok részére előadást (esetleg meghívott szakelőadó be
vonásával) filmvetítést (szakmai tárgyú filmek felhasználásával) és kon
zultációkat szervez. 

A magasabbegység által az alárendelteknél végrehajtásra kerülő 

bizottsági, cél- és szakmai (fegyvernemi) ellenőrzések alkalmával - a 
területileg illetékes Elhelyezési Felügyelőség szakközegeinek bevonásá
val a helyszínen ellenőrizni a terv építési és műszaki követelményeinek 
megfelelő menetét. 

A Szervi Határozvány végül kitér a Főbizottság egyes tagjainak fel
adataira, az előzőekben kifejtetteknek megfelelően. 

A Szervi Határozvány jelen formáját, de főleg tartalmát nem tekint
jük véglegesnek. Továbbfejlesztését az életből vett tapasztalatok útján 
kívánjuk végrehajtani úgy, hogy az megfeleljen a gyakorlati élet köve
telményeinek. 

Ami a csapatkiképzések vezetésének megszervezését illeti, bizonyára 
másoknak is vannak jó tapasztalatai. 

Jó lenne azokat megírva, széleskörű tapasztalatcserét folytatni, e 
fontos munkaterületnek hatékonyabb átfogása céljából. 
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HADTAPKIKl:PZl:S 

A hadtápkiképzés új Bázisa 

Dr. Pisztrai László ezredes 

Harckészültségünk fenntartásának, erősítésének egyik feltétele, hogy 
néphadseregünk hivatásos, sor-, valamint tartalékos személyi állománya 
korszerű katonai kiképzésben és továbbképzésben részesüljön. Modern 
harci-technikai eszközökkel felszerelt csapataink, intézeteink béke és há
)lorús ellátása, kiképzésének anyagi biztosítása a hadtápszolgálathoz be
osztott személyek sokirányú szakmai kiképzését teszi szükségessé. 

Közismert, hogy a hadtápszolgálat - éppen heterogén anyagnemei
nek önálló, belső szakmai tagozódása miatt - a legdifferenciáltabb anyagi 
szolgálati ágak egyike. A hadtáp centralizált irányítása a paranosnok had
táphelyettesétől, éppen úgy mint az egységes vezetésen belül önálló had
táp szakágazatok vezetése a hadtáp szolgálati ágak vezetőitől, közgazda
sági szemléleten kívül, fejlett politikai, szervezői-vezetői, magas szintű 
összfegyvernemi, hadtápbiztosltási, alapos szakmai, szaktechnikai, tech
nológiai, számítástechnikai, esetleg egyéb különleges katonai, vagy pol
gári képesítést kíván. Ugyanakkor a hadtápszolgálathoz beosztott szak
szolgálatos katonák feladataik elvégzéséhez részletesen kell ismerjék a 
hadtáp szakanyagokat. a különböző anyagok mozgatásának, szállitásának 
szabályait, a folyton fejlődő hadtáp szaktechnikai es7Jközöket, azok hasz
nálatát, kezelését, javítását, karbantartását stb. 

A sokoldalú szakismereti igény nélkülözhetetlenné tette olyan komp
lex hadtáp kiképzési bázis létrehozását, gyorsütemű fejlesztését, mely a 
hadtáp szakágazatokhoz tartozó, illetve oda beosztásra, behívásra kerülő 
személyek differenciált smkk:iképzését, továbbképzését szervezetten és 
rendszeresen egy kiképzési objektumon belül megoldja. 

1967 őszén - amikor a ti82ltképzés minőségi megjavítása érdekében 
a katonai tisztképző főiskolák létrehozása megtörtént - elsősorban a sza
kosított hivatásos hadtápbi.ztosítási utánpótlás és a tartalékos hadtáp
tiszti képzés, tiszti továbbképzés korszerű biztosítása céljából felállításra 
került a Hadtáp Kiképző Központ is, mint a hadtápkiképzés új önálló 
bázisa. 

A szakmai felsővezetés a tényleges nemzetközi helyzetnek megfele
lően az MN Hadtápszolgálatával szemben támasztott általános politikai, 
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katonai, valamint az egyre növekvő szakmai kiképzési követelmények 
alapján határozta meg a Hadtáp Kiképző Központ (továbbiakban: HKK) 
tanintézeti jellegét és általános feladatait. 

A HKK új kiképzési rendszerünkben betöltött helyét, szerepét te
kintve az MSZMP és a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
hadseregfejlesztési programjának érvényesítése érdekében katonai ne
velő, speciális szakmai kiképző tevékenységet végző felső-, közép- és alap
fokú hadtáp katonai tanintézetként került felállításra. A!talános felada
tait az MN hadtápfőnök elvtárs az alábbiak szerint határozta meg: 

- végrehajtani a hivatásos hadtáptisztek nappali és levelező tanfo
lyami továbbképzését; 

- átképezni a hadtápszolgálat szakágazatai részére (egység szolgála
tiág-vezetői beosztás ellátására) a fegyvernemektől, a szakcsapatoktól és 
más szolgálati ágaktól hadtápszolgálatra jelentkező tiszteket, tiszthelyet
teseket; 

- a felsőfokú hadtáp szaktisztképzésben részesíteni a polgári életből 
egyetemi (főiskolai) végzettséggel rendelkező pályázat (esetleg ösztöndíj) 
útján hivatásos hadtáptiszti szolgálatra felvett jelentkezőket; 

- kiképezni és rendszeres tanintézeti továbbképzésben részesíteni 
a Magyar Néphadsereg béke és „M" szükségletének biztosítására intézeti 
kiképzésre vezényelt hadtápszolgálatra beosztott legénységi, tisztesi és 
tiszthelyettesi állományt, valamint szakalegységeket; 

- közreműködni az „M" hadtáptörzsek összekovácsoló kiképzésénél; 
- alap- és szakkiképzésben részesíteni a saját sorállományt. 

E feladatok teljes terjedelmű megoldására a felállitáskor megfelelő 
szervezet, technikai felszerelés, ezek azonnali befogadására is alkalmas el
helyezés nem állt rendelkezésre. Mindezeket csak folyamatosan, jóváha
gyott többéves távlati szervezési-fejlesztési tervek alapján lehetett biz
tosítani. 

Ezért a HKK közvetlen szolgálati elöljárója az MN hadtáp törnsfő
nöke a felállitáskor igen kis létszámú személyi állománnyal, 1-3 gépko
csival szervezett, kijelölt elhelyezésében csupán a legszükségesebb férő
helyekkel rendelkező új intézet első kétévi konkrét feladatait az 1968. és 
1969. évi kiképzési intéztkedéseiben a reális lehetőségek figyelembevé
telével határozta meg. Ezek lényegében három fő feladat köré csoporto
síthatók: 

1. Megszervezni az új tanintézet rendszeres napi életét, önálló inté
zeti működését. 

2. Folytatni és befejezni a HKK felállítása előtt már más, de azóta 
megszűnt tanintézeteknél (ETI, Katonaegészségügyi Továbbképző Inté
zet) megkezdett, valamint a következő kiképzési évre előre tervezett 
hadtáp szakkiképzéseket. 

3. Megteremteni az új, korszerű kiképzési programok, a perspektivikus 
fejlesztési és beiskolázási tervek alapján a felsőfokú hadtáp tanintézeti 
szakkiképzés valamennyi előfeltételét. 
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Tekintsük át vázlatooan az elműlt időszakban a HKK személyi állo
mánya által elvégzett és leginkább érdeklődésre számot tartó munkát a 
tömören megfogalmazott fő feladatok tartalmi sorrendjében. 

A HKK rendszeres napi életének, önálló intézeti működésének 
megszervezése 

Ez a munka az űj alakulatok felállításával járó általában ismert fel
adatok elvégzéséből állt, mely időtartamát tekintve a HKK-nál az 1967. 
évi szeptember 1-i megalakulást követő néhány hónapig tartott. Felölelte: 

- a HKK elhelyezési körletéül kijelölt laktanya férőhelyeinek rész
letes felmérését, elosztását, a tanintézeti működéshez szükséges csapat
építkezési tervek kidolgozását; 

- az intézet őrzés-védelmének, tűz- és légvédelmének, valamint 24 
órás szolgálatának megszervezését; az erre vonatkozó utasítások kidolgo
zását, életbeléptetését; 

- a napirend, az intézeti szolgálati és munkarend megszervezését, 
következetes megvalósítását, majd az egységes belrend kialakítását; 

- az „M" és harckészültségi tervek kidolgozását, ezek végrehajtá
sának megszervezését, folyamatos begyakorlását; 

- a hadtáp-, pénzügyi és az ügyviteli szolgálat munkájának meg
szervezését, önálló működésük biztosítását; 

- az állandó személyi állomány megismerését, és az intézeti erkölcsi
politikai-fegyelmi egység alapjainak megteTemtését; 

- a „Szervi Határozvány és Működési Szabályzat" tervezetének el
készítését, jóváhagyásra felterjesztését; 

- az intézetparancsnok évi kiképzési parancsának kidolgozását, ki-
adását. 

A felsoroltak közül: 

a) a csapatépítkeresi tervek kidolgozása és végrehajtása, valamint_ 

b) az állandó személyi állomány erkölcsi-politikai-fegyelmi alapjai
nak megteremtése különös jelentőségűek a HKK későbbiekben szóba 
kerülő kiképző-nevelő munkájára, illetve sajátos tanintézeti fejlesztésére, 
ezért nem érdektelen ezekre - másfél éves visszatekintéssel - l.dssé bő
vebben kitérni. 

a)-hoz: a HKK, a megszűnt Katonaegészségügyi Továbbképző Intézet 
budapesti Kerepesi űti laktanyájában nyert elhelyezést. Az épületekben, 
férőhelyekben szegény laktanyában a tanári állomány elhelyezésére iro
dák, a betervezett oktatáshoz tanteTmek, az intéret önálló működéséhez 
nélkülözhetetlen egyéb létesítmények nem álltak rendelkezésre. Emellett 
az egész laktanya terület esős időben járhatatlanul sáros, a két nagy és 
a kis épület jó néhány év óta tatarozatlan, tanintézeti használatra min
denképpen alkalmatlan, kulturálatlan állapotban volt. 

A legszükségesebb épületek felépítését, az intézet teljes átalakítását 
csak csapatépítkezés űtján - a területi EFÜ által esetenként rendelke
zésre bocsátott, előre be nem tervezett minimális csapatépítkezési hitel 
felhasználásával - lehetett megoldani. 
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A beiskolázási program viszont már 1968. januárra olyan elhelyezési 
es oktatási követelmények elé állította az intézet vezetését, mely a csa
patépítkezések azonnali megkezdését tette szükségessé. 

A körülmények és a követelmények objektív tényezőként határoz
ták meg tehát, hogy: 

1. A csapatépitkezéseket folyamatosan mintegy kétéves távlatban a 
kiképzéssel párhuzamosan kell végrehajtani a kiképzési programok köve
telményeinek maradéktalan teljesítése mellett. 

2. Fel kell kutatni a belső anyagi tartalékokat olyan építmények, il
letve berendezések létesítésére, melyek a kiképzéshez nélkülözhetetlenek, 
de létrehozásukra megfelelő hitel nem áll rendelkezésre. 

3. A csapatépitkezéseket: 
- azonnal meg kell kezdeni, különös figyelmet fordítva arra, hogy 

a személyi állomány elhelyezéséhez szükséges irodák felépítése, az alegy
ség körletek átrendezése, valamint az új kiképzési év első felére kikép
zésre behívottak oktatásához legszükségesebb kiképzési objektumok ki
alakítása legkésőbb 1967. december végéig befejeződjön; 

- 1968-tól úgy kell tervszerűen folytatni, hogy a hadtáp objektumok 
(raktárak stb.), egy új, korszerű tanépület, az egyéb létesítmények (sport
kert, gépkocsi szín, telephely stb.) építése az 1969. évi kiképzés megkez
déséig szintén befejezést nyerjen. 

A tervek alapján társadalmi munkájával első ütemben (négy hónap 
alatt) időre elkészült: 

- leválasztá&sal és folyosók előtereinek beépítésével 14 (3-4 szemé
lyes) tanári iroda 84 OOO Ft-o5; 

- kiutalt szabvány barakkanyag felhasználásával négy tanteremből, 
három bemutatóteremből és két raktárhelyiségből álló, két téliesített (fűt
hető) barakképület 90 OOO Ft-os; 

- a háromszintes elhelyezési épület teljes belső tatarozása kereken 
80 OOO Ft-os tiszta építkezési költség megtakarítással. 

Az építkezési és tatarozási munkával párhuzamosan megkezdődött és 
ugyanakkor december végéig be is fejeződött a főépületben: 

- négy tanszék körlet, 
- egy 40-60 fős tiszti elhelyezési körlet, 
- egy 120 fős tiszti hallgatói századkörlet, 
- egy 100 fős tisztes körlet, valamint 
- egy 350 légköbméteres hallgatói klubterem kultúrált berendezése; 

a barakképületben: 
- egy lőfegyver, 
- egy szállitó szolgálati, 
- egy hadtápbiztosítási és 
- egy egészségügyi tiszthelyettesi szakkabinet, valamint 
- egy élelmezési, egy ruházati-üzemanyag és egy tábori műtő tech-

nikai kabinet, továbbá egy kultúranyag raktár és egy szolgálati könyvtár 
berendezése. 
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A csapatépítkezés első ütemében az építkezési költség megtakarítás 
meghaladta a 250 OOO Ft-ot. Ez az összeg természetesen nem tartalmazza 
a belső tartalékokból költségkihatás nélkül bíztosított anyagok értékét. 

A csapatépítkezések második időszakában 1968. június végéig elké
szült: 

- pincehelyiségekből elválasztással betonozással, belső vakolással és 
meszeléssel kialakított 13 fegyvernemi és hadtáp anyagraktár (műszakí, 
vegyivédelmi, ruházati, elhelyezési stb.) kb. 25 OOO Ft-os; 

- 4 nyitott udvari építőanyag- és széntároló, 1 zárt udvari hulla
dékgyűjtő létesítmény 20 OOO Ft-os; 

- 2 különálló fegyveranyag és üzemanyag raktárépület 30 OOO Ft-os; 

- 1 nyolc gépkocsi elhelyez.é.sére alkalmas, szerelő aknával kialakí-
tott fedett gépkocsiszin 162 OOO Ft-os; 

- 1 kombinált 378 négyzetméteres tornakert, illetve kézi- és röp
labdapálya kb. 30 OOO Ft-os; 

- 1 négy gépkoosi elhelyezésére szolgáló udvari parkírozóhely 10 OOO 
Ft-os, és 

- útmémök hallgatók önkéntes társadalmi munkájával kb. 400 mé
ter körforgalmú, KRESZ táblákkal felszerelt laktanyai aszfalt út kb. 
400 OOO Ft-os tiszta építési költség megtakarítással. 

A továbbiakban 1968. év december végéig felépült, illetve elkészült: 

- egy 14 tanteremből és 1 olvasó- könyvtár helyiségből álló két
szintes 5300 légköbméteres, gázfűtéses, modern tanépület 1 900 OOO Ft-os; 

- egy különleges gépkocsik bemutatására létesített fedett szín 25 OOO 
Ft-os; 

- öt, egyenként 120-180 m 2-es betonozott alegység gyillekezőhely, 
illetve technlkai eszJköz bemutatótér 50 OOO Ft-os, valamint 

- az intézet épületének teljes külső tatarozása 62 OOO Ft-os tiszta 
építési költség megtakarítással. 

Végül az intézeti belterület mintegy 30 OOO Ft értékű teljes fásítását, 
parkosítását, kertesítését, illetve átrendezését is elvégeztük. 

A felsorolt építkezéseket az előre tervezett időkre befejeztük. A kö
vetelményeknek és előírásoknak megfelelő teljesítéshez az MN Hadtáp
törzs, az Elhelyezési és Beruházási Csoportfőnökség, a szovjet elvtársak, 
az MN Erdészeti Főosztály, a Budapesti Fővárosi és VIII. kerületi Ta
nács, az 5. Elhelyezési Felügyelőség, valamint egyes állami vállalatok és 
társadalmi szervek jelentős támogatást nyújtottak. 

A közel kétéves csapatépítkezés reális számítással kereken három 
millió forint tényleges megtakarítást eredményezett. 

Az 1968. évi csapatépítkezésekkel egyidőben kezdték meg a szaktan
székek hallgatóik bevonásával az MN Hadtápfőnökség Csoportfőnökségei, 
önálló osztályai által rendelkezésre bocsátott szakanyagok és tech
nikai eszközök felhasználásával az új tantermi épület már említett tan-
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termeinek igen kultűrált szaktantermekké fejlesztését. fgy a gyakorlati 
szakkiképzés végrehajtásához folyó év január végéig az intézet már 14 
korszerű kabinettel ás két szaklaboratóriummal rendelkezett. 

b )-hez: A személyi állomány erkölcsi-politikai-fegyelmi egységének 
alapjait a HKK felállitásakor beindult kiképző-nevelő munkával, csapat
építkezéssel, valamint a kiképzési objektumok létrehozásával párhuzamo
san kellett megteremteni. A lényegében két megszűnt tanintézettől áthe
lyezett állandó személyi állomány magával hozta előbbi helyén kialakult 
szemléletét, szokásait. Az új szervezés szükségességének megértetése, a 
beindított kiképzési, az intézet felállításával megnőtt építési feladatok 
teljesítésére mo2gósítás szívós politikai nevelőmunkát igényelt az intézet 
vezetésétől, pártszervezeteitől, politikai apparátusától. fgy valóban az ak
tív politikai nevelőmunka hatékonysága, valamint az élet és a kiképző
építő munka tüze kovácsolta össze a HKK állandó és kiképzendő állo
mányát. 

A felső pártszervek határozata alapján megválasztott párt és KISZ 
vezetőszervek a Sz.ervezeti Szabályzat szerinti működésükkel, de szemé
lyi összetételükben is kezdettől fogva biztosították az MSZMP politiká
jának, irányvonalának a személyi állomány által történő feltétlen köve
tését, a felsőbb és saját pártszervek határozatainak maradéktalan végre
hajtását, az . állomány következetes marxista-leninista nevelését, vala
mint a HKK előtt álló kettős feladat - kiképzés és építés - feltétlen 
megvalósítását. Ezek képezték a személyi állomány erkölcsi-politikai-fe
gyelmi egységének eszmei-elvi alapjait. Az intézet parancsnoki állomá
nya, pártszervezetei, a politikai szervek közvetlen a megalakulás után 
kiemelten feldolgozták és megvitatták az 1967. évi március 7-i párthatá
rozatot, majd art egységesen értelmezve megteremtették - az egyszemé
lyi parancsnoki rendszerre felépült - intézeti, állami, (katonai) és párt
vezetés szilárd egységét. Ez az egység a továbbiakban a harckészültség, 
a katonai fegyelem, a szabályzatok szerinti intézeti élet megteremtésének, 
a kiképzési feladatok és a csapatépitkezések feltétlen végrehajtásának 
erős eszmei, politikai, fegyelmi fundamentumává vált. A vezető állomány 
erkölcsi-politikai ereje mozgósította a tömegeket a feladatok következetes 
és eredményes végrehajtására. Az eredmények hatására az intézeten 
belül napról-napra növekedett a párt vezető szerepe, erősödött az 
egyszemélyi veZetési rendszer, és folyamatosan egységbe kovácsolódott 
a HKK egész személyi állománya. Mindezeket a közelműltban lefolytatott 
Szü. Főcsoportfőnöklségi bizottsági célellenőrzés is egyértelműen megálla
pította, ugyanakkor igen tartalmas segítő-nevelő észrevételeivel űjabb 
ösztönzést és lendilletet adott az intézet vezetésének, egész személyi ál
lományának is a pozitíven értékelt káder- és személyzeti munka töretlen 
továbbfejlesztésére. 

A HKK felállítása óta végrehajtott kiképző-nevelő munka 

A HKK felállításával egyidőben beindult kiképző-nevelő munka alap
jait a jóváhagyott kiképzési programok és az évi beiskolázási tervek ké
pezték. 
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A múlt évi, több típusú, különböző időtartamú tanintézeti képzéséről 
az alábbi áttekintés nyújt tájékoztatást. 

a) Ht. tiszti továbbképzés folyt a magasabb tiszti végzettséggel még 
nem rendelkező hadtáptisztek részére. Időtartama mind a nappali bent
lakó, mind a levelező hallgatók részére 10-11 hónap volt. A bentlakó 
nappali általános hadtáptiszti továbbképző tanulmányi szakasz az elmúlt 
év őszén 4-es átlag tanulmányi eredménnyel végzett. 

A levelező formában ht. tiszti továbbképzésben részesült tiszti sza
kaszok a tanulmányi idő alatt kétszer 1-1 hónapos intézeti összevonáson 
vettek részt. Az oktatás öt szakán (általános htp., élm., ruh., száll., elhe.) 
végzettek 3,4-3,7 átlag eredménnyel fejezték be tanulmányaikat. 

- Két hónapos hivatásos főhadnagyi tanfolyamon 4-es átlag tanul
mányi eredménnyel végzett egy szállító tiszti tanulmányi szakasz. 

- Négyhónapos hivatásos honvédorvosi tanfolyamainkon 4,3-4,6 
tanulmányi eredménnyel vizsgázott a honvédségi ösztöndíjjal Orvostudo
mányi Egyetemet végzett két orvos tiszti tanulmányi szakaszunk. 

b) Rövidített tartalékos hadtáptiszti kiképzésben részesült 23 orvos, 
3 állatorvos, 4 gyógyszerész tartalékos tiszti hallgatói szakasz. Tanulmányi 
eredményeik 4-4,6-os számértékekkel meghaladták a HKK felállítását 
megelőző évek kiképzési átlageredményeit. 

-. 3 általánoshadtáp, 1 élelmezési, 1 ruházati, 1 üzemanyag, 3 
szállító, 2 vasúti közlekedési, 2 közúti komendáns tiszti hallgatói sz.akasz 
3,4-4,6-os tanulmányi eredménnyel vizsgázott. A hallgatók kiképzési ide
jük első két hónapjában tanintézeti képzésben részesültek, a második két 
hónapban csapatszolgálatot teljesítettek. 

A rövidített tartalékos hadtáptiszti kiképzésben részesültek 96"/o-a 
felavatott tartalékos alhadnagyként került leszerelésre. 

e) Tartalékos tiszti továbbképzésben részesült 2 általános, 1 élelme
zési, 1 üzemanyag, 2 szállító és 1 pénzügyi tartalékos tiszti tanulmányi 
szakasz. Tanintézeti kiképzésük egy hónapig, csapatgyakorlatuk két hó
napig tartott. 

d) Tartalékos 3 hónapos tanintézeti tisztes kiképzésben részesült 8 
egészségügyi, 1 hónapos kiképzésben 8 forgalomsz.abályozó tisztes sza
kasz. A tanfolyamokon résztvettek valamennyien megfelelő tanulmányi 
eredményt értek el. 

e) Az összekovácsoló tiszti törzskiképzések során 9 különböző „M" 
törzs (IAK, KAF, száll stb.) háromhetes kiképzésénél tanári állományunk 
közreműködött. 

Folyó kiképzési évben, a kiképzési főcsoportfőnök elvtárs Végrehaj
tasi Utsításának szellemét követve, az intézet szaktanárai az MHSZ bu
dapesti vezetőségének szervezésében két tartalékos hadtáp szakasz 20-20 
órás haderőn kí vüll kiképzését vállalta. 

A kiképzési programok tantárgy csoportonkénti óraelosztására általá
nos jellemzőként állapítható meg, hogy az óraszámok 10-12%-a politi
kai, 20-25"/o-a általános katonai, 63-70%-a a profilok szerinti szaktan
tárgyakra esik. 
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A végrehajtott általános katonai é.s szakmai kiképzési foglalkozások 
35-400/o-a elméleti oktatásból, 60-65%-a gyakorlati kiképzésből állt. 

A politikai oktatás anyagát a hallgatók elméleti előadásokon ismer
ték meg, tartalmát csoportos foglalkozásokon mélyítették el. Ideológiai 
ismereteiket a havi, illetve elméleti politikai tájékoztatókon, továbbá az 
intézet politikai könyvtárának felhasználásával bővítették. 

Az általános katonai tantárgyak ismeretanyagát előadásokon, alaki, 
terepfoglalkozásokon, lőgyakorlatokon és a belszolgálatí teendők gyakor
lása útján sajátították el. Egyéni tanuláshoz elegendő szabályzat és uta
sítás állt rendelkezésükre. 

A szakmai elméleti tananyagot a hallgatók alapelőadásokon ismerték 
meg, majd egyéni tanuláson tanulmányozhattá_k a szakutasitásokat, sőt 
rendelkezésükre állt a tanárok előadásainak anyaga Is. Eddig nyolc, az 
intézet szaktanárai által írt tankönyv (tansegédlet) segíti a hallgatók ta
nulmányi munkáját (vezetéstudományi, általános harcászati, egészségügyi 
szervezés és harcászati, üzemanyag szolgálati és nyilvántartási stb.). 

A gyakorlati képzést szolgálják a csapatépítkezéseknél már említett, 
berendezett intézeti szakkabinetek és laboratóriúmok. Ismerjünk meg ezek 
közül is néhányat. 

- A katonai szállítási (egyben foszab.) kabinet mikróvasútja, a légi 
kivakó körlet makettje, a folyékony és szilárd anyagok légi ledobó esz
közei, az 1 :20 méretarányú vasúti és szállítóuszály modelletk, az elektro
mos berendezésű forgalom.szabályozó terepasztal, mind a gyakorlati ok
tatás célját szolgálják. 

- Az élelmezési szakanyag kabinetben a táplálkozás élettani, kony
hatechnikai, áruismereti tananyag elsajátításához a honvédségnél hasz
nált növényi és állati eredetű élelmezési anyagok, anyagjárandósági cik
kek, a béke és tábori élelmezési felszerelések természetben, illetve imitáJi; 
darabokban megtalálhatók. 

- A ruházati kabinetben tanulmányozni lehet a Magyar Néphad
seregben rendszeresített öltözeti formákat, a ruházati alap-, és segédanya
gokat. 

- Az üzemanyag techrnikai bemutatóteremben megismerhető min
den rendszeresített üzemanyagtechnikai eszköz (elasztikus tartály, szi
vattyú, üzemanyag edényzet, tábori laboratórium-felszerelés stb.). 

- A hadtáp kiképzés módszertani szaktantermében megismerik a 
hallgatók a hadtápszolgálati ágak kiképzési rendszerét, a tervezési okmá
nyokat, továbbá a hadtáp szakkiképzésben alkalmazható audió-vizuális 
és programozott oktatási lehetőségeket. 

- Az elhelyezési szaktanterem alkalmas az elhelyezési szolgálattal 
kapcsolatos valamennyi műszaki tantárgy gyakorlati szakoktatására. Aka
binet fel van szerelve elhelyezési anyagokkal és szerszámokkal, az építő
iparban hasmálható műanyag mintákkal, mérőeszközökkel és műsz.erek
kel. Tanulmányozhatók az épületszerkezetek különböző makettjei. 

- A tábor műtőkabinetben megismerhető az eüz., eüo., valamint tá
bori kórházak telepítése és műtőinek munkája, teljes szakanyaguk. 
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Természetesen a fel nem sorolt többi kabinet és a két laboratórium 
is hasonló szakberendezésével a szakmai gyakorlati képzést szolgálják. 

A gyakorlati szakkiképzést egészítette ki az intézet oktatásba bevont 
központi tárintézetek, különböző polgári intézmények, üzemek, gyárak 
(élm., ruh., elhe., eü. raktárak, honvéd KÖJAL, vérellátók, üza. tárinté
zet stb., budapesti kenyérgyár, gőzmalom, élelmiszer gépgyár, zsírgyár, 
cipő-, bőr-, ruhagyárak stb.) technikai, technológiai, egyéb szakmai mun
kafolyamatainak bemutatása is. 

Az intézet szaktanszékeinek más tan- és egyéb intézetekkel (ZMKA, 
szakegyetemek, Országos Orvostovábbképző Intézet, katonai főiskolák, 
kórházak, stb.), továbbá a csapathadtápokkal történő gyakorlati együttmű
ködése egyrészt emelte a k_iképz6-a0-Valő. munka színvonalát, másrészt elő
segítette a tanárok módszertani fejlődését. 

Az előbbiekben vázolt kiképző-építő munkát az elmúlt évben megtaI"
tott HM Felügyeleti Szemle értékelte. A szemlén elért általános jó ered
mény a bizottságilag feltárt fogyatékosságok mielőbbi kijavítására, egy
ben további lelkes munkára ösztönözte a személyi állományt. Az ünnepé
lyes tartalékos tisztavatásokon, egyéb alkalmakon az intézetben megjelent 
magasabb elöljárók, miniszterhelyettesek, a Tudomány Egyetemek, a ke
rületi Tanács, több társadalmi szerv képviselőinek a látottak és tapasztal
takról nyilvánított elismerései pedig máris megalapozták a még fiatal új 
hadtáp tanintézet jó hírnevét. 

A HKK fejlődési perspektívái 

Az intézet az elmúlt idő aiatt felkészült a szakoktatás legkorszerűbb 
szaktechnikai eszközeinek befogadására. Biztosította a szakkiképzés to
vábbfejlesztésének előfeltételeit. 

Ez év őszétől a kiképzés már az addigi elméleti és gyakorlati oktatási 
tapasztalatok felhasználásával készült új kiképzési programok alapján 
folytatódik. 

A perspektivikus fejlesztési tervek várhatóan mindenekelőtt az 
állandó állomány lényeges szervezeti felemelését eredményezik. 

Az előbbiek és az intézet remélhető területi bővítése lehetővé teszik 
az eddigi eredmények, kiképzési létesítmények erősítését, megfelelő ütemű 
fejlesztését, a szaktechnikai objektumok tervszerű továbbképzését. Ezek 
tényleges megvalósítása, valamint a különleges hadtáp gépkoosiknak és 
technikai es~közöknek - szállító-, kenyérszá1lító-, hűtőgépkocsdk, üzem
anyag tartálygépkocsi, különleg,,s eü. gépkocsik, stb. - a tanintézeti gya
korlati oktatásba történő még intenzívebb bekapcsolása biztosítják a HKK 
speciális szakkiképző munkájának fokozatos továbbfejlődését. 

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a HKK felállításának 
és fejlesztésének első időszaka sikeresen lezárult. Hadtápszolgálatunknak 
működő kiképzési Bázisa van, mely rendelkezik a hadtáp szolgálati ágak 
hat alapágazatához tartozó tisztek, tiszthelyettesek, tisztesek, honvédek 
szakkiképzéséhez szükséges előfeltételekkel. A Bázis ugyanakkor másfél 
év alatt a hivatásos és tartalékos élelmezési, ruházati, üzemanyag-, el-
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helyezési, szállító-, valamint orvos-, állatrovos-, gyógyszerésztisztek kul
túráltan berendezett - a legszüks<\gesebb szakkiképzési objektumokkal 
is már felszerelt - felsőfokú hadtáp katonai tanintézete lett. Mai léte, a 
hadtápszolgáh,t korszerű féjlesztésére irányuló MN hadtápíőnöki elhatá
rozás gondos és határozott keresztülvitelének élő bizonyítéka. De jelenlegi 
színvonala hirdeti azt is, hogy a HKK vezetése, személyi állománya meg
értette a felső szakmai vezetés elgondolásait. Az intézeti vezetés a meg
szabott feladatokhoz adott segítségre bizalommal támaszkodva, képes volt 
felelősségvállalóan, kezdeményezően, önálló alkotó munka megszervezé
sére, ugyanakkor a személyi állomány kitartó kiképző-építő munkája 
gyorsan meghozta szerény, de érett gyümölcsét. A HKK tanintézeti fel
építésének a látható eredményekben realizálódása egyúttal az intézeti ve
zetést és személyi állományt viszonylag rövid idő alatt szilárd erkölcsi
politikai-fegyelmi katonai egységgé is kovácsolta. 

A HKK létrehozása és gyors fejlesztése példásan igazolja, hogy a 
párthatározatok, HM parancsok és utasítások, a szakmai elöljárók pa
rancsainak feltétlen megvalósítására irányuló következetes és kitartó ve
zetői törekvések, a reális követelményekre nevelt személyi állomány po
litikai-erkölcsi-fegyelmi tudatát, munkakedvét, teljesítményét az átla
gosnál magasabbra emeJ.ik. 

Ez év őszétől a HKK életének új smkasm kezdődik. Az intézet sze
mélyi állományának a belső egységre, az elért eredményekre alapozottan 
- a sorr.akerülő szervezeti és technikai erősítéssel - a sp,eciális minőségi 
szakoktatás kiterjesztésével, tovább kell fejlesztenie a felsőbb katonai 
vezetése, egyetemek képviselőitől már eddig is elismerést kiérdemelt új 
hadtáp tanintézetünket. Nem kétséges, hogy a személyi állomány helyt
állása, hadtápszolgálatunk fejlesztése iránti felelősségérzete az elöljárók 
további támogatása mellett, az új időszak feladatait is sikeresen megoldja. 
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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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A hadtáp tartalékos tisztek továbbképzésének aktuális 
kérdései 

Lippai János alezredes 

Minden hadseregben az ütőképesség egyik döntő tényezője a parancs
noki kar képzettsége, vezetői készsége és nem utolsó sorban erkölcsi-poli
tikai szilárdsága, állhatatossága. 

Háborűban a csapathadtápban, de a hadműveleti hadtáp a1só és felső 
tagozatában is, különösen a hadtápalegységek, egységek parancsnoki ál
lománya lesz elsősorban tartalékos tiszt. Adott esetben a bevonuló tarta
lékos tisztek egyik napról a másikra cserelik fel a békés termelői munkát 
a háború nehéz körülményei között a legkorszerűbb haditechnikai esz
közökkel vívott harcban végzett ténykedésekkel. 

A parancsnoki rátermett,aég mellett feltétel és követelmény, hogy a 
hadtáp tartalékos parancsnoki állomány ismerje az általa betöltött be
osztásához szűkséges legkorszerűbb hadtápbiztositási, ellátás elméleti, gya
korlati és technikai kérdéseket. 

Ezek bármelyike nélkül minden jószándék és jóakarat ellenére a tar
talékos hadtáptiszt nem lehet alkalmas parancsnoki teendők ellátására, 
nem lehet képes az alárendelt hadtápegység, intézetek vezetésére. 

E néhány gondolat világosan tükrözi, a tartalékos hadtáptisztek to
vábbképresének alapvető célját: felkészíteni a hadtáp tartalékos tiszte
ket, hogy beosztásuknak megfelelően képesek legyenek a háborűban reá
juk váró feladatok megoldására. Tehát olyan tartalékos hadtáptiszteket 
kell biztosítani, majd továbbképezni, akik a rakéta atomhá,borű körül
ményei között képesek lesznek a legkorszerűbb haditechnikai eszközök
kel felszerelt ooapatok hadtápbiztosítását minden körülmények között vég
rehajtani, ennek függvényében egységeik, intézeteik munkáját megszer
vezni és azt helyesen vezetni. 

E cél megvalósítása a tartalékos tisztek továbbképzési rendszerére 
hárul, amely a Magyar Néphadsereg hadtáp kiképzési rendszerének igen 
fontos részét képezi. A hadtáp tartalékos tiszti kiképzett,aég színvonala 
és hatékonysága adott esetben nagymértékben befolyásolja az „M" esetén 
felállitásra, megalakításra kerülő hadtápegységek, intézetek készültségét, 
háborűs körülmények közötti működőkészségét, illetve ezek fokozását. 
!gy a tartalékos hadtáptisztek hadseregen belüli és azon kívüli tovább-
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képzésének intenzívebbé tétele az elvonuló szárazföldi csapatok hadtáp
biztosításának növelése szempontjából igen nagy jelentőségű. 

A korszerű háború követelményeinek és a hadtáp tartalékos tisztek
kel szemben támasztott igényeknek megfelelő tematika, oktatási módsze
rek és formák kialakítása nem egyszerű feladat. 

A haditechnikában, a harceljárásban, a hadtápbiztosítás elveiben és 
rendszerében bekövetkező változások szükségszerűen maguk után vonják, 
sőt megkövetelik a hadtáp tartalékos tisztek továbbképzési rendszerének 
folyamatos fejlesztését, korszerű módosítását. 

Ennek következtében szükséges behatóbban foglalkozni a tartalékos 
hadtáptiszti továbbképzés jelenlegi rendszerével és módszerével. Vélemé
nyem szerint a jelenlegi időszakban a kialakult rendszer mellett a mód
szerek fejlesztése az alapvető. A hadtápegységek és intézetek tartalékos 
parancsnokai és a törzsekbe beosztott tartalékos hadtáptisztek - várható 
feladataikra történő - felkészítésénél a legfontosabb tényezőnek tartom 
a foglalkozások helyes tartalma meUett a kiképzési módszerek célszerű 
megválasztását és alkalmazását. 

A tartalékos hadtáptisztek továbbképzése két alapvető, egymástól kü
lönálló és ugyanakkor sok vonatkozásban összefüggő rendszerben törté
nik. Egyik rendszer a hadseregen belül folyó tartalékos hadtáptiszti to
vábbképzés, melyet az érvényben levő MNHF-i kiképzési parancsok és 
utasítások szabályoznak. Másik az MHSZ keretén belül önkéntes alapon 
társadalmi munkában végzett és lefolytatott tartalékos hadtáptiszti to
vábbképzés, illetve utóképzés. 

A jelenlegi gyakorlat szerint a Magyar Néphadseregen belül folyó 
tartalékos hadtáptiszti továbbképzés is két részre osztható. 

Az elmúlt években nagyrészt a volt ETI hadtáp tagozaton történt 
a tartalékos hadtáptisztek továbbképzése, 1967. őszétől ez a Hadtáp Ki
képző Központban folyik. E mellett 1967-1968. év folyamán intenzíven 
beindult a tanintézeten kívüli tartalékos hadtáptiszti továbbképzés is, fő
leg a hadműveleti hadtáp alsó és felső tagozatába tartozó hadtáptörzsek, 
egységek, valamint intézetekhez lebiztosított tartalékos tisztek részére. 

Az utóbbi években tehát terv szerint folytattuk a tanintézeten belüli 
kiképzést; ug~anakkor megkezdődött és az elkövetkezendő években foly
tatódik a tanintézeten kívüli tartalékos hadtáptiszti továbbképzés is. 

Az MHSZ keretén belül folyó tartalékos hadtáptiszti továbbképzés
nek, illetve utóképzésnek is két formája van. Az egyik az úgynevezett 
tájékoztató oktatás, a másik a kétéves tartalékos tiszti továbbképzés. 
Mindkét oktatási formában való részvétel önkéntes, bár a továbbképzésre 
való jelentkezés bizonyos mértékben irányított. Már a két oktatási forrna 
neve is elárulja, hogy az első csak tájékoztat az időszerű politikai, katonai 
és haditechoikai kérdésekről, a másik már szervezett továbbképzés. 

Véleményem szerint a tartalékos hadtáptisztek hadseregen belüli és 
hadseregen kívüli továbbképzési rendszere megfelel a korszerű követel
ményeknek. Helyes tervezéssel, a fogla}kozások céls:zoerű és az adott tar
talékos hadtáptiszti csoport szintjének megfelelő módszerek útján tör
ténő levezetésével biztosítható a kitűzött kiképzési cél elérése. Természet
szerűen ez azt is jelenti, hogy tovább kell keresni azokat a legcélszerűbb 
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rendszereket és módszereket, amelyek még eredményesebbé, hatéko
nyabbá teszik a tartalékos hadtáptisztek továbbképzését. 

A Magyar Néphadseregen belül folyó ta1·talékos hadtáp továbbképzésről 

Az előzőekben említettem, hogy a tartalékos hadtáptisztek tovább
képresének a Magyar Néphadseregben két formája van. Mindkét formá
ban végrehajtott, tehát a 1Janintézeten belüli (egyre csökkenő arányban) 
és a tanintézeten kívüli tartalékos képzésnek vannak előnyei és tenné
szetesen hátrányai is. 

A tanintézeten belül folyó tartalékos hadtáptisztek továbbképzésének 
előnye elsősOTban abban van, hogy a tanintézet rendelkezik mindazon 
személyi, anyagi eszközökkel, am,elyek szükségesek a különböző szakszol
gálati ágak hadtápbiztosítási elveinek és hadtáptechnikai eszközeinek is
mertetéséhez. A tanintézet jól képzett szakoktatókkal, szaktantermekkel 
és szemléltető eszközökkel biztosítani tudja a különböző profilok (általá
nos hadtáp, élm., ruh., szállító, eü., stb.) szerinti továbbképzés eredmé
nyességét és folyamatosságát. 

A tanintézeten belül folytatott tartalékos hadtáptiszti továbbképres 
hosszabb (három hónapos) időtartamban kerül végrehajtásra; melyből 2 
hónapot a tartalékos tiszt csapatgyakorlaton tölt, ahol bővítheti látókörét 
és a gyakorlati életben ismerheti meg azokat a feladatokat, amelyeket 
adott esetben végre kell hajtania. 

Ez utóbbi biztosítja, hogy a tartalékos hadtáptiszt a csapatgyakorlat 
alatt a szakbeosztásával járó gyakorlati feladatokat jól elsajátíthatja és 
részletesebben megismerheti a szolgálati követelményeivel járó felada
tokat. 

Természetesen a fentieken kívül még sok más pozitívuma is van a 
tanintézeten belüli tartalékos hadtáptiszti továbbképzésnek, melyeket 
mindenre kiterjedően nem szándékozom részletesen tovább elemezni, hi
szen erre nem is vállalkozhatom e cikk keretein belül. 

Az előnyökkel szemben néhány gondolatban az általam tapasztalt 
hátrányokat is fel kívánom vetni. 

A tanintézetben a tartalékos hadtáptisztek nem ismerhetik meg rész
letesen és közvetlenül a különböző fegyvernemek, szakcsapatok egyes 
szolgálaU ágak hadtápegységeinek és intézeteinek konkrét működési te
rületeit, azok sajátosságait és ezen sajátosságokból adódó hadtápfelada
tokat. 

A tartalékos hadtáptisztek az esetek többségében keveset tudnak 
azokról a csapatokról, intézetekről melyeknél „M" esetén beoszJtást nyer
nek. Ezért célszerű lenne, - a tanintézetben lefolytatott elméleti kiképzés 
után - a tartalékos hadtáptisztekkel gyakorlati munkára azokhoz a csa
patokhoz, intézetekhez beosztani, ahová az „M" beosZJtásuk is szól. Ezzel 
elérhető lenne, hogy az adott csapat életével, speciális sajátosságaival, 
feladataival, ellátási problémáival és a szakterület konkrét munkamód
szereivel közvetlenü megismerkedhessenek. 
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Abban az esetben, ha az „M" alakulat békében nem funkcionál, a 
tartalékos hadtáptiszt hasonló (azonos) fegyvernemű és rendelte!<ásű egy
séghez kerülnek. 

A jövőben biztosítani kellene legalább azt, hogy a gyakorlati mun
kára vezényelt tartalékos tisztjeink „M" beosztásuknak megfelelő munka
körben tevékenykedjenek. 

Problémát jelenthet még a tanintézeten belül folyó tartalékos hadtáp
tisztek továbbképzésével kapcsolatban, hogy - a jelenlegi szervezeti fel
építéséből adódóan - nem tud szélesebb körű tájékoztatást adni a tarta
lékos tisztekre háruló „M" fel:adatok végrehajtására vonatkozóan. 

Ez rés7lben abból adódik, hogy a tanintézetek nem rendelkeznek álta
lános „M" szakképzettségű előadókkal, másrészt a mozgósítással kapcso
latos feladatok ismertetése még nem is tartozik a profiljukba. 

Tehát lényeges kérdésnek tartom az „M" fel:acla,tok megl.sme;rtetését, 
mivel az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy a behí
vott tartalékos hadtáptisztek, aJtik konkrét „M" kiképzésben nem része
sültek, gyakorlatilag a mozgósítás végrehajtása során az „M" készség el
éréséig munkájuk nagy részét a tájékozódás és a feladatok megoldásának 
a keresése képezte. 

Gyakorlatilag tétlenül álltak a feladatok, feladataik előtt, nem ts
merve a munka folyamatait, a feladatok sorrendjét, a kötelmeket és a 
jogköröket stb. 

A tartalékos hadtáptisztek tanintézeti képzése véleményem szerint 
megoldható és biztosítható lenne - a szervezési változások megvalósítá
sával - külső szervektől biztosított (vezényelt, bejáró stb.) szalcelőadók
kal. !gy a tartalékos hadtáptiszti állomány megfelelő és részletes tájé
koztatást kaphatna az „M" kérdésekről is. 

Sokat segítene még ha a csapatgyakorlat folyamán, - a feladatok 
gyakoroltatása közben - nagyobb gondot fordítanának a tartalékos had
táptisztek háborús feladatainak ismertetésére, majd a harckészűltségi gya
korlatok során - megfelelő irányítással - a kötelmek a konkrét helyzet
nek megfelelő gyakoroltatására. 

A tanintézeti továbbképzés hátránya még az ts, hogy a hadtáp tarta
lékos tiszt a kiképzés időszakában nem ismeri meg a saját hadtáptörzsé
nek tartalékos tiszti személyi állományát, mivel adott esetben egy újonnan 
megalakuló egység, intézet tartalékoo állománya nem egy időben és he
lyen kerül tartalékos tis7lti. továbbképzésre, vagy nem ugyanazon tema
tika szerint képezik ki őket. Ez esetben csak akkor találkozhatnak, ha 
egyidőben kerülnek behívásra, vagy a gyakorlati kiképres során egyazon 
alakulathoz kerülnek. 

E gondolatok felvetésével kívánom illetékesek figyelmét felhívni a 
tartalékos káderekkel való mai követelmények szerinti foglallrnzásra. 

A tanintézeten belül folyó tartalékos hadtáptiszti továbbképzés ered
ményes lefolytatásának egyik alapvető biztosítéka lehet a helyesen össze
állított tematika és a jól kiválasztott, szakképzett oktató állomány. 

Következtetésként megállapítható, hogy a tartalékos hadtáptisztek 
továbbképresének egyik legalapvetőbb és legeredményesebb formája a 
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tanintézeti képzés, természetesen felvetett problémák folyamatos megol
dásával. 

A hadseregen belüli tartalékos hadtáptisztek továbbkéPzésének má
sik formája az úgynevezett összekovácsoló kiképzés. Ez az utóbbi időben 
alapvető továbbképzési formának tekinthető főleg a hadműveleti hadtáp 
alsó és felső tagozatába tartozó hadtáptőrzsekbe, egységekbe, intézetekbe 
beosztott tartalékos tisztek továbbképzésénél .Természetesen ez a kikép
zési forma és módszer, csapathadtáp vonatkozásban is alkalmazható 
megfelelő módosításokkal. 

Az összekovácsoló kiképzési forma lényege, hogy az alapvető törzsek, 
egységek és intézetek tavtalékos hadtáptiszti állománya szakképzettségre 
és beosztásra való tekintet nélkül, azonos tematika szerint kerül tovább
képzésre. Minden tartalékos hadtáptiszt megismeri azon szerv, egység, 
intézet helyét, szerepét, feladatait, működési elveit, amelyekhez beosz
tásra kerül. Tájékoztatást kapnak az általános katonai, politikai és a 
megfelelő tagozatok szervezési, működési elveiről, majd részletesen tájé
kozódnak a szerv, intézet, egység alapvető feladatairól. Végül a tovább
képzés utolsó mozzanataként két-háromnapos tanteremben lefolytatott ha
dijáték során ismereteket szerezhetnek a törwmunka mechanizmusát il
letően „M" beosztásuknak megfelelő szerepkörben. 

Az összekovácsoló kiképzés előnye elsősorban abban van, hogy ugyan
azon törzsbe beosztott tartalékos tisztek egységesen ismerik meg az adott 
szerv, egység működési elveit, sajátosságait és ezekből adódó háborús 
feladatókat. 

Itt lehetőség van arra, hogy a törzsekbe beos7Jlott tartalékos tisztek 
megismerik egymás szellemi és fizikai kéPességeit, emberi tulajdonságait 
és ezeken a továbbképzéseken már békében kialakulhatnak a baráti, 
munkatársi kapcsolatok alapvető elemei, amelyeknek háború esetén döntő 
jelentősége és fontossága lehet a feladatok eredményes végrehajtása szem
pontjából. 

Ez a továbbkéPzési forma lehetőséget bÍ21lOsit arra is, hogy a tarta
lékos tisztek részletesebben megismerjék a mozgósítás során végrehaj
tandó feladataikat is. 

Már békében megismerik a hivatásos állomány nagy részét, velük 
megfelelő kapcsolatok kialakulhatnak, s ezáltal a tartalékos hadtáptisztek 
szilm:dabb alapokon, magabiztosabban végezhetik feladataikat mozgósítás 
esetén. 

A tanintézeti tartalékos hadtáptiszti továbbkéPzéshez hasonlóan az 
összekovácsoló kiképzéseknek is van hátránya. Itt is található néhány 
olyan hiba is, amelyeknek kiküszöbölése feltétlenül szükséges. 

Probléma az összekovácsoló kiképzés során az állandó jólkéPzett 
szakelőadók, a szaktantermek és az oktatáshoz szükséges segédletek, tér
képek, technikai (filmek) eszközök, vaiamint szállító eszközök biztosítása. 

Mivel az ilyen továbbképzések végrehajtására általában rövid idő 
áll rendeikezésre, így nincs lehetőség az egyes szakszolgálati ágak részle
tes feladataival foglalkozni. Tehát ebben a formában csak ázok a tarta-
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lékos tisztek képezhetők tovább, akik korábban már szakmai kiképzésben 
részesültek. 

Ezek a problémák jelentősen csökkenthetők, ha ezeket a továbbkép- , , 
zéseket olyan szervnél, intézetnél folytatják le, ahol a kiképzési feltéte-
lek biztosítására lehetőség van. 

A tartalékos hadtáptisztek továbbképzéseinél alkalmazott rendszert .;, 
és módszert mindig az adott hadtápszerv, egység, intézet sajátossága, fel-
adata és fontossága határozza meg. 

A hadseregen belül folyó tartalékos hadtáptisztek továbbképzése kor
szerűsítése a következő évek egyik legfőbb feladata lesz. 

A Magyar Néphadseregen kívül folyó tartalékos hadtáp továbbképzésrfil 

A tartalékos hadtáptismek hadseregen kívül történő szervezett to
vábbképzése 1963 óta folyik. Bizonyos vonatkozásban már ezt még 
előző években is volt lehetőség az MHS keretein belüli tartalékos kikép
zésre, de ez csak körvonalakban felelt meg a követelményeknek. 

1963-tól kezdve a tartalékos hadtáptisztek egyre szélesebb rétegeit 
vonjuk be az utóképzésbe. 

A tartalékos hadtáptismek továbbképzésének jó és kevésbé jó mód
szerei alakultak ki és az utolsó években kialakított rendszerben jelentős 
eredmények i.s mutatkoznak. 

A jó szervezés és vele együtt a hatékony együttműködés biztosít!isa 
minden katonai tevékenység alapja. 

Nézzük meg, hogy a hadseregen kívül folytatott hadtáp tartalékos 
tisztek sikeres és eredményes továbbképzése érdekében milyen együttmű
ködési kérdések megoldása szükséges. A tartalékos hadtáptisztek tovább
képzésének eredményessége nagymértékben függ az MHSZ-=ek, a 
kiegészítő parancsnokságok és a helyi egységek, intézetek, ,,M" törzsek 
jól összehangolt munkájától, együttműködésétől. E szervek jó vagy ke
vésbé jó munkája elsősorban a tartalékos hadtáptisztek továbbképzésé
nek megszerveresében mutatkozik meg. A résztvevők helyes kiválasz
tása, az utóképzésre tekintetbe jövő tartalékos hadtáptisztekkel való 
egyéni beszélgetés alapja lehet a jó, vagy kevésbé jó kollektívák, tanuló
csoportok létrehozásának. 

Az együttműködés kérdésénél meg kell említeni az érintett üzemek
kel való swros és jó l<apcsolat kialakítását. Különösen fontos ez a szál• 
lító zászlóaljak, és a kórházak esetében. A szállító zászlóalja:knál eddig 
kialakult együttműködési és szervezési kooperáció eredményesnek és 
hasznosnak bizonyul. 

Az MHSZ mint társadalmi tömegszervezet funkciójának megfelelően 
elsősorban az üzemi alapszervezetekre épül. 

Ez a rendszer kezdetben a tartalékos tiszti tagozatoknál is bevált. 
Azonban a kétéves kiképzés bevezetése után a második év tapasztalatai 
szerint a rendszeresen - ha helyileg is - változtatni kell. Ugyanis egy 
20-25 fős üzemi tanulócsoport tagjai tapasztalatok szerint 3-4 fegyver
nemhez, szolgálati ághoz tartoznak. 
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Amíg az első évben egységes összfegyvernemi kiképzésben részesül
nek, nincsenek szakmai problémáik, addig a második évben tematika 
szerint konkrét szakmai tanulmányokkal kell foglalkozni és az a tanuló
csoportot megosztja. 

Ebben az esetben már felmerül a területi esoportosítás (szervezés) 
szükségessége. 

Ahol nagylétszámú tartalékos hadtáptisztekkel foglalikomak, ott cél
szerűbbnek tartanám a szakmai tanulócsoportok szervezését. Pl. Budapest 
egyes kerületeiben a különböző szolgálati ágak területi tanulócsoportjai 
életképesebben tudnának tevékenykedni. 

Néhány gondolat a tartalékos hadtáptisztek érdeklődési körével és 
érdekeltségével kapcsolatban. 

Ha igaz, - és véleményem szerint feltétlenül igaz -, hogy az ér
deklődés felkeltésének egyik alapja az adott téma érdekes volta, akkor 
úgy gondolom, levonhatunk egy olyan következtetést, hogy a tartalékos 
hadtáptiszti továbbképzésbe való bevonást és a részvétel növekedését kor
szerűbb oktatási anyaggal, színvonalasabb és érdekesebb foglalikozások
kal, több szemléltetéssel lehet és kell biztosítani. 

Az oktatás folyamán kerülni kell az ismétléseket és fedéseket, a tan
anyag száraz, egyhangú felolvasását, stb. A tartalékos hadtáptisztjeink 
jelentős része szívesen kapcsolódik be az oktatásba sőt jelentkezik náluk 
az égészséges türelmetlenség is: a legkorszerűbb, a legidőszerűbb politi
kai, harcászati és hadtápbiztosítási kérdésekről többet szeretnének hallani 
és kevesebbet az évenként ismétlődő alegységpariancsok:i - már kiissé se
matikus - tevékenységről. Ha a tartalékos hadtáptisztek továbbképzése 
során a haza iránti kötelesség, a szocialista öntudat és a tartalékos tiszti 
rendfokozat követelte ismeretbővítés szükségessége mellett napjaink leg
izgalmasabb katonapolitikai és hadtápbiztositási kérdéseit tartalmazó te
matikát is „megcsillogtatjuk", az érdeklődés, a részvétel aránya és az akti
vitás várhatóan fokozódik. 

Az érdekeltség kérdéséről néhány szót. Véleményem szerint biztosí
tani kellene, hogy a tartalékos tiszti rendfokozattal kapc.solatban is fél
reérthetetlenül érvényesüljön a „valamint-v:alamiért" elv. Természetesen 
az érvényben levő rendeletek, utasítások figyelembevételével. 

Ennek figyelemmel való kísérése ne csak a kiegészítő parancsnoksá
gok feladata legyen, hanem azon egység, intézet parancsnokáé is, ahová 
a tartalékos hadtáptiszt „M" esetére beosztásra kerül. 

Sokat segítene a tartalékos hadtáptisztek oktatásának a szervezésé
nél és megvalósításánál, ha a tisztek munkahelyén is figyelemmel kísér
nék és méltányolnák a honvédelmi kötelezettségek ilyen irányú teljesíté
sét. Többen felvetik - véleményem srerint jogosan -, hogy a munkaköri 
minősítések egy kötelező pontja lehetne a honvédelmi kötelességek telje
sítése, ami kihatással lenne az egyén általános előmenetelére is. 

Segítené a hadseregen kívüli továbbképzés eredményesebb megvaló-
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sítását, ha az ottani aktív, vagy passzív tevékenységet figyelembe ven
nénk a hadseregbe való behívások elbírálásánál. 

Az elmondottakból megállapítható, hogy a szervezett és eredményes 
hadseregen kívüli tartalékos hadtáptisztek továbbképzése, politikai és 
szervezeti összefogása fontos honvédelmi jelentooégű feladat. 

Véleményem szerint cikkemben felvetett gondolatok hozzájárulhat
nak a tartalékos hadtáptisztek tanfolyamrendszerű és más formájú to
vábbképzése hatékonyságának növeléséhez. Az alapvetően helyes elgondo
lások alapján kialakított kiképzési rendszer különböző végrehajtási mód
szereinek tökéletesítéséhez, a meglevő fogyatékosságok megszüntetéséhez. 
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' TAJl:KOZTATó 

Az USA hadseregében alkalmazott kisebb teherbírású 
gépjárművekről 

Magyar Néphadsereg Hadtápfönökség 

A folyóirat jelen száma foglalkozik a gépjárművek fejlesztési törek
véseivel a szárazföldi haderöknél általában. Összehasonlításul bemutatunk 
néhány gépjármű típust, melyek rendszeresítésre kerülnek vagy kerültek 
az Egyesült Államok haderejében. 

Az USA szakemberei véleménye szerint gépkocsijaik kialakítása 
olyan, hogy a világ különböző területein képesek közlekedni, tartósak, 
megbízhatók és elégséges üzemóra tartalékkal rendelkeznek. Ezeket a 
gépkocsikat úgy konstruálták, hogy bármilyen időjárási viszonyok kö
zött, bármely terepén képesek a legkülönfélébb feladatok végrehajtására. 
A hadseregben négy súly kategóriájú tehergépkocsit különböztetnek meg: 
1/ 4, 1 1/ 4, 2 1/2 és 5 tonnásak. 

A gépjárművek szerkesztésénél az a cél vezérelte őket, hogy megfe
lelő harcászatí-műsmki jellemzőket és gazdaságos üzemeltetést érjenek 
el. Egyidejűleg olyan kisegítő berendezéseket alakitottak ki, amelyek a 
gépkocsik alkalmazási lehetőségeinek kiszélesítését szolgálják, bármely 
különleges viszonyokban is, amelyekben az USA szárazföldi csapatai, légi
ereje, tengerészgyalogsága és szövetséges csapatai kerülhetnek. 

Az USA hadserege általános rendeltetésű tehergépkocsi parkjához az 
alábbi típusok tartoznak: 

M151-es 1/4 t-ás tehergépkocsik. E sorozatnak a bázis gépkocsija az 
M151Al modell, amely képes 540 kg terhet szállítani közúton, vagy 350 
kg-ot terepen, vagy 900 kg, illetve 680 kg terhet vontatni uo. feltételek 
mellett. 

A gépkocsi két vagy négy kerék meghajtásos, átkapasolását menet
közben el lehet végezni. 

Az M151Al típus bázisát alkalmazzák néhány speciális gépkocsi ki
alakítására, pl. a 106 mm-es hátrasiklás nélküli löveg alvázaként. Ebben 
a variációban a löveget alkalmazhatják közvetlenül a gépkocsiról vagy 
onnan leszerelve a földre állítva. Mivel a löveggel a gépkocsi terheltsége 
megnőtt, több rugólap alkalmazásával megemelték a hátsó kerekek teher
bíró képességét. 

Az első vonalból történő sebesültek hátraszállítására kialakítottak egy 
1/4 t sebesültszállító gépkocsit, amelynek befogadóképessége (a gk.-veze-
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tőn kívül) három ülő sebesült az eü. katonával, vagy két fekvő (hord
ágyakon), egy ülő sebesült és egy eü. katona. 

Ugyancsak a bázisból került kialakításra egy rádiós gépkocsi. Külö
nösen széles körben alkalmazzák ezt a légierőknél, ahol a szárazföldi csa
patok és a légi biztosítás egységei kö2iött mozgó rádióösszeköttetést bizto
sítanak. 

Az M151Al gépkocsira fényszóró is felszerelhető, amelynek generá
torát a gépkocsi motorja hajtja meg. 

Az Ml51 széria gépkocsijai részére több mint 10 komplett kisegítő 
ber\=ndezést és számos speciális rendeltetésű felszerelést dolgoztak ki, a 
sátorponyva merev tetőtől kezdve azon eszközökig, amelyek a téli időjá
rási viszonyokban lehetővé teszik a gépkocsi alkalmazását, továbbá azon 
eszközökig, amelyek biztosítják a mélyebb gázlók leküzdését. 

M715-ös, 1 1/4 t-ás tehergépkocsik. Rendeltetésük a személyi állo
mány és különböző terhek szállitáJSa. Az M715-ös gépkocsi, valamint a tí
pusból kialakított egészségügyi gépkocsi és a tábori híradóanyag javító
mühely gépkocsi eg~ges alvázára épül fel. A nevezett alvázra szükség 
esetén billenőplató, vagy könnyűtípusú gépkocsi javítóműhely is felsze
relhető. 

A sorozat gépkocsijai több előnyös minőségi jellemzőkkel rendelkez
nek. Mély gázlókat tudnak leküzdeni, a vezetőfülke burkoliata könnyü 
anyagból készült, az ablakai kihajthatók. 

Üzemeltethetők sarkvidéki körülmények között, továbbá alkalmasak 
minden olyan felépítmény felszerelésére, amelyeket a jelen sorozat előtti 
gépkocsialvázon felépítményként alkalmaztak. 

A gépkocsinak 132 LEas, 6 hengeres hajtómotorja van. 31°-os eme!ke .. 
dőt könnyen le tud küzdeni, maximális seb. 95 km/ó. A teherszállító 
M715 variánsnak 2500 kg, a sebesültszállító variánsnak 2860 kg önsúlya 
van. Az M715 gépkocsi platóján közúton 1300 kg-ot, terepen 1130 kg-ot 
lehet szállítani; egyidejűleg 1850 kg-os utánfutót képes vontatni. Az M715 
gépkocsi méretei: hossm 5320 mm, szélessége 2090 mm, magassága 2500 
mm. 

M44-es, 2 1/2 t-ás tehergépkocsi. A világ bármely területén használa
tos általános rendeltetésű gépkocsik közül az M44-es terjedt el a leg
jobban. Ez a család több mint 50 különböző típusból áll. A legismertebb 
variációk, teherszállító, üzemanyagtöltő, vízszállító, műhelygépkoasi, bil
lenőplatós gépkocsi. 

Az M44 sorozatú gépkocsik alkalmazási területét több mint 16 féle 
speciális felszerelés és berendezés alkalmazásával jelentősen kisz.élesítet
ték. Például: felszerelés a téli üzemeltetés meg,könnyítésére, teheremelő 
berenderes, kisegítő felszerelések készletei, gázló leküzdő berendezés, ülő
helyek a személyi állomány részére stb. 

A konstrukció tartósságának, kedvező üzemeltetési jellemzőinek, va
lamint a variációk nagy számának köszönhető, hogy a 2 1/2 t tehergépko
csik gyakorlatilag megfelelnek mindazon követelményeknek, amelyek a 
harccselekmények időszakában a katonai terhek és a személyi állomány 
szállítására vonatkoznak. 
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H.cnOJI30B3HHe HacTaBJieHHff no 0.[lHHHOMY pa3-
MemeHHI0 CH3pff)KeHHH H HMyW.eCTB no JII06SIM H 
TeXHHllecKHM cpe6cTB3M - - - - 182 

AKTyaJibHble eanpocbl n0J1,rOT0BKH 04>»uepos aanaca 

TblJia - - - - - - - - - - - 189 

HH</JOp.MalfUOHHOB coo6~enue I' Jta8H020 JlnpaBJtBHUR 
TotAa BHA 

Hn</JopMalfUR O Ma1toza6apuTHblX 2py30BbtX a8TO-
Mawunax apMUU cmA - - - - - - 197 



1, sámú ábra 

A CSAPATHADTAP VEZETÉS:ÉNEK FOLYAMATA 

DIAGNÓZIS PROGNÓZIS DőNTES 
1 

TERVEZES SZERVEZES ELLENŐRZES 
1 

i 
1 Az előké- 1 ~égrehaj- 1 1. szület 

A hadtáp- A hadtáp- áttekintése, minősítése 
11 biztosítás parancs, 

1 

végrehajtási hadtáp-
feltételei- intézkedés 
nekmegte- kiadása, 
remtése végrehajtá-

sánaklrá-

Előzetes A tervek 
nyitása 

elgondolás végleges ki-
kialakítása dolgozása 
a badtápblz-
tosftásra, 
végrehajtá-
sánakho-
gyanjára 

Jelentés a parancsnolmak 1 

1 Hadtáp helyzetértékelés 1 
A parancsnok elhatáro-
zást hoz a hadtápblztosl-

Nagyb&ni elgondolás ki-
alakítása 

tásra 
1 

a hadtápbizt.-ra 

Adatgyűjtés Harcászati 
1 Beosztottak tájékoztatása 1 tlijékoztató 

vétele 

1 
Előzetes intézkedés 

1 kiadása 

Elöljáró Feladat 
hadtápin- tisztázás 

1 

tézkedés 
vétele 

1 1 

1 

Időszámvetés ' 1 

Megjegyzés: A tervezés elkezdődhet a diagnózis időszakában és átnyúlhat az ellenőrzés időszakára. 2.0~ 
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