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A HADTAPBIZTOSITAS ELMÉLETE 
----

A légi hadsereg hadtápbiztasítása a front támadó 
hadműveletében 

D a m ó L á sz l ó ezredes 

A korszerű háború valamennyi haderőnem együttes alkalmazását 
követeli meg, ezért célszerű, ha néphadseregünk tiszti állománya a szá
razföldi csapatok alkalmazásával, hadtápbiztosításával kapcsolatos isme
retei mellett bizonyos tájékozódó jellegű ismereteket is szorez egyéb 
haderonemek ,aJkalmazási, hadtápbiztosítási elveiről. 

Jelen cikk a front kötelékében működő légi had.sereg hadtápbiztosí
tásáról kíván rövid tájékoztatást nyűjtani, ezzel is elősegíteni a hadtáp
biztosítás valamennyi ágazata tiszti állományának hadműveleti gondol
kodás módját, katonai és szakmai ismereteink növelését. 

A cikkben kifejtett elgondolások, nézetek főleg szovjet elvek alapján 
kerültek feldolgozásra. 

A légi hadsereg rendeltetése, lehetőségei és lehetséges állománya 

A front állományába tartozó légi hadsereg - hadműveleti maga
sabbegység - rendeltetése a szárazföldi csapatok hadműveleteiben, azok
kal szorosan együttműködve, harctevékenység folytatása. 

Erenkívül a légi had.sereget alkalmazhatják a stratégiai légierő légi 
hadműveleteiben is. 

Működésének feltételei és jellege alapvetően a frontparancsnok c,l
határozásától, a támadó hadművelet elgondolásától függnek, éppen ezért 
a front kötelékében működő légi hadsereg feladatait a front hadműve
letének megvívására hozott egységes terv kereteiben hajtja végre. A 
front hadműveletének jellegéből, a támadó hadművelet feladataiból ki
indulva lehet ,tehát meghatározni a front légierő szerepét, annak fűgg
.vényében, hogy tevékenységét milyen feladatok jellemzil< és azokat mi
lyen hatásfokkal kell végrehajtania. 

A front hadműveletek sikeres végrehajtása igen nagymértékben függ 
a front légi hadsereg tevékenységétől, amely erőit és eszközeit figyelem
be véve képes : 

- tömegpusztitó fegyverek nagymennyiségű alkalmazására; 
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- a vegyi fegyverek és hagyomáinyos harceszkö:oök s2léles körű fel
használására, különösen mozgó célok sikeres leküzdésére; 

- az elleru,éges tömegpu~ító fegyverek, légierő, valamint tartalé
kok megsemmisítésére; 

- a front teljes sávjának szélességében és mélységében sikeres fel
derítő tevékenység folytatására. 

Különös jelentősége ,a front légi hadseregne,k, hogy a mozgó és kis
terjedelmű célok leküzdésének igen hatékony eszköze. Növeli alkalma
zásának hatásfokát, hogy az újtípusú repülők fegyverzetét alapvetően 
irányítható és nem 'irányítható rakéták roépezik. 

A légi hadsereg harcoló egységeiben vadász-, vadászbombázó, bom
bázó légierőt, szárnyas rakétákat, valamint légi felderítő egységeket ta
lálunk. 

A vadászlégierő az ellenség valamennyi repülő eszközével való harc 
legaktívabb résztvevője. Működését képes éjszaka és nappal, bonyolurn 
meteorológiai körülmények között végrehajtani. Alapvető fegyverei a 
,,levegő-levegő" rakéták. 

A vadászbombázó légierő konszerű körülmények között a front légi
erő legfőbb tűzereje, különösen nagy szerepet játszick a mozgó és kis
terjedelmű célok leküzdésében. 

A bombázó légierő az ellenség állásai és újonnan felderített atom
eszközei -elleni harc hatékony es21köze, eredményesen alkalmazható az 
ellenséges tartalékok megsemmisítésében is. 

A szárnyas II"akéták a légierő csa páismérő erejét növelik. 
A felderítő légierő az ellenségről szóló felderítési adatok biztosítá

sának viszonylag leggyorsabb, leghatékonyabb eizköze. 
Fentieket figyelembe véve láthatjuk tehát, hogy a front légierő a 

frontparancsnok ke·zében igen széles körű manőverezési lehetőségeket 
biztosíthat. 

E feladatok végrehajtására egy nyugati hadszintéren harcoló front 
légi hadseregének harcoló állományába általában 

- 2-3 vadászrepülő hadosztály, 
1-2 vadászbombázó hadosztály, 
1 bombázó hadosztály, 
2-3 felderítő ezred, 
1-2 szárnyas-rakéta e~ed, összesen 

mintegy 600-750 harci repülőgép tartozick. 

A légi hadsereg állományába - annak hadtápbiztosítására - ezen
kívül hadtáp magasabbegységek, egységek tartozhatnak, melyek állomá
nyát, feladatait a következőkben fejtem ki. 

A légi hadsereg hadtápbizt.osításának körülményei, feltételei 

A légi hadsereg hadtápbiztosításának körülményeit vizsgálva meg
állapíthatjuk, hogy azt a légi hadsereg nagy manőverezéssel végrehaj-

... ., 
1 

tott harctevékenysége során a személyi állomány a technikai eszközök ~ 
jelentős veszteségei mellett kell végrehajtani. Súlyosbítja a feltételeket 
a nagy területen és decentralizáltan végrehajtott település. 
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A repülőtér szükségletből kiindulva, a légi hadsereg részére ezre-
.- denként két repülőteret számítva, mintegy 40--45 repülőteret és körül

belül 10 tartalék repülőteret szükséges berendezni. Tovább bonyolítja a 
körülményeket a repülőterek egymástól és az ellátó bázisoktól való nagy 
távolsága, a repülőterek gyakori romboltsága, helyreállításuk szükséges
sége. 

Az említett bonyolult fe1tételek közötti hadtápbiztosítás fel.adatai 
igen szerteágazóak és alapvetően az alábbi tevékenységek körét ölelík 
fel: 

- a légi hadsereg magasabbegy;ségeinek, egységcinek telepítése és 
áttelepítése, repülő-műszaki biztosításának megvalósítása; 

- a hadsereg magasabbegységeinek és egységeinek anyagi biztosí
tása; 

- repülő- és gépjármű technikai biztosítás végrehaj,tása. 

A hadtápbiztosítási feladatok megoldásánalk körülményeit leginkább 
akkor érzékelhetjük, ha áttekíntjük a hadtápbiztositáshoz szükséges szer
vek nagyságrendjét és azok teljesítőképességét. 

'"~ A légi hadsereg hadtáp lehetséges állománya. 

A légi hadsereg hadtápja e sokrétű és ·bonyolult feladatok vég„ehaj
tására szűkséges, hogy a légi hadsereg magasabbegységei számának meg-

:- felelő hadtápegységgel, -alegységgel rendelkezzek, melyek a hadtáp biz
tosításához szükségesek. A legfontosabook a következők lehetnek: 

- 1-2 anyagi alap a megfelelő rnktárakkaJ., ezek: 
- 2 hadsereg lös7lel'l'aktár, egyenként mmtegy 50 vagonoo (összesen 

1600 t) teljesitménnyel. Telepítésükre egyenként mintegy 25-40 hektár
nyi terület szükséges; 

- 2 repülőüzemanyag raktár, egyenként 3000 m 3 tárolótéTrel és 
20-25 hektár területszükséglettel; 

- 2 repülő-műszaki any;agvalktár, egyenként mintegy 50 vagonos 
(800 t) teljesítménnyel; 

- 1 élelmezési any;agvaktár 25 vagonos (400 t) anyagmennyiséggel, 
mintegy 20 hektár területszükséglettel; 

- 1 ruhá,iati anyagraktár 50 vagonos (800 t) anyagmenny;iséggel, 
mintegy 15 hektár terület:szükséglettel; 

- 1 gépjármű technikai anyagraktár 25 vagonos (400 t), 
- 1 repülőtér anyagraktár 25 vagonos (400 t) teljesítménnyel. 

Az anyagi alapokat célszerű vasútállomásokra támas2lkodva, azoktól 
megfelelő távolságva telepíteni. Lehetséges azonban - vasút hiányában 
- közútra való telepítés ts. Altalában minden anyagi alap szervezeti, 
technikai és anyagi lehetőségei függvényében 1-1 részleget különíthet 
ki. 

Az anyagi alapok irányítását a légi hadseregben 1-2 anyagi alap
főnökség valósítja meg megfel„lő lttszolgáló szervekkel. Alapvető köve
telmény az anyagi alap fönökségekkel szemben, hogy azok biztosítsák az 
anyagi alapok 2 vasúti irányban történő telepítését. 
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Az anyagi alap valamennyi elemének megfelelő elhelyezéséhez -
számvetések szerint - mintegy 100-150 km' terület szükséges. 

- Repülő m{iszaki csapatok olyan számvetéssel, hogy egy vadász
bombázó, illetve vcadászrepülő hadosztály kiszolgálásához mintegy 1,5 
repülő-műszaki zászlóalj és egy műszaki utász zászlóalj szűkséges. A 
bombázó hadosztály ,kiszolgálásához a repülőterek számától és területétől 
függően merül fel az említett műszaki alegység szükséglete. 

Teljesítményét tekintve egy repülő-műszaki zászlóalj mintegy 1,5-2 
nap alatt képes egy hadműveleti repülőte,:,et berendezni vagy helyreállí
tani. Ezenkívül a műszaki csapatok állományát egy műszaki park, vala
mint egy-két álcázó zászlóalj egészítheti ki. 

Közlekedési csapatok állományába szállító repülő csapatok és heli
kopteres egységek tartozhatnak fa szállító repülők általában AN típusú 
gépek lehetnek) ezred-hadosztály nagy,ságrendben. (Egy hadosztály szál
lító kapacitása átlag mintegy 800-1000 tonna.) 

A légi hadsereghez korszerű helikopter egység is tartozhat (pl. MI-6 
helikopter ezred szállító kapacitása mlntegy 200 tonna). 

A szükséges földi szállításokat a légi hadsereg állományába tartozó 
gépkocsiszállító egységek hivatottak végrehajtani. Ezek lehetnek szállító 
ezredek, egyenként mintegy 2000 t kapacitással (600 t szilárd, 1400 t fo
lyékony anyag szállítására), valamint önálló üzemanyagszállító zászló
aljak, egyenként mintegy 800 t folyékony anyag szállítókapacitással. 

A légi hadsereg állományába tartozó javítóegységek sorába javító 
zászlóaljak, valamint önálló üzemanyagtechnikai javítószázadok tartoz
hatnak. 

A légi hadsereg állományába egészségügyi egységek, alegységek is 
tartoznak. Ezek közé 200-250 ágyas tábori repülőkórházak, 200 ágyas 
hadsereg smnatóM.um, járványegész.ségügyi laboratórium, repülóalkal
massági labocatórium1 valamint légi kiürítő ezred sorolható. 

A szilárd és megbízható összeköttetést önálló híradó alegység bizto~ 
sítja. A légi hadsereg hadtápját oxigénvonatok, te<:hnikai kiürítő század, 
vegyi alegységek egészíthetik ki. 

A légi hadsereg hadtáp meg-szervezése 

A légi hadsereg hadtápjának felkészítésére - hasonlóan a száraz
földi seregtestekhez - még békeidőben kell gondolni és egy sor kom
plexfeladatot végrehajtani. Ezek közül a legfontosabbak a következők: 

- a repülőterek előkészítése; 
- a hadsereg hadtápalegységek és -egységek működési, alkalmazási 

tervének elkészítése, annak konkrét és pontos feldolgozása és begyakor-
lása; 

- a repülőtereken az előírt anyagi tartalékok (készletek) létreho
zása és oltalmazása; 

- a hadtáptechnika előkészítése; 
- a légi hadsereg hadtápjának megszervezésével kapcso1atos kér-

désekben az illetékes katonai körnet, hadműveleti területen a szárazföldi 
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'Seregtestek hadtápszerveivel ,a szükséges együttműködés megszervezése 
a frontparancsnok hadtáphelyettes terve szerint. 

A légi hadsereg hadtápja rendszerint a front sávjában települ, mű
ködése során annak közlekedési útvonalait használhatja fel. Településre 
alapvetően a légi hadsereg repülőtérhálózatát használja fel, melyek közül 
az előretolt repülőterek a peremvonaltól mintegy 70-80, a mögöttes re
pülőterek mintegy 200 és több kilométerre települnek. 

Ennek alapján, figyelembe véve a front előretolt ,anyagi alap, vala
mint a front anyagi alap helyzetét a légi hadsereg anyagi alapok az első 
vonalaktól mintegy 150-200 km-re lehetnek. (Az előretolt és mögöttes 
repülőterek között.) 

A légierő harctevékenységének időszakában a hadsereghadtáp át
településének ütemét a csapatok előrenyomulásának. üteme, valamint a 
légierő áttelepülésének gyakorisága határozza meg. Figyelembe véve azt 
az igényt, hogy a hadtápalegységek és -intézetek minden esetben bizto
sítsák a repülő magasabbegységek manőverezéséhez szükséges anyagi, 
technikai és egészségügyi erőket és eszközöket. 

Altalános elvként leszögezhetjük, hogy a front támadó hadművele
teinek második napjától a légi hadsereg első lépc,ső magasabbegységeinek 
és csapatainak mintegy fele naponta új repülőterekre települ át. Ez azt 
jelentheti, hogy hadtápbiztosítás szempontjából naponta mintegy nyolc 
repülőteret kell berendezni azzal a számvetéssel, hogy az első lépcsőben 
két vadász és egy-két vadászbombázó hadosztály tevékenykedik, ezen
kívül a szükséges manőverezés bizitosítása is megköveteli mintegy há
rom repülőtér be<'enderesét. 

Igen fontos tehát, hogy a repülő-műszaki és egyéb hadtápalegységek 
időben áttelepüljenek, emellett megfelelő tartalékokat is hozzanak létre. 
Tartalékként azonban nemcsak repülő-műszaki és technikai alegységek 
használhatók fel, hanem az új települési hely szerinti területi parancs
nokságok által biztosított egyéb erők és eszközök is. 

A front támadó hadműveletek során a vadász- és vadászbombázó 
légierő három-négyszer, a bombázó légierő egy-kétszer települ át új 
repülőterekre. 

Igen nagy jelentőségű az áttelepülések során a légi szállitó csapatok 
(főleg helikopterek) széles körű alkalmazása. 

Az első áttelepülés általában a támadó hadművelet első-második 
napján történhet, általában a ko1·ábbi peremvonalhoz közel eső, előre 
előkészített repülőterekre. 

Figyelembe véve az adott szállítási távolságokat, valamint a hadse
reghadtáp lehetőségeit áltailános elvként megállapíthatjuk, hogy az első 
áttelepülés a hadsereg anyagi alap, valamint a hadsereg hadtápalegysé
gek áttelepitését nem teszi indokolttá. Ebben az időszakban csak a re
pülő-műszaki zászlóaljak, repülőtechnikai csapatok, valamint mktáITész
legek települnek át. 

A következő három-négy nap folyamán - amikorra a f.ront telje
síti közelebbi feladatát - és a légi hadsereg első lépcsője a peremvonal
tól mintegy 200-300 km-Te települ át, feltétlenül szükségessé válik a légi 
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hadsereg hadtáp áttelepitése is. Ebben az esetben a légi hadsereg hadtáp 
mozgó anyagi alap részlegeket hozhat létere, melyről a front hadművelet 
5-6 napjától a légi hadsereg mindennemű anyag,ellátását bi:atosítja. 

A többi raktárak, a front hadművelet 7-8 napjától felmálhámak és 
vasút helyreállításától függően vasúton, vagy pedig közúton áttelepülnek 
mintegy 350-400 km-re a peremvonaltól. Így a légi hadsereg hadtáp áts 
telepítése lépcsőzetesen történik a mindenkori közvetlen szükséglet ki
elégítését szem előtt tartva. 

Az anyagi biztosítás és az anyagi eszközök szállítása igen bonyolult 
és szerteágazó feladat és mindig függ: 

- a légi hadsereg állományától; 
- a repülések számától; 
- az anyagi eszközök fogyasztási normáitól, valamint 
- a hadművelet végére a következő hadművelet szükségleteinek 

biztosítására elroode1t készlet mennyiségétől. 

Abban az esetben, ha ,a légi hadsereg állományába 2-3 vadászrepülő 
hadosztály, 1-2 vadász!bombázó hadosztály, 1 bombázó hadosztály, 1 
front szárnyas rakéta ezred, 5 egyéb ezred (felderítő, szállitó stb.) tarto
zik; a hadsereg egy üzemanyag javadalmazása elérheti a 2000 tonnát, a 
lőszerjavadalmazás súlya (repülöbombák, rakétalövedékek és egyéb lő
szer) mintegy 600-700 tonna. 

Naponta mintegy 1,25 hadsereg bevetéssel számol'-'a, egy 10-12 na
pos front hadművelet során mintegy 12-16 had,sereg bevetéssel számol
hatunk. Ennek során figyetlembe véve, hogy egy bevetés lószerfogyasZ" 
lása mintegy 0,8 ja., hajtóanyag-fogyasztása 0, 7-0,8 ja. lehet, egy teljes 
hadművelet össz-<SZükiségletJét mintegy 15 ja. lőszer, 14-15 ja. hajtóanyag 
felhasználásban állapíthatjuik meg. 

Összmennyiségben számolva a légi hadsereg anyagú felhasználása a 
front támadó hadműve1etében hajtóanyagból 22 000-25 OOO tonna, lő

szerből 11 000-13 OOO tonna, technikai anyagból 1500-2000 tonna; mind
összesen 40 000-4 7 OOO tonna lehet. 

A következő front hadműwlet hadtápbiztositására a hadművelet 
kezdetére a légi hadseregnek az össz-szükséglet 40-600/o-ával célszerű 
rendelkeznie, ami gyakorlati1ag 8-10 hadsereg bevetését bi7Jtosító anyag
mennyiséget jelent. A készletek, tartalékok képzésénél elengedhetetlen 
továbbá a tömegpusztító fegyverek alkalmazási körülményeinek megfe
lelően, a várható veszteségek figyelembevétele, ami különböző elméleti 
számvetések, végrehajtott g),'akorlatok tapasztalatai szerint mintegy 15-
250/o lehet. 

A fenti - nagybani - számvetések figyelembevételével arra a kö
vetkeztetésre juthatunk, hogy a front támadó hadműveletében a légi 
hadsereg harctevékenységének hadtápbiztosít:ására, a lehetséges veszte
ségeket figyelembe véve mintegy 40 OOO t ,anyag keli, melynek mintegy 
45-50%-a folyékony, 50-55%-a szilárd anyag !ehet. 
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A légi hadsereg lehetséges anyagi eszközkészlete! 
és azok lépesózése 
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légi bomba ja. 3,0 1,5 3,5 7,5 
KR-180 ja. 3,0 3,0 6,0 
ra., ,,levegő-levegő" ja. 2,0 1,0 4,0 7,0 
keraszin ja. 2,5 1,0 1,5 3,5 8,5 
rep. benzin ja. 2,0 1,0 2,5 3,5 
gázolaj ja. 2,0 1,0 0,5 2,1 5,6 
gk. benzin ja. 2,0 1,0 0,5 1,7 5,2 
függ. tartály kompl. 2,0 1,0 2,0 5,0 
élelem ja. 5,0 2,0 5,0 13,0 25,0 

A szállítások végrehajtásának sikere a központi szervek, valamint 
a front által bi:lllosított anyagi es,,közök időbeni pótlásától, v,alamint a 
szállítóeszközök céhszerű felhasználásától függ nagymértékben. 

A végrehajtást jelentősen befolyásolja - bizonyos fokig egyszerű
síti - a szállítandó anyagban a hajtóanyag és lőszer magas, mintegy 
80-850/o-os aránya. Ennek megfelelően a hadsereg mo~gó anyagi alap
ról naponta mintegy 2000 t hajtóanyagot, 1000 t lőszert és 500 t egyéb 
anyagot kell l<iszállítarn. 

A tapasztalatok aZJt mutatják, hogy a front kö:oelebbi feladata vég
rehajtása során a repülőterek többsége közelebb van a hadsereg anyagi 
alapokhoz és részlegekhez, mint a repülő-technikai hados,;t;ályhoz, ezért 
a szállítandó anyag 25-30%-át a hadsereg anyagi alapról !közvetlenül 
a repülőterekre célszerű szállitarn. A szállitásokba a lehetőség szerint 
minél nagyobb mértékben be kell vonni a légi szállitó hadosztály légi 
szállítóeszközeit is. 

A front távolabbi feladata végrehajtásának: időszakában, amikor a 
hadseregtagozatban a szállitási távolság 350-400 km-re nőhet, szükaé• 
gessé válhat a légi hadsereg front szállitóes:alközökkel történő megerősí
tése mintegy napi 800 t folyékony és 600 t sziilárd anyag szállítására. 

Néhány szót a vasúti szállításokról. A légi hadsereg hadtáphiztosí
tása során a lehetőségek (vasút helyreállítása) maximális kiaknázásával 
kell a vasúti szállításokat igénybe venni. A !kialakult gyakorlat azt mu
tatja, hogy a hadműveletek előkészítő időszakában vasúti szállítóeszkö
zöket a hadsereg anyagi alapokig, illetve reszlegekig, esetenként a s2Jál
lító repülő hadosztályig történő szállításra használják fel. A hadművelet 
során a vasúti eszközök felhasmálása általában a hadsereg anyagi ala
pokig, egyes ,esetekben ,a bombázó és szállító ,légierő 'repülőteréig történ
het. 

A gépkocsi szállítóeszközök felhasználása általában az alábbi alap
elvek szerint történhet: 

- a front anyagi alaptól a légi hadsereg anyagi alapig front esz
közökkel; 

9 



- a légi hadsereg anyagi alaptól, illetve azok részlegeitől a repülő
technikai hadosztályokig a légi hadsereg hadtáptörzs terve szerint a légi 
hadsereg szállítóeszközei vel; 

- a repülő technikai hadosztály raktáraitól a repülőterekig, a repü
lőtechnikai hadosztály tervei szerint, annak eszközejvel. 

Bizonyos esetekben, ha arra feltétlenül szükség van, bevonhatók a 
felülről történő szállításba a magasabbegységek és egységek szállítóesz
közei is. 

Az anyagi eszközök légi szállítását a központi raktáraktól a légi had
sereg anyagi alapig, valamint a légi hadsereg repülőterekig katona; szál
lító légierő hajtja végre. 

A légi szállítóeszközök felhasználása a hadseregraktárakból a repülő
technikai hadosztályig csak a légi hadsereg parancsnoka utasítására (en
gedélyére) történhet. 

A légi had.s&eg részére szükséges hajtóanyag-1Szállítás meggyorsítá
sára a front eszközeivel cél.szerű tábori csővezeték kiépítése. 

A front smrnyas rakéták szállítása a központi raktámktól a hadse
regraktárak:ig és kirakó állomásokig a légierő hadtáp terve szerint vasúti, 
illetve légi szállítással, a hadseregvaktárakból a repülő-műszaki csapa
tokig a légi hadsereg hadtáp tervei alapján gépkocsi, illetve légi szállí
tással történhet. A szállítása a kirakó állomásoktól és a közeli repülőte
rektől a repülő-technikai csapatok gépkocsi szállításokkal hajthatják vég
re. A különleges tölteteket (nukleáris, vegyi) légi szállítással szállítják. 

Altalános elvként elfogadható, hogy egy szárnyas rakéta szállításá
hoz két különleges és három tehergépkocsi szükséges. 

A rakéták szállításához a hadművelet folyamán 6-8 tonna teher
birásű szállító repülőket, illetve helikoptereket haszmáJ.nak. 

A technikai hlztositásr61 

A fedélzeti és különleges technika középjavítására a légi hadsereg 
hadtápjában - napi 10-13 közepes javítási kapacitással - javítózász
lóalj működik. Ezen felül a technikai hados:otály javítóműhely kapacitása 
mintegy napi 6-7 középjavításra képes. 

A légi hadsereg összes javítószükséglete mintegy napi 24-26, egy 
front hadműveletben mintegy 260-280 középjavítás lehet. A végrehaj
tott felmérések a.m mutatják, hogy a javítási lehetőségek a szükségletnek 
<:sak mintegy 30-500/o-át fedezik, ezért célszerű, ha a front a légi had
sereget mmimum egy javító zászlóaljjal megerősíti. 

A kisjavításokat a csapatok saját erőikkel és es21közeilokel hajthat
ják végre. 

Néhány szót 
Az egészségügyi biztosításról 

A gyakorlatok tapasztalatai, valamint elméleti felmérések alapján 
megállapítható, hogy a légi had.s&eg közepes harc napi vesztesége a sze
mélyi állomány mmtegy 0,7-0,8%-a lehet, ezenkívül atomcsapások ese
tén a veszteség elérheti az 5-60/o-ot is. 
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összességében a front hadműveletben a légi hadsereg egészségügyi 
vesztesége mintegy 15"/o lehet. A sebesültek kiürítésére intenzíven hasz
nálják fel a rendelkezésre álló légi kiürítő alegységeket (a repülő tech~ 
nil<ai hadosztály, valamint a légi hadsereg hadtáp állományában levő 
szállítóeszközöket). 

A hadtáp vezetéséről 

A hadtápvezetés egyik alapvető feladata a hadtáp állandó készenlé
tének fenntartása. A hadtápvezetést a légi hadseregben a hadseregpa
rancsnok hadtáphelyettesén keresztül valósítja meg. 

A légi hadsereg tevékenységét a frontparancsnok elhatározása alap
ján végzi. 

A hadtáp munkájának megszervezése az elhatározások időbeni meg
hozatalát, a gyors feladatszabást, a hadtápbiztosítás pontos megtervézé
sét, a különböző szolgálati ágak közötti együttműködés feszes megszer
vezését, hadtáperőkkel és es7Jközökkel való ésszerű manőverezési készsé
get követel meg. 

A légi hadsereg parancsnoka a hadműveletre hozott elhatározásában 
a hadtáp részére általában a következőket határozza meg: 

- a hadsereg feladatai a hadműveletben; 
- a repülőterek helye az előkészítő időszakban és a hadművelet fo-

lyamán: 
- a hadosztályok alkalmazása a front szárazföldi csapatainak tá

mogatására; 
- hadosztályonként a bevetések száma, illetve a hajtóanyag várható 

felhasználása; 
- az anyagi eszközök lépcsőzetes biztosítása a hadművelet során a 

repülőterek áttelepülésének függvényében; 
- a repülőterek őrzésének és védelmének rendje. 

Igen fontosak a hadsereg törzsfőnök hadtáppal kapcsolatos intézke
dései, melyek közül a legfontosabbak az őrzésre-védelemre, valamint a 
híradásra vonatkozóak. 

A parancsnok hadtáphelyettes a hadsereg hadtápbiztosítását a pa
rancsnok elhatározása, valamint a fronthadtáp direktíva előírásai szerint 
szervezi meg. Alapvető kötelessége, hogy elöljáróit időben tájékoztassa 
a hadtáp helyzetéről, a feJmerült szükségletekről, valamint a hadsereg
hadtáp megszervezésével kapcsolatos kérdéseket a fronthadtáp törzzsel 
egyeztesse. 

Ismernie kell a front rakétaellátó bázli.sok (légi, szárazföldi és légvé
delmi) települési helyét, idejét, a front anyagi alapot, a frontraktárak 
helyét, melyekről a légi hadsereget biztosítják, továbbá a hadsereg ré
szére biztosított után- és hátraszállítási útvonalakat (a front sávjában), 
azok helyreállitási ütemét, a hadsereg részére kijelölt vasúti kirakó állo
másokat, a hadsereg részére biztosított anyagszállító vonatok mennyisé
gét, a hadtápobjektumok alkalmazásának rendjét, a híradás rendjét, a 
felterjesztendő jelentések határidejét, valamint a vezewsi pontok helyét. 
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A légi hadsereg hadtápvezetési pontot a harcállásponttól mintegy 
10-15 km-re telepítik, melynek működése hasonlóan történik a száraz
földi seregtestek HVP-jához. Sőt a légi hadsereg hadtápjának - annak 
ellenére, hogy sdk technikai biztosítási feladatot old meg - komplex jel
lege méginkább előtérbe kerül. 

12 

-· 



·• 

Osszfegyvernemi hadsereg erdős-hegyes hadszíntéren 
folytatott támadó hadműveletének hadtápbiztositása 

Stadler János vezérőrnagy 

A dél-nyugati hadszínteret az erdős-hegyes terep, a természeti vi
szonyok sokoldalűsága és bonyolultsága jellemzi. Ezek között is jellemző 
a terep nehéz járhatósága, a harci technikai eszközök utakon kívüli moz
gásának korlátozottsága. A domborzat, a nagykiterjedésü hegyláncok a 
terepet egymástól elszigetelt járható és kevésbé járható részekre, zömé
ben csak irányokra osztja. A járható irányok amellett, hogy jelentős 
távolságra helyezkednek el egymástól, a csapatok alkalmazása szempont
jából igen csekély befogadó képességűek. Az irányok általában csak egy 
- igen keskeny - úttal rendelkeznek 'és azok is számos kis - zömében 
16 tonnás - teherbírásű hidrotechnikai épitményekkel ellátva. A vasűt
hálózat viszonylag gyengén fejlett, áteresztő képessége kicsi. Az egymás
tól nagytávolságra levő járható irányokat elválasztó hegyláncokon az 
átjárók mennyisége rendkívül korlátozott, a ,szorosok és hágók az idő

járás függvényében igen nehezen járhatók, az év jelentős részében pedig 
járhatatlanok. 

A kevés útvonal, azok bonyoluUsága, az időjárás sajátosságai nem
csak a mozgás sebességét, a támadás ütemét befolyásolja, lassítja, hanem 
n1egnehezíti a harcoló és biztosító csapatok összpontosítását, korlátozza 
az erőkkel és eszközökkel való manőverezést, különösen a mélységből az 
arcvonal irányába történő frontális manőverek végrehajtását. 

A földrajzi viszonyok bonyolultság,a ellenére a délnyugati hadszíni 
té;ren lehetséges a korszerű fegyverek összes nemének, minden fegyver
nemnek az alkalmazása amellett, hogy az alkalmazás módja egy sor sa
játossággal bír. Alapvető sajátosság a csapatok széles arcvonalon, egy
mástól na.gy távolságra, elszigetelt irányokban való alkabnazása, tevé
kenysége. 

A csapatok alkalmazásának, a harctevékenységek lefolytatásának 
módjai, a domborzati és időjárási viszonyok határozzák meg a hadtáp
biztosítás sajátosságait is. 

Mindenekelőtt a gyengén fejlett gépkocsiút és vasűthálózat nagy ne
hézségeket okoz az anyagi eszközök utánszállitásában, a hadtápegységek, 
-alegységek, -intézetek manőverezésében, azok településében és áttele
pülésében. A nehézséget tovább növelik a helyi beszerzés lehetőségeinek 
korlátozot,tságai. 
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A közlekedési utak korlátozottsága, a nagymennyiségű műtárgyak 
száma, a bonyolult domborzati viszonyok nehezítik a szállítások meg
szervezését és végrehajtását. A helyi beszerZié,;i lehetőségek korlátozott
sága, az anyagi eszközök mélységből, saját ellátó bázisról történő után
szállításának bonyolultsága, a kiegészítő rendszabályok sokaságának al
kalmazását követelik meg a hadműveleti és csapathadtáptól egyaránt. 

Az időjárási viszonyok változékonysága 1 a hőmérséklet napi éles in„ 
gadozásai különleges rendszabályok foganatosítását követelik meg az 
egészségügyi és ruházati szolgálat részéről. 

Erdős-hegyes terepen a csapatok anyagi-technikai, egészségügyi biz
tosítását szigorúan az irányoknak megfelelően kell megszervezni és vég
rehajtani. A hadtáp megszervezésének fő jellemzője kell, hogy legyen a 
hadtáp erőknek és eszközöknek az egymástól elszigetelt irányoknak meg
felelő önálló csoportosítása. A hadtápegységeket, -alegységeket és -inté
zeteket a lehetőségeknek megfelelően a biztosított csapatokhoz mínél kö
zelebb célszerű elhelyezni, telepíteni. A csapatok megosztott alkalmazá
sát figyelembe véve a hadsereghadtáp erőinek és eszközeinek egy részét 
célszerű és szükséges kijelölni a hadsereg első lépcső magasabbegységei
nek megerősítésére, hogy azok képesek legyenek mind felvonulásban, 
mind pedig a harctevékenységek során az ellátási feladatok önálló vég
rehajtására. 

A hadtápbiztosítás megszervezésének általános sajátosságai 

Az erdős-hegyes hadszínterek földrajzi sajátosságai hatást gyakorol
nak a hadtápbiztosítás megszervezésének minden kérdésére. 

A hadművelet folyamán az anyagi készletek és eszközök egyik irány-
ból a másikba való manővereztetésének korlátozott lehetősége szüksé- ; 
gessé teszi, sőt megköveteli a hadtápegységek és -alegységek csapatok 
tevékenységi irányainak megfelelő módon való csoportosítását, biztosítva 
ezzel a csapatok anyagi, technikai és egészségügyi ellátásának önállósá-
gát. Ezért a hadtápegységek és -alegységek alkalmazásának tervezésénél, 
elosztásánál és felvonultatásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy azok 
a csapatok tevékenységének megfelelő irányokban kerüljenek szétbonta-
koztatásra. 

A tartalék hadtáperőkkel és esaközökkel való manőverezés megszer
vezésénél és végrehajtásánál számolni kell azzal, hogy azok alkalmazása 
nemcsak a kevés út, ,a változó domborm..t miatt bonyolult és nehézkes, 
hanem azért is, mert az utak nagymértékben foglaltak a hadsereg első 
lépcső magasabbegységek második lépcsői, tartalékai, a seregtest közvet
lenek és a hadsereg második lépcső csapatok által. A fentiekből kiindul
va cél.szerű, ha a csapathadtáp alegységelk, a hadsereg hadtápegységek és 
-alegységek, valamint a front hadtáp erői az irányoknak, a lehetőségek
nek megfelelően minél közelebb települnek a csapatok harorendjéhez. 

A hadooreghadtáp jelenlegi szervezeti felépítése a hadtápbi.ztosítás 
irányonkénti megszervezését korlátozzák. Különösen vonatkozik ez a lő-
szer, üzem.anyag és éle!meresi raktárakra. Valamivel jobb a helyzet az ·• 
egészségügyi biatosítás t<,rületén. A hadsereg általában 8-10 egész.ség-
ügyi osztaggal rendelkezik és ez a magasabbegységek irányonkénti al-
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kalmazása esetén is nagyobb lehetőséget biztosít a csapatok irányok sze
rinti megerősítésére. 

Azokban az esetekben, amikor az összfegyvernemi hadsereg két
irányban tevékenykedik, a jelenlegi szervezeti felépítés alapján a had
tápbiztosítás megszervezésének egy célszerű változata lehet: - az ami
kor a főirányban mű..lcödők ellátását a mögöttük felvonuló hadsereg 
mozgó anyagi alap (MAA) és a hátraszállítást végző egységek, a másik 
irányban működő csapatok ellátását pedig a hadsereg mozgó anyagi 
alap részleg (MAAR) végzi. 

Szükség esetén - amikor a csapatok tevékenységének hadtápbizto
sítását két-három irányban kell megvalósítani - előfordulhat a rögtön
zés módszerének alkalmazása. Ilyen esetekben egyes hadosztályokat -
ha ideiglenes jelleggel is - meg kell erősíteni egyes hadtáp, vagy meg
határozott mennyiségű és összetételű anyagi készletekkel megrakott szál
lító alegységekkel. E módszer alkalmazásánál számolni kell azzal, hogy 
ez a hadtápbiztosítás erőinek és eszközeinek szétforgácsolásához vezet, 
megnehezíti azok vezetését, döntő időben korlátozza, akadályozza az 
erőkifejtés összpontosítását az egyik vagy másik irányban. 

A fenti problémák megelőzése érdekében célszerű, ha az erdős-he
gyes körzetekben tevékenykedő hadsereget a front (HM táb. htp.) né
hány fontosabb hadtápegységgel, -alegységgel megerősíti, amelyek kisebb 
kapacitásúak is lehetnek. Ereket az alegységeket szükséges ellátni olyan 
nagyteljesítményű rádióállomásokkal, amellyel biztosított a hadsereg 
hadtápvezetési pontról történő vezetésük a bonyolult domborzati viszo
nyok között is. 

A csapatok folyamatos anyagi, technikai és egészségügyi biztosítá
sának megbízhatósága növelhető a hadtáp feszes megszervezésével, a 
hadtápegységek, -alegységek és -intéretek szervezett időbeni áttelepíté
sével. Az áttelepülés rendje és ideje nagymértékben függ a csapatok elő
remozgásának ütemétől, az utak állapotától, az esetleges rombolások 
helyreállításának idejétől, valamint a szükséges szállítóeszközök meglé
tétől. 

A hadtápbiztosítás szilárdságának kedvező feltételei akkor jönnek 
létre, ha a hadsereg mozgó anyagi alap (MAA) és a mozgó anyagi alap 
részleg (MAAR) leszakadása a hadosztály-raktáraktól nem haladja meg 
a szállítójárművek egyfordulójának félnapi futását, azaz a 60--80 km-t. 
Ebből kiindulva, erdös-hegyes terepen, nehéz terepviszonyoknál, a csa
patok 20-30 km-es napi támadási üteménél a hadsereg mozgó anyagi 
alap, a hadsereg mozgó anyagi alap részleg a hadművelet minden 2-3. 
napjának végére települhet át. 

A hadtápbiztosítás megszervezésénél nagy figyelmet kell fordítani a 
hadtápegységek, -alegységek -intézetek elhelyezésére. A korlátozott szá
mú és befogadóképességű körletek esetén is fel kell kutatni és. ki kell 
választani azokat a körleteket, melyek a legjobban megfelelnek a tö
megpusztító eszközők elleni védelem követelményeinek, rendelkeznek 
bekötőutakkal, vizlelőhelyekkel, az álcázás szűkséges feltételeivel. 

A hadtápegységek, -alegységek és -intézetek elhelyewiénél ki kell 
használni a bemélyedéseket, a földalatti vagy sziklába vágott barlango
kat. 
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Gondosan meg kell tervezni a hadtápegységek, •alegységek mozgá
'Sát, az utak használatát. Az utak igénybevételét sztgorúan központosítot
t,a;n kell tervezni, mert csak ezáltal biztosítható egyrészt azok használ
ható állapotban való tarlása, javítása, másrészt a szállítások, az áttele
pülések zavartalan v,ágrehajtása. 

A hegyi utakon gyakran előforduló hajtű-kanyarok, a meredek lej
tők és emelkedők csökkentik a közepes menetsebességet, a gépjárművek 
ti,herbírá,sát. A szállítások terveaésénél számolni kell azzal, hogy az er
dős-hegyes terepen levő utak könnyen sebezhetők, rongálhatók atom- és 
hagyományos eszközökkel egyaránt. Megkerülő utak létesítése (erre 
gyakran nincs is lehetőség) va,gy a helyreállítási munkák végrehajtása 
rendkívül sok erőt, eszközt és időt igényel. Erdős-hegyes terepen az 
utak helyreállításának napi közepes üteme 5-15 km-re, vagy még ennél 
is kevesebbre korlátozódha,t, függően a domborzattól, a rongálódás foká
tól, a terep radioaktív szennyeződésének szintjétől. Számolni kell azzal 
is, hogy a rendelkezésre álló önálló közúti komendáns zászlóaljak csak 
kisebb útszakaszokon (100-150 km) tudják biztosítani az útvonalak ki
szolgálását, a forgalomszabályozást. 

Az után- és hátraszállítások végrehajtásánál fokozottan előtérbe ke
rül a technikai biztosítás jó megszervezése. A hegyi utakon, a hágóknál 
és szorosoknál, de az utak összes keskeny szakaszain jól szervezett és 
technikailag felszerelt - vontatókkal, híradó eszközökkel ellátott -
speciális mentő-vontató csoportokat kell elhelyezni, a meredek emelke
dők leküzdésének segítése, ,a forgalomszabályozás biztosítása céljából. 

A szállítások zavartalansága érdekében a forgalomszabályozó őrsö
ket el kell látni olyan tervkivonatokkal, melyekben pontosan meg van 
határozva a mozgás el3ödlegességének biztosítása. Ezeket az őrsöket olyan 
helyeken, útszakaszokon kell felállítani (útcsomópontok, kitérők stb.), ahol 
lehetőség van a mozgás szabályozására, egyes oszlopok, gépjárművek 
forgalmának elterelésére, illetve megállítására. Az őrsök felállítási he
lyein az útvonalak említett szaikaszain kiszolgáló: - üzemanyagtöltő, 
technikai és egészségügyi ellátó pontokat kell szervezni. 

Az anyagi-technikai és egészségügyi biztosítás sajátosságai 

A siker a korszerű hadműveletekben, de különösen az erdős-hegyes 
terep adottságai között teljes függőségben van a csapatok korszerű had
tápbiztosításával, a rakétákkal, a különleges üzem- és hajtóanyaggal, lő
szerrel és más anyagi eszközökkel való ellátás lehetőségeivel. 

A csapatok hadtápbiztositásának megszervezésénél számolni kell az 
anyagi eszközök, különösen a hajtó- és kenőanyagok, a hagyományos 
lőszerek, a tüzérségnél elsősorban a meredek röppályájú lövegek lősze
reinek, a robbanóanyagok és más műszaki felszerelések, gép- és harc
jármű javítóeszközök fel- és elhasználódásának jelentős növekedésével. 
Növekszik a lábbeli és a ruházat kopása, ugyanakkor megnehezül a für
dető és mosodai kiszolgálás. 

Az utánszállítás nehézségeit figyelembe véve a csapatoknál már a < 
felkészülés, a hadtáp megszervezés időszakában szükséges létrehozni az 
anyagi eszközök megnövelt tartalékait, a hadsereg anyagi tartalékokat 
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pedig a harctevékenységek irányaiban cél.szerű közelíteni a csapatokhoz. 
Függetlenül a hadműveleti, harcászati tevékenységek megkezdésé

nek idejétől, az erdős-hegyes körzetekben folyó harctevékenységnél a 
csapatokat el kell látni kiegészítő felszerelésekkel, speciális anyagokkal. 
Különösen vonatkozik ez a gépkocsizó lövész- és harokocsiegységek állo
mányából létrehozott megkerülő osztagok felszerelésére. F.zen alegységek 
alkalmazásánál nélkülözhetetlenek a speciális hegyi felszerelések, a mű
ködéshez és az ellátáshoz szükséges speciális tárgyak. 

Az utánszállítás nehézségeire való tekintettel a hadtápbiztosítás meg
szervezésénél a magasabbegységek, egységek teljes önállóságának, füg
getlenségének elvét és gyakorlatát célszerű alkalmazni a harctevékeny
ség egész időtartamára. 

Az anyagi, technikai és egészségügyi megerősítés lényegesen növeli 
a csapatok önállóságát, lehetővé teszi a harctevékenységek huzamosabb 
ideig való folytatását. F.rdős-hegyes hadszíntéren a feladatok mélysége 
általában nem változik, de jelentősen megnövekszik a végrehajtás idő
tartama. A csapatok megnövekedett időtartamú hadtápbiztosítása elér
hető kiegészítő anyagi készletek létrehozásával, a magasabbegységek és 
egységek hadtáperökkel és -eszközökkel (önálló egészségügyi osztagok
kal, sebesült szállító alegységekkel, szállítójárművekkel, gépkocs1n levő 
anyagi készletekkel) való megerősítésével. 

Adott körülményeink között végrehajtott gyakorlatok tapasztalatai 
; azt mutatják, hogy a közepesen átszegdelt terephez viszonyítva a dél

nyugati hadszínteret jellemző hegyes körzetekben az útvonalak igénybe
vétele esetében is az üzemanyag-fogyasztás (benzin 50-700/o-kal, a gáz
olaj 30-500/o-kal) jelentősen megnövekszik. Terepen való mozgásnál a 
fogyasztás még ennél is nagyobb lehet, ezért a csapatok üzemanyag biz
tosításánál, megerősítésénél ezzel számolni kell. Bizonyos esetekben az 
üzemanyag utánszállítás igen problémás lehet, előfordulhat, hogy csak 
helikopter szállítással oldható meg. Figyelembe véve azonban ennek 
korlátozott lehetőségeit, az üzemanyag garantált biztosítása céljából a 
gépjárműveken, a zászlóaljak ellátósmaszalnál célszerű kiegészítő kész
leteket létrehozni. 

F.rdős-hegyes körzetekben folytatott harctevékenységek során - fi
gyelembe véve a domborzat sajátosságait - nem mindig lehetséges az 
atomfegyverek alkalmazása. Az ellenséget igen gyakran a hagyományos 
fegyverek tüzével, a hagyományos eszközök széles körű alkalmazásával 
leszünk kénytelenek megsemmisíteni. Ez jelentősen megnöveli a csapa
tok hagyományos lőszerszükségletét, amelynek szállítása az üzemanyag
hoz hasonlóan komoly nehézséget képez. 

A személyi állomány fizikai állapotának fenntartása szakszerű élel
mezési ellátást igényel. Figyelembe véve a domborzatnak az élelmezési 
szolgálatra gyakorolt hatását, célszerű széles körben felhasználni a fél
kész és készétel konzerveket, előtérbe kell helyezni a meleg ételek elké
szítésének speciális módszereit, továbbá a vitaminok, tartósított élelmi
szerek, koncentrátumok alkalmazását. 

Az után- és hátraszállítások tervezését a terep domborzatának, a 
mozgási sebesség lehetőségeinek, a szállítójárművek terhelési együttha-
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tójának, valamint a hadtáperőkkel és eszközökkel való manőverezés le
hetőségeinek szigorú figyelembevételével kell végrehajtani. Rugalmasan 
és hozzáértően kell összehangolni a iihozzám" és a „tőlem" történő szál
lításokat. Széles körben kell alkalmazni az anyag és sebesült· átadó pon
tokat, amelyeket az e célra létrehozott különleges részlegek szolgálnak ki. 

A szállítási feladatok tervezésénél figyelerribe kell venni a szállítan
dó anyag fontosságát, valamint a végrehajtás lehetőségeit. Számolni kell 
rakéta-technikai eszközök szállításával is. E szállítási feladatok végre
hajtása az egyike a legfontosabb, de egyben a legnehezebb feladatoknak 
is. A rakétaszállító alegységek az utánfutók nagy forduló ív igénye kö
vetkeztében kimondottan azokhoz az utakhoz vannak kötve, melyeknek su
gara nem kisebb az utánfutók fordulási szögénél. Az ellátás folyamatos 
biztosítása érdekében célszerű, ha a technikai biztosító pontokat, ütegeket 
a lehető legközelebb helyezzük el kilövőállásokhoz. A harci fejeket és a 
hordozókat elkülönítve célszerű kiszállítani az MRTB-ről a technikai biz
tosító alegységekhez, ahol végrehajtják azok összeszerelését és feltölté
sét. 

Az erdős-hegyes terep nagy hatást gyakorol a technikai biztosításra, 
maga után vonja a technika és fegyverzet üzemeltetésének és javításá
nak bonyolultságát. 

A gépjárművek és harci technikai eszközök mozgásánál jelentősen 
megnövekszik a lökőterhelés, az alkatrészek kopása. Mindezek által a 
gépjárműveknél hamarabb és nagyobb számban következnek be meghi
básodások, növekszik a karbantartás és a javítás gyakorisága. Ebből ki
indulva a csapatoknál, főleg a javítóalegységeknél, valamint a raktárak-· 
ban szükséges az általánosnál nagyobb mennyiségű tartalék: javítókész
letek, alkatrészek, fődarabok, kiegészítő készletek létrehozása és szállí-· 
tása. Emellett a gépjárműveket fel kell szerelni az emelkedők és lejtők 
biztonságos leküzdését szolgáló, a terepjáró képességet növelő esziközök
kel. A technika előkészítésénél különös figyelmet kell fordítani a kor
mány- és fékbe-rendezések működőképességének ellenőrzé;;;ére. 

Erdős-hegyes terepen a technika közepes napi vesztesége általában 
hasonló lehet a más viszonyok között vívott harc veszteségeihez, ugyan
akko1· számolni kell - a fokozott igénybevételből adódóan - a gépjár
művek kis- és kö'.repjavítást igénylő üzemeltetési meghibásodási számá
nak jelentős növekedésével. A javítá:mk időbeni végrehajtását megnehe
zíti, hogy igen körülményes a meghibásodott gépjárművek felkutatása. 
Nem egy esetben lehetetlen a meghibásodott gépjárművek vontatása, a 
sérült gépjárművek gyűjtőhelyének működtetése. A kiürítés bonyolult
sága következtében a sérült gépjárművek javítását a helyszínen célszerű 
és szükséges végrehajtani. Ennek érdekében a sérűltgépjármű gyűjtőhe
lyek mellett vagy azok helyett esetenként célszerűvé és szükségessé vá
lik önálló javítóalegységek összeállítása és kiküldése irány9nként a had
osztály és hadsereg, de néha a front javítóalegységek, -egységek állo
mányából. A hadsereg szerveretszerű kiürítő egységeit a csapatok tevé
kenységének irányai sze-rint célszerű megosztani és alkalmazni. 

Igen bonyolulttá válik a csapatok egészségügyi biztosításának meg
szervezése és végrehajtása is, bár ennek szervezeti adottságai jobbak. 
Rendkívül nehéz lesz a sebesültek felkutatása, összegyűjtése és kiürí-
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tése. A magasabbegységek általában önálló egészségügyi osztagokkal ke
rülnek megerösitésre abból a célból, hogy biztosítva legyen az egységek 
és alegységek egészségügyi ellátása a harctevékenység egész időszakára. 
A segélyhelyeket, az egészségügyi zászlóaljakat, az önálló egészségügyi 
osztagokat irányok szerint - ,a kiürítés fő útvonalain - a csapatokhoz 
a lehető legközelebb célszerű elhelyezni. 

A sebesültek és betegek kiürítése alapvetően gépkocsikon történik, 
bár hegyekben jóval alkalmasabb és elönyösebb a helikopter szállítás al
kalmazása. A sebesültszállító gépjárművek mellett, - a bekövetkező 
veszteségek miatt - széles körben kerülnek alkalmazásra sebesült szál
lításra a visszatérő szállító gépjárművek. 

A támadó csapatok mögött - minden irányban - az egészségügyi 
tartalékból a megfelelő egészségügyi alegységeket szükség szerint előre 
kell telepíteni. Ennek során számolni kell azzal is, hogy az adott irány
ban nem mindenütt lesz alkalmas a terep az egészségügyi alegységek 
telepítésére. Ezért a meglevő területeket melyek adottságaiknál fogva 
alkalmasak, elsősorban az egészségügyi alegységek településére kell biz
tosítani és fenntartani. Nem szabad megengedni, hogy ezeket a terüle
teket más egységek vagy szervek elfoglalják. A hadsereg megbízható 
egészségügyi biztosítása érdekében kívánatos a hadsereg megerősítése a 
front (HM táb. htp.) kórháZJi alapból 100-300 ágyas többprofilú, mozgó 
tábori kórház csoportol<kal. 

· A badtápvezetés, az őrzés és ,,édelem sajátosságai 

A hadtápvezetés megszervezése bonyolultságának alapvető sajátos
ságaiként kell számbavenni: a hadtápbiztosítás erőinek és eszközeinek 
irányok szerinti megosztottságát, a velük való manőverezés bonyolultsá
gát, a hadtápegységek és -alegységek nagy távolságát a HVP-tól, amely 
rendszerint felülműlja a rendszeresített rádióállomások hatósugarát. 

Az önálló hadtápegységek alegységekre való bontása azt eredmé
nyezheti, hogy az egyes irányokba kikülönített alegységek vezetés nél
kül maradnak, mivel nem rendelkeznek híradó eszközökkel. Ilyen ese
tekben az alegységeket célszerű beosztani a hadosztályok hadtápjaihoz. 

Az erdős-hegyes terep körülményei között a hadsereg HVP közelebb 
- 10-15 km - települhet a hadsereg H-hoz. Ilyen távolság esetében 
jobban biztosított a H és a HVP közötti szilárd híradás és az együttmű
ködés fenntartása. 

A csapatok elszigetelt irányokban történő tevékenységénél gyakrab
ban kerülhet sor hadtáp operatív csoportok kiküldésére a hadsereg 
HVP-ra, sőt esetenként a hadosztályok H-jára is. Ilyen esetekben az 
összeköttetés fenntartása ezekkel a csoportokkal alapvetően a hadsereg 
és a magasabbegységek H-ján keresztül valósul meg, Közvetlen össze
köttetés a hadsereg és a magasabbegységek HVP-jai között általában 
nagyteljesítményü rádióállomásokkal és helikopterekkel lesz biztosítva. 

Erdős-hegyes körzetekben nagyobb a lehetőség ellenséges csoportok 
behatolására ,saját csapataink hadtápjához. Ezért a hadtápobjektumok 
őrzése és védelme külön fontosságot nyer, s megszervezését jóval bonyo-
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lultabb viszonyok között kell végrehajtani, mint sík terepen. A terep 
adottságai miatt az őrzést és védelmet az általánosnál jóval nagyobb tér
ségben kell megvalósítani, ami bonyolulttá teszi az őrzésre és védelemre 
kijelölt erők központi irányítását. 

A védelem alá eső objektumok mennyisége, különösen az után- és 
hátraszállítási útvonalakon, jóval több lesz az általánosnál. Minden ob
jektumnak megnő a szerepe, fontossága. Ez különösen vonatkozik a mű
tárgyakra, mivel egy híd vagy alagút rongálása, megsemmisítése azon
nal megbéníthatja az utánszállítást és kiürítést. 

A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmét az atom-, vegyi
és biológiai fegyverek terepvíszonyokból eredő pusztító hatása sajátos 
jellemzőinek, továbbá a hadtápegységek és SZJerVek hegyes körzetekbeni 
elhelyezésének figyelembevételével kell megszervezni. A hadtápegységek 
kis, önálló alegységekre való széttagolása településnél kedvező lehetősé
get biztosít a terep védelmi jellegének kihasználására. Raktárak és inté
zetek lejtők alján, a csapások valószínű objektumait képező domborza
tok ellentétes oldalán való elhelyezése nagymértékben csökkenti a vesz
teségeket. 

Az atom-, vegyi- és biológiai védelem alapvető rendszabályait a 
hadtáp saját erőivel és eszközeivel kell megoldani. A védelem egyes 
rendszabályainak megvalósításához azonban a hadtápot célszerű meg
erősíteni vegyi, műszaki erőkkel és eszközökkel. Rendelkezni kell erős, 
jól gépesített osztagokkal az utak helyreállítására. Ezeknek az osztagok
nak képesnek kell lenniük a terep és a személyi állomány mentesítésének 
gyors végrehajtására is. 

• • 
• 

Az elmondottakból látható, hogy a támadó hadművelet végrehajtása 
hadtápbíztositásának alapelvei az erdős-hegyes hadszíntéren folytatott 
harctevékenységekre is érvényesek, azonban a terep sajátosságai hatást 
gyakorolnak mind a csapatok tevékenységére, mind a hadtápbiztosítás 
megszervezésére és végrehajtására. 

A támadó hadművelet hadtápbiztositásának megszervezésénél olyan 
tényezők hatásával kell számolni, mint: a csapatok egyes elszigetelt irá
nyok szerinti tevékenysége; a terep domborzatának erős átszegdeltsége; 
az utánszállításra és kiüritésre alkalmas utak korlátozott mennyisége; az 
utak előkészítésének és fenntartásának bonyolultsága, az utakon kívüli 
mozgás nehézségei; a körletek befogadó képességének korlátozottsága a 
hadtápegységek és szervek elhelyezéséo:'e; a domborzat és ,az időjárás ha
tása az anyagi eszközök fogyasztásának növekedésére; az emberek élet
tani lehetőségeire; a helyi tartalékok mennyiségének és beszerzésének 
korlátozottságára. 

Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az er
dős-hegyes körzetek néhány olyan sajátossága, mint a terep domborzata, 
a nagykiterjedésű erdőségek kedvező védelmi és álcázási lehetőséget biz
tosítanak. A hadtápbiztosítás megszervezésében és végrehajtásában az 
adott hadszínté1 en a közúti biztosítás jóval nehezebb lesz. Az úthálózat, 
különösen a harántutak korlátozottsága és kis áteresztő képessége, a 
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könnyen sebezhető útszakaszok, a különböző építmények nagy száma és 
a helyreállítások nehézségei rendkívül bonyolulttá teszik a csapatok had
tápbiztosításának megszervezését és végrehajtását. 

A hadsereg támadó hadművelete hadtápbiztosítási feladatainak vég
rehajtásához nem kevesebb mint 2 alapvető, frontális (2 tartalék) és 2-3 
haránt útvonalra van szükség. Ez a dél-nyugati hadszíntér körzetében 
nem biztosított. Az útviszonyok miatt a hadtápegységekkel, szervekkel, 
anyagi eszközökkel való manőverezés rendkívül korlátozott és gyakran 
lehetetlen lesz. Ezért az anyagi eszközök biztosítása céljából különösen 
az elszigetelt irányokban ténykedőknél, szükségessé válik az utánszállítás 
minden fajtájának, még a málhaszállításnak az alkalmazása is. 

A csapatok önálló, elszigetelt irányokban való tevékenysége követ
keztében szükséges az, hogy a hadsereghadtáp rendelkezzen teljesítőké
pesség tekintetében kisebb, de mennyiségileg több hadtápegységekkel 
és -alegységgel. 

A hadtápbiztosítás megszervezése, a biztosítandó csapatok hadtáp
egységekkel és szervekkel történő irányok ·szerinti ellátása magas köve
telményeket támaszt a vezető szervekkel szemben. A hegyi utak előké
szítésével, javításával és fenntartásával járó feladatok végrehajtása, a 
szállító technika biztonságos kiszolgálása, folyamatos üzemeltetése napi
rendre tűzi az útépítő egységek hatékonyabb technikával való ellátását, 
olyan nagy mozgékonysággal rendelkező hadsereg javitóalegységek rend
szeresítését, melyek képesek .a hadosztályok mögött előremozogni és a 
technika javításában hatékonyan részt venni . 

Az ismertetett viszonyok között a mozgó javítóesziközök rendszere
sítése nem tenné nehézlkessé a hadsereghadtápot, nem csökkenti a had
sereg csapatai mozgékonyságát úgy, mint ha ez sík terepen folytatott 
támadás napi 60-80 km-es üteménél előfordulhatna. Ellenkezőleg a tech
nika időbeni javítása és kiszolgálása növeli a csapatok mozgékonyságát 
és lehetővé teszi a meghatározott feladatok sikeresebb, rövidebb idő 

alatti végrehajtását. 
Mindezek mellett megállapítható, hogy a hadtápegységek és szervek 

települése és áttelepülése általában kisebb távolságra kerül végrehaj
tásra, mint sik terepen. A hadtápobjektumok működésének, őrzésének 

és védelmének fontossága jelentősen megnövekszi!k, annak. megszerve
zése és végrehajtása pedig igen bonyolulttá válik. 

A teljesség igenye nélkül a fentiekben kívántam összefoglalni az 
összfegyvernemi hadsereg erdős-hegyes terepen folytatott hadművelete 
hadtápbiztosításának néhány, szerintem igen fontos kérdését. Úgy gon
dolom, ha sikerült a parancsnokok figyelmét ráirányítani az erdős-he
gyes terepen folytatott harctevékenységek hadtápbiZJtositása megszerve
zésének fontosságára, célomat elértem. 
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A honi légvédelmi seregtest hadtápbiztosításának 
néhány problémája 

Balogh Lajos alezredes 

A korszerű technikai eszk:özökkel felszerelt honi légvédelmi csapa
tok eredményes harctevékenysége korsrerűen felszerelt és jól szervezett 
hadtápszolgálatot követel, magas szinten képzett és jól begyakorolt ál
lománnyal, amely képes az ellenség váratlan támadása elhárítá,sának 
biztosítására, a harcoló honi légvédelmi csapatok folyamatos anyagi biz-. 
tosítására, az után- és hátraszállítások és az egészségügyi biztosítás meg
szervezésére és végrehajtására, a repülőgépek repülőtéri kiszolgálására 
és mindazon feladatok megoldására, amelyek a htp. biztosítás fogalom
körébe tartoznak. 

Az elmúlt évek során lezajlott honi lé. rendszergyakorlatok tapasz
talatai azt bizonyítják, hogy a honi légvédelem hadtápja - hasonlóan 
a szárazföldi csapatok hadtápjához - a harctevékenység folyamán ál
landóan új módszerek, új eljárások és formák keresésére van ~énysze
rítve, illetve akarva-akaratlan dolgoznia kell a régi módszerek tökélete
sítésén is. 

Mivel az aránylag fiatal honi légvédelem hadtápja, az általános had
táp szervezetének és módszereinek, tapasztalatainak felhasználásával, 
azok alkalmazásával fejlődött és arra támaszkodva végm feladatait, szük
séges, hogy az általános hadtáp tapasztalatait, módszereit, elveit, rend
szerét folyamatosan tanulmányozva felhasználja további működése 

során. 
E rövid tanulmánynak nem célja a honi légvédelem hadtápbiztosítá

sával kapcsolatos összes kérdések taglalása, hiszen hely és idő hiányában 
erre lehetőség nincs, azonkívül az olvasó ezt megtalálja jelen folyóirat 
1968. évi 2. számában. Néhány - az élet által felvetett - problémát 
azonban szükséges, esetleg vita tárgyaként megvizsgálni. 

A honi légvédelem hadtápjának megszervezése terén 

Az összfegyvernemi seregtest hadtápjának megszervezését vizsgálva 
és összehasonlítva azt a honi légvédelmi seregtest hadtápjának meg

szervezésével - azt kell látni, hogy az összfegyvernemi SeTegtest had
tápjának tevékenysége egy hadművelet folyamán lényegesen áttekínthe-
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több, megfoghatóbb, központilag könnyebben szervezhető és irányítható, 
ugyanakkor lényegesen mozgékonyabb. 

A félreértések elkerülése érdekében: ez alatt nem szabad azt érteni, 
hogy az összfegyvernemi seregtest hadtápjának könnyebb a feladacla, 
mint a honi légvédelemé. Egyáltalán nem. A fenti megállapítás alapjául 
a következők szolgálnak: 

a) A honi légvédelmi seregtest csapatai (vegyük csak saját viszo
nyainkat) az egész arszág területén, egymástól és az anyagi bázisoktól 
jelentős távolságra települnek. 

b) A honi légvédelmi .seregtest csak egyes viszonylatokban rendel
kezik anyagi bázisokkal, htp. osapatokkal és intézetekkel. 

A csapatok ellátása zömmel a honi légvédelmi seregtest alárendelt
ségébe nem tartozó hadtáp intézetekből történik. (Lényegében a területi 
ellátás rendszerének megfelelően, amellyel dr. Csabai Károly ezds. rész
letesen foglalkozott, jelen folyóirat 1969. évi 2. számában.) 

e) A honi légvédelmi seregtest nem rendelke:aik külön után- és hát
raszállitási útvonalakkal. az után- és hátraszállitási feladatokat zömmel 
nem berendezett útvonalakon végzi, illetve felhasználhatja az összfegy
vernemi seregtest, vagy front után- és hátraszállítási útvonalait. 

d) A honi légvédelmi seregtest magasabbegységeinek hadtápja 
anyagkészletekk.el és szállítóes~öZJökkel nem rendelkezik, nem tudja 
közvetlenül befolyásolni alárendeltjei hadtápbiztosításának helyzetét. 
Ugyanakkor a honi légvédelem hadtápbiztositása szempontjából kedvező, 
hogy a honi légvédelmi csapatok viswnylag huzamosabb ideig folytatnak 
harctevékenységet egy adott települési körletből és ez lehetőséget ad 
megemelt anyagkészletek képzésére fazonban ez a tény a komzerű harc, 
ban - amikor a helyzet nagyon rövid idő alatt változhat - nem szá
mítható egyértelműen előnynek). 

A fentiekből kitűnik, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a honi 
légvédelem hadtápjának swrvezését és irányítását megnehezítik, ezek 
közül melyek a megszüntethetők, illetve (hátráltató hatá•sukat tekintve) 
csökkenthetők. 

A nagy távolságok a honi légvédelem diszlokáoiójából adódnak, en
nek feltételei a hadtáptól nem függnek. A távolságokat lerövidíteni csak 
úgy lehet, ha a hadtápobjektumokat, illetve az anyagkés~leteket köze
lítjük a honi légvédelmi csapatokhoz. 

A honi légvédelmi hadtáp szervezete részben objektív feltételek 
következtében alakultak ki, azonban megvizsgálva lehetőségeinket ebben 
a kérdésben tudnánk néhány lépést tenni előre. 

A d) pontban leírtak rengeteg problémát okoznak a honi légvédelem 
hadtápjának. A többi szocialista országokban is mérlegelik e probléma 
rendezésének feltételeit. Mi ,)s mérlegeltük már, ,azonban helyzetünk alap
ján gazdaságosabb volna a seregtesthadtápot úgy kialakítani, hogy lege 
alább ez a szint legyen képes hatékonyan befolyásolni az alárendeltek 
hadtáp he,lyzetét, vagy segítséget nyú}tani a magasabbegység hadtáp tör
zsének irányító tevékenységéhez. 
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Az eddigiek során gyakran fordultunk példáért az összfegyvernemi 
seregtesthez. Az összfegyvernemi seregtest rendelkezik anyagi bázis.sal 
a csapatok ellátásához, ezenkívül magasabbegységei és egységei jól fel
szerelt hadtápszervek birtokában képesek hatékonyan befolyásolni az 
alárendeltek ellátását. Ez feltétlenül szükséges, hiszen korszerű hadtáp 
nélkül, -eredményesen nem lehet harctevékenységet folytatni. 

A honi légvédelmi seregtestnél a hadtápbiztosítás más rendszerben 
is megoldható, hiszen a honi légvédelem alárendeltjei ellátásában részt 
vesznek a központ hadtáp intézetei, polgári ellátó és szolgáltató intéz
mények, esetenként közelben települő más alakulatok stb. 

Hangsúlyozni kell, hogy ez az ellátási rendszer jelenlegi állapotában 
csak nmegfelelő", :.elfogadható'\ mert ebben a rendszerben - ellentétben 
az összfegyvernemi seregtest ellátási rendszerével - nagyon sok a hiba
forrás, és így nem ad biztos alapot a honi légvédelmi seregtest hadtáp
jának megszervezéséhez háború esetén. 

A hibaforrások lényegében abban rejlenek, hogy a honi légvédelmi 
csapatok anyagellátása egyes anyagnemeket tekintve centralizáltan, más 
anyagnemek:nél decentralizáltan történik. A kettős ellátási rendszer ter
mészetesen több nehézséget dkoz a hadtáp vezetésében, irányításában, 
bonyolulttá teszi az alárendeltek ellátottságáról való tájékozódást a ma
gasabbegység és seregtest hadtáp vezető szervei számára és nehézkes a 
csapatok ellátásának befolyásolása a felső szervek rés:reről. 

A területi ellátás rendszerének (decentmlizált ellátás) jelenleg - az 
előnyei mellett - van egy nagyon lényeges hiányossága, mégpedig az, 
hogy a honi légvédelmi seregtest és magasabbegységek ellátását tervező 
és irányító szervek és a területi ellátásban szerepet játszó intézetek, nin-· 
csenek szoros kapcsolatban egymással. Nem is lehetnek addig, amíg eze
ket az ellátó intézeteket nem fogja össze valamilyen irányító szerv, ame
lyik harctevékenység esetén szoros kapcsolatban lerule a honi légvéde
lem hadtápjának irányító szerveivel. Ha az ország területén ellátási kör
zetek jönnének létre és létrejönnének az egyes körzetek operatív vezető 
szervei, akkDl' (feltételesen) a dunántúli honvédségi tárintézetek és 
polgári vállalateik he.]yzetéről az ott települő magasabbegység hadtápjá
nak vezető szervei képesek lennének folyamatosan tájékozódni, illetve 
viszont tájétk:oztatni a dunántúli ellátási körzet vezető állományát a m.a
gasabbegység disz!okációjáról. Lényeges hlbaforrást lehetne felszámolni 
egy ilyen organizációval. 

Természetesen a területi e11átási rendszer ilyen formája nem egye
dül a honi légvédelmi csapatok ellátásához tudna segítséget nyújtani, 
hiszen egyéb - hátm-szági - csapatok ,részére is előnyös volna a fenti
ekhez hasonló ellátási rend megteremtése. 

Ezzel egyidőben nagyobb lehetőséget kell biztosítani a seregtest, il
letve magasabbegység hadtáp szerveinek arra, hogy hatékonyan befolyá
solni tudja alárendeltjei ellátottságát, a centralizáltan biztosított anya
gok vonatkozásában is. 

A centralizált ellátási ágak vonatkozásában, különösen a központ 
hadtáp inté?.etek és a csapatok közötti nagy távolság okowtt a lefolyta
tott gyakorlatokon nehézségeiket. Előfordult, hogy több (nagy anyagfel-
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használó) egység 250-300 km-re helyezkedett el a közp. hadtáp intézet
től, közöttük akadályt képezett a Duna és az atomcsapások következté
ben több irányban is keletkezett sugárszennyezett zóna. Ilyen helyzetben 
és ilyen távolságról az anyagi eszközök időre történő utánszállítása nem 
látszik biztosítottnak. Ennek bizonyítására kiemelhetünk egy példát. A 
„ZENIT-68" elnevezésű gyako.rlaton az egyik vadászrepülő egység két 
százada tábori repülőtétTől folytatott harctevékenységet, ahol a re. üza. 
készlet csak korlátozott mennyiségben tárolható, de ugyancsak korláto
zott mennyiségben rendelkeztünk repülő rakétával és pótt.artállyal i1S. 
Amikor a gk. szállító alegységünk elérte „M" készségét és képes volt a 
szükséges (nagy szállítóleTet követelő) anyagok szállítására, már az adott 
országrész területén 12 földi atomrohbanás által keletkezett szennyezett 
zóna aküdályozta a •szállítást. A központi tárintézetek ebben az esetben 
,,csak" 180-190; illetve 120 km-re voltak az adott tábori repülőtértől. 

A szállítás tervezése során előre számoltunk a fent ismertetett akadályok 
leküzdésével (természetesen csak prognózis-szerűen, mert hiszien a csa
pások pontos helyét előre nem ismertük), mégis a számolt időt mintegy 
2 órával volt kénytelen a szállító alegység túllépni. Így a szállítás meg
késett. 

Az ilyen problémák áthidalására (az összfegyvernemi seregtest moz
gó anyagi alap mintájára) a honi légvédelem hadtápja moz.gó anyagi tar
talékot (MAT) alakított ki. Igaz, lényegesen kisebb készletekkel, mint az 
összfegyvernemi seregtest és a lehetőségek alapján szerényebb eszközök
kel, azonban mégis sikerült a MAT segítségével: 

- csökkenteni a távolságot az anyagi bá.fils és a csapatok között; 
- fokozni az anyag,készletek széttagolt elhelyezését, ezzel a védett-

ségét is; 
- csökkenteni az utánszállításhoz szükséges időt; 
- lehetőséget teremteni az OLPK HTPH részére azonnali beavat-

kozásra olyan esetben : 

a) amikor a vre. alegységek harcfeladat végrehajtása után nem az 
anyarepülőtéren szállnak le; 

b) amikor egyéb manőverek gyors végrehajtása szükséges; 
e) amikor a csapás következtében megsemmisült anyagi eszközöket 

rövid idő alatt kell pótolni. (Megjegyezzük, hogy a kialakított mozgó 
anyagi tartalék jelenleg, hivatalos állománytáblával nem rendelkezik.) 

Természetesen a MAT nem tárolhat olyan anyagi készleteket, me
lyeket lehetőség van a csapatok közelében elhelyezkedő hadtáp intéze
tektől vagy polgári vállalatoktól beszerezni (pl.: élelemanyag), sem pedig 
olyan anyagokat, amelyek hiánya - egy-két órás kiesés esetén nem ve
szélyezteti a csapatok harcikészségét (pl.: ruházati anyag, csapat műszaki 
anyag stb.). A gyakorlatok tapaszitalatai azt mutatták, hogy az OLP 
MAT-ban elsősorban az alábbi anyagoklból kell készletet képezni: 

repülő üzemanyag, repülő lőszer és rakéta, légvédelnú rakéta, eü. 
-~ oxigén és repülő póttartály, repülő műszaki anyagok és gk. üza. 

Az OLP MAT létrehozásának feltételei zömmel adva vannak Az OLP 
harctevékenységéhez szükséges szakanyagok biztasltása az OLP Szertár 
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útján történik, amely a fent felsorolt készletek közül a legtöbb szállító-
teret igénylő repülő póttartály, repülő műszaki anyag és eü. oxigén kész-. 
!etet is biztosítja. Az OLP Szertárnak az az alakulata, amely az elkép
zelések és az eddigi gyakorlat szerint a MAT-tal együtt települne, ide
iglenesen képes segítséget nyújtani a MAT-nak az összeköttetés, őrzés
védelem, esetleg rakodási munkák ellátásához, azonban erre a segítségre 
huzamosabb időn keresztül számítani nem lehet, mivel ez csak az OLP 
Szertár feladatai végrehajtásának rovására történhet. 

Mégis az eddigi gyakorlatok azt bizonyitják, hogy van lehetőség a 
mozgó anyagi tartalék kialakítására és ezt a lehetőséget ki kellene hasz
nálm:i, mivel a MAT lényegesen megbízhatóbbá, szilárdabbá teheti a honi 
légvédelmi osapatok 'ellátásának megszervezését. Célszerű és szükséges 
volna ezt a bázist törvényes keretek között, állománytáblával létrehozni, 
mivel az élet minden gyakorlaton bizonyítja ennek szükségességét. Az 
OLP HTP Szolgálat egy gyakorló állománytáblával rende1ke:aik a MAT 
megalakításához. Ebben elsősorban az OLP Szertár és az OLP szállító alc 
egységére támaszkodunk, de eredményes működéséhez - háború esetére 
- . ezt a szervezetet meg kell erősíteni az összfegyvernemi seregtest MAA 
mintájára, de természetesen a méretarányok figyelembevételével. 

A honi légvédelem utánszállítási útvonalai biztosítása terén 

Már a fentebb kifejtettek alapján érzékelhetővé válik, hogy a honi 
légvédelem részére után.szállítási űtvonalak biztosítása nem egyszerű 
kérdés, mivel saját után- és hátraszállitási útvonalrendszere a honi lég
védelem hadtápjának nincs. Különösen bonyolult ez a kérdés olyan lég
védelmi seregtestnél, amely a fronthadtáp területen helyezkedik el, te
hát a területén levő útvonalakat a szárarlöldi csapatok maximális mér
tékben kihasználják és nagyon szoros tervezés és jó együttműködés kell 
ahhoz, hogy minden felvonuló, áttelepülő, szállító stb. egység megtalálja 
a maga helyét és idejét ezeken az útvonalakon. 

A honi légvédelem szempontjából ezen a téren legtöbb problémát 
a következők okoznak: 

- a honi légvédelmi csapatok által végrehajtott manőverek, illetve 
utánszállítások iránya a legtöbb esetben keresztező, de gyakran ellen
tétes a felvonuló szárazföldi csapatok mozgásának irányával; 

- a honi légvédelmi csapatok önálló alegységei (mint pld.: légvé
delmi rakéta és RT alegységek) és esetenként a részükre anyagot szál
lító gk. oszlopok is, aránylag kis létszámúak, gyakran csak néhány gk.
ból állnak, ennélfogva a felvonuló csapatok forgalomirányító srervei ré
szére jelentéktelennek tűnnek és (mint ezt már néhány gyakorlati példa 
mutatta) ezért ezeket az os:alopokat félreállítják, várakoztatják. Ilyen 
eset még a kö:alekedési szervektől előre, pontosan megigényelt és általuk 
kijelölt útvonalon is előfordult. A félreértések tisztázásáig több óra el
telhet és mire a !ds mennyiségű, de nagy jelentőségű (pl. repülőgép mű
szerek, légvédelmi rakéták, ri>lreta-hajtóanyagok, lokátorok vagy loká-
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tor-berende?ksek) szállítmányok beé<-keznek rendeltetési helyül<re, addig 
már elveszthetik jelentőségüket; 

- forgalomszabályozó szervekkel (közúti komendáns egységeklkel) a 
honi légvédelem hadtápja nem rendelkezik. Ezért az útvonalak, ahol a 
forgalom aránylag kisebb lesz (és a honi 'légvédelmi csapatok hadtápja 
ezeket gyakran veszi igénybe) nem berendezettek, katonailag nem bizto
sítottak, javításuk, karbantartásuk nem megoldott. Gyakran ezen út
vonalak állapotát sem fogja a gépkocsikat útbaindító szerv ismerni. 

A fentieken kívül még problémát okozhat, hogy a katonailag beren
dezett útvonalak és átkelőhelyek előre történő igénylésére nem mindig 
áll majd elegendő idő rendelkezésre. Ilyen esetek lehetnek pl.: 

- a honi légvédelmi rendszeren belül (ellenséges csapás következ
tében) keletkezett rés lezárása érdekében való áttelepülés; 

- a csapás alól vagy sugárszennyezett zónából történő gyors kivo
nás és áttelepülés tartalék állásba, és egyéb sürgős intézkedést követelő 
helyzetek. 

A felsorolt problémák a lezajlott gyakorlatokon gyakran jelentkez
tek. Megoldásukra különböző - menetből hozott - parancsnoki intéz
kedések, döntések segítettek, ezek meghozataláig azonban nagyon sok 
a felesleges időveszteség, amit srerény véleményem szerint meg lehetne 
szüntetni. 

Tapasztalatok alapján a problémák megszüntetésére célszerűnek tar
tom megvizsgálni az alábbi javasl,atokat: 

1. A honi légvédelmi csapatok részére (koordinálás és az együttmű
ködés érdekében) továbbra is fenntartani a katonai útvonalak és átkelő
helyek igénylésének rendjét, amelynek legszorosabb határideje - az 
igénybevétel előtti 2-3 óra legyen. Előre megszabni, hogy a felkészülés 
és a harctevékenység különböző fázisaiban melyik forgalomszabályozó 
szerv jogosult ,a honi légvédelmi csapatok részére a katonailag berende
zett útvonalakat és átkelőhelyeket igénybevételre biztosítani. 

2. A váratlanul elrendelt manőver esetére, vagy nagy jelentőségű, 
de kis állománnyal végrehajtott szállítmányok áthaladásának biztosítá
sára különleges jelzésű okmánnyal (nyílt parancs vagy menetlevél) kell 
ellátni a horui légvédelmi egység vagy magasabbegység parancsnokait. 
Ezen okmány nyújtson gacranciát acrra, hogy az ilyen nagy jelentőségű 
szállítmányokat a forgalomszabályozó szervek a menetvonalakon időben 
(ha lehet azonnal) besorolják. Ezen okmányt feltevésem szerint több 
nyelven kellene készíteni. Annak eldöntésével, hogy az adott szállítmány 
megérdemli-e a fent jelzett okmánnyal való ellátást, a honi légvédelmi 
egység vagy magasabbegység parancsnokát kellene megbízni. 

3. A katonailag be nem rendezett, de a honi légvédelem által gyak
ran hasznáilt útvonalak állapotát a közelben települő honi légvédelmi 
egységek jelentései és az adott helyzet értékelése alapján folyamatosan 
nyilván kell tartarui. Ebböl a célból a honi légv,édelmi seregtest (egyébként 
is gyenge •szervezetű) s~állitási szervét ,,M" esetére meg kell erősíteni leg
alább 1 főveI, ak:i a fenti értékelő, elem~ő, nyilvántartó tevékenység mel
lett köteles elvégezn; a közutak igénylésével, az alárendelteknek történő 
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kiutalásával járó feladatokat is. Ezen feladatok összessége, mint azt a le
folytatott gyakorlatok tapasztalatai bizonyítják, külön egy egész embert 
követel. 

• • 
• 

A jelen tanulmányban tárgyalt problémák a magyar honi légvédelmi 
rendszer hadtáp biztosításában azért jelentkeznek élesen, mivel feltéte
lezzük, hogy ez a honi légvédelmi rendszer háború esetén, az első na
pokban nem hátországi, hanem front övezetében működő légvédelmi 
rendszernek számít és mint ilyen érzékenyen reagál majd a hadműveleti 
helyzetben bekövetkező változásokra. 
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Néhány gondolat a Magyar Néphadsereg szárazföldi 
csapatai hadműveleti hadtápjának felső tagozatáról 

Elekes János őrnagy 

A továbbképzések és a gyakorlatok azt mutatják, hogy sok hadtáp
tiszt, de a Magyar Néphadsereg szárazföldi csapatai hadműveleti hadtáp
jának felső tagozata vezetésében érintett sok fegyvernemi és szaktiszt 
nem ismeri kellően e tagozat helyét, szerepét, feladatait, a szövetséges 
csapatok hadtápjának hasonló tagozatához való viszonyát, kapcsolatait 
stb. 

Célszerűnek tartjuk e folyóirat adta lehetőségeket felhasználni arca, 
hogy a megengedhető kereteken belül szélesítsük e kérdéssel kapcsola
tosan az ismereteket, felvessünk olyan problémákat, amelyek ennek a ta
gozatnak a tevékenységével kapcsolatosak, szerény javaslatainkkal hoz
zájáruljunk a problémák megoldásához. 

A hadszíntéren a hadászati művelet valamennyi haderőnem össze
hangolt, együttes tevékenységével kerül végrehajtásra. amelyben fő és 
döntő szerepet töltenek be a hadász~ti rakétacsapatok. Nagy szerepet ját
szanak emellett a szárazföldi csapatok seregtestjei is, de mindenekelőtt a 
frontok. Nem elegendő a politikai és katonai célok elérése érdekében a 
hadszíntér mélységében elhelyezkedő ellenséges atomfegyverek megsem
misitése, az ellenség fócsoportosításának pusztítása és a katonai, politikai 
vezetés dezorganizálása. A végső győzelem elérése érdekében szét kell 
zúzni az ellenség azon csoportosítasait, amelyek közvetlenül ellenálinak 
saját csapatainknak és nem kerültek a hadászati rakétacsapatok csapásai 
alá, be kell fejezni a megmaradt csoportosítások szétzűzását, birtokba kell 
venni a hadászatilag fontos körzeteket, meg kell akadályozni, hogy az el
lenség felhasználja azt a fegyveres küzdelem folytatására. Ezen felad~to
kat a szárazföldi csapatok seregtestjei hajtják végre, más haderőnemek
kel szoros együttműködésben. 

A szárazföldi csapatok legnagyobb hadműveleti mattasabbegysége a 
front, amelynek állományába rakétacsapatok, szárazföldi csapatok alap
vető seregtestjei - összfegyvernemi és harckocsi hadseregek - légi had
sereg, más fegyvernemi és szakcsapatok tartoznak. A frontok tevékeay
ségét a hadszíntéren folyó hadászati műveletet szervező fővezérség irá
nyítja. 

A Magyar Néphadsereg állományában megtaláljuk a szárazföldi e~:" 
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patok alapvető seregtestjei egyikét, az összfegyvernemi hadsereget. Az 
előzőekből következően viszont látható, hogy az minden valószínűség sze
rint szövetséges front kötelékében oldja meg feladatát. (Bár egyes esetek
ben a hadsereg önálló feladatot is megoldhat.) 

A szárazföldi csapatok hadműveleti magasabbegységeinek állor.í\á
nyá ba a hadműveleti harltáp tartozik, mégpedig a hadsereg állomány1ba 
a hadműveleti hadtáp alsó tagozata a hadsereghadtáp, míg a front állo
mányába a hadműveleti hadtáp felső (alapvető) tagozata a fronthadtáp. 
g két utóbbi arra engedne következtetni, hogy a Magyar Néphadsereg 
tehát nem rendelkezik a hadműveleti hadtáp felső tagozatával, mivel nem 
rendelkezik a legnagyobb hadműveleti magasabbegységgel. A valóságban 
nem ez a helyzet. A Magyar Néphadsereg igenis rendelkezik olyan hadtáp 
erőkkel és eszközökkel, amelyek a hadműveleti hadtáp felső tagozatának 
feladatait hivatottak végrehajtani, ez pedig a HM tábori hadtáp. (Ttt 
megkívánom jegyezni az elnevezésben a „HM" nem feltétlen indokolt, 
1nert esetenként - elsősorban a szövetséges vezető szervek körében -
félreértésre adhat okot. Könnyen a központ hadtáppal téveszthető össze. 
Ezért célszerű lenne egyszerűen 11Tábori hadtáp"-nak, esetleg „MN tábori 
hadtápjá"-nak nevezni. Ez utóbbi elnevezés utalna arra, hogy ez a J\ia
gyar Néphadseregre jellemző a hadműveleti hadtáp felső tagozatát ille
tően.) 

A HM tábori hadtáp alatt tehát a Magyar Néphadsereg elvonuló szá
razföldi csapatai minden oldalú hadtápbiztosítására hivatott hadtáp ma
gasabbegységek, egységek, intézetek, és a náluk levő anyagi eszközkész
letek összességét értjük. Jellemzője, hogy erőinek és eszközeinek mennyi
sége a Magyar Néphadsereg elvonuló szárazföldi csapatai szükségleteivel 
arányos és nem éri el a fronthadtáp erőinek és eszközeinek mennyiségét. 

Az elvonuló szárazföldi csapatok hadtápbiztosításának rendszerében 
a HM tábori hadtáp (hadműveleti hadtáp felső tagozatának) helyét az 
alábbi ábra szemlélteti a hadművészet felosztásával összefüggésben: 1 

Hadászat 1--1 Hadászati 1 

1 
Központhadtáp hadtáp 1 

+ + • 
Hadműveleti Hadműveleti a) Felső tagozat 
művészet hadtáp - Altalában = Front-

hadtáp 
-MN vonatkozásá-

ban = HM tábori 
hadtáp 

b) Alsó tagozat -
Hadsereghadtáp 

+ + + 
Harcászat I_ Csapathadtáp [1 a) magasabbegység 

1 

hadtáp 

1 1 

b) egységhadtáp 
e) alegységhadtáp 

1 Csabai Károly: A Magyar Néphadsereg hadtápbiztosításának megszerve
zése a korszerű háború kezdeti időszakában. (Kandidátusi értekezés 1963.) 
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A HM tábori hadtáp feladatai hasonlóak a fronthadtáp feladataihoz, 
mégpedig: 

c)e - az MN elvonuló szárazföldi csapatok mindennemű anyagi eszköz-

,: 

zel való ellátása, az anyzcgi eszközök időben történő utánszállítása; 
- az MN elvonuló szárazföldi csapatok alkalmazásának irányában a 

közlekedési utak előkészítése és azok szilárd működésének biztosítása; 
- n sérült fegyverzet, gépjármű- és egyéb technikai eszközök helyre

:illítása; 
- a::.: lVIN elvonuló szárazföldi csapatok tevékenységének egészség

ügyi biztosítása; 
- e1.5yéb - a konkrétan kialakult hadműveleti és hadtáp helyzetből 

adódó - feladatok végrehajtása. 

A HM tábori hadtáp néhány sajátos vonással rendelkezik, amely sa
játosságok helyenként problémát okoznak: Ezek: 

a) Amíg a Magyar Néphadsereg elvonuló szárazföldi csapatok állo
mányába tartozó összfegyvernemi hadsereg (hadtest) közvetlenül a szö
vetséges front parancsnokának van alárendelve és attól kapja a hadmű
veleti feladatot, ő szabályozza és irányítja tevékenységét, addig - a ta
pasztalatok és elméleti munkák szerint - az összfegyvernemi hadsereg 
tevékenységének hadtápbiztosítására hivatott HM tábori hadtáp közvetlen 
irányítását a Honvédelmi Minisztérium végzi az első hadsereg méretű had
művelet időszakában. (Arra is találunk utalást, hogy a vezetés ezen rend
szere akkor valósul meg, ha az ország területéhez közel eső körzetben, 
irányban tevékenykednek a Magyar Néphadsereg elvonuló szárazföldi csa
patai, és az esetben, ha nagyobb távolságra végrehajtott átcsoportosítás 
után kerülnek alkalmazásra, akkor már kezdetben a szövetséges front
hadtáp vezető szervei vennék át a vezetést.) 

Az esetben tehát, amikor a fentebb Jelzett irányítási rendszer érvé
nyesül, a HM tábori hadtáp vezetését végző HM tábori hadtápfőnökség
nek nincs összfegyvernemi partnere. Ennek hiánya az állandó készenlét 
időszakában (békében) készülő alkalmazási tervek kidolgozásánál nem 
okoz különösebb problémát, mert az MN elvonuló szárazföldi csapatai al
kalmazásának és azok minden oldalú hadtápbiztosításának részletkérdé
sei is a vezetés megfe1e1ő felsőbb szintjei között kellően összehangolhatók. 

A probléma akkor jelentkezne, ha adott esetben e tervektől eltérő fel
adatokat kellene végrehajtani, illetve a kialakult körülmények a hadtáp
biztosítás alapvető rendszabályainak megváltoztatását követelnék. (Külö
nösen a gyakorlatok érzékeltetik a problémát, hiszen ott nem az állandó 
készenlét időszakában kidolgozott tervek szerint folyik a szervező-tervező 
munka.) 

Milyen problémák adódnak a jelzett esetben? 
A szövetséges front hadműveletének tervezése, szervezése, így a front 

csapatainak - közöttük az MN elvonuló szárazföldi csapatoknak - alkal
mazását a front harcálláspontján tervezik, a seregtestek számára itt szab
ják meg a hadműveleti feladatot. A hadtápbiztosítás szervezése, tervezése 
ütemének párhuzamosnak kell lenni a hadműveleti tervezés-szervezés üte
mével, a hadtápbiztosítás feladatait az alárendeltek részére lehetőleg a 
hadműveleti feladat megszabásával egyidejűleg kell megszabni. (lntézke-
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dések, direktívák.) Erre a HM tábori hadtápfőnökség az MN elvonuló szá
razföldi csapatokat illetően nem képes. Ugyanis az eddigi tapasztalatok 
szerint a HM tábori hadtápfőnökség hadtáp vezetési pontja nem a front
hadtáp vezetési pontján, vagy annak közelében, hanem az MN seregtestje 
(seregtestjeí) alkalmazásának irányában tevékenykedik. !gy a fronthadtáp 
vezető szervekkel a kapcsolat csak operatív csoport útján valósulhat meg. 

A gyakorlatok tapasztalatai azt igazolják, hogy a jelzett operatív cso
port, amely a hadműveleti tervezés menetét a fronthadtáp vezetési ponton 
keresztül követheti, nem képes időben és folyamatosan hozzájutni a had
tápbiztosítás tervezéséhez fontos hadműveleti adatokhoz, illetve korláto
zottak a lehetőségei az adatok időben történő továbbításához. Követke
zésképpen nem kellően biztosított, hogy a HM tábori hadtápfőnökség idő
ben megismerje a frontparancsnok elgondolását a Magyar Néphadsereg 
seregtestje (seregtestjei) alkalmazására, valamint a frontparancsnok had
táphelyettesének elgondolását a front támadó hadművelete hadtápbizto
sítására vonatkozóan. Ennél fogva a HM tábori hadtápfőnökség nem ké
pes időben kidolgozni olyan rendszabályokat, amelyek teljes mértékben 
összhangban lennének a Magyar Néphadsereg seregtestjei tényleges al
kalmazásával. Ilyen esetben tehát célszerűbbnek tartanánk, ha a HM tá
bori hadtápfőnökség a fronthadtáp vezetési pontján települne és megva
lósulna a lehető legteljesebb együttműködés. Hozzátehetjük, az együttmű
ködés kérdéséhez azt is, hogy a jelzett körülmények között nem elegendő 
csupán hadtáptörzs szintjén megvalósítani azt, hanem szükséges az a kü
lönböző osztályokkal, csoportfőnökségekkel is. 

A probléma megoldásának másik útja, ha a HM tábori hadtápfőnck
ség operatív csoportját - állományát, eszközeit, lehetőségeit tekintve -
képessé tesszük arra, hogy időben és a szükségletnek megfelelően szolgál
tassa az infomációkat mindkét irányba és képes legyen lerendezni az 
együttműködési kérdéseket mind a hadművelet előkészítésének, mind vég
J'ehaj tásának időszakában. 

A jelzett vezetési rendszer problémákat vet fel a hadművelet végre
hajtása során is, még ha békében készítették is azt elő. Köztudott, hog) 
a hadművelet során -- különösen tömegpusztító eszközök alkalmazásának 
viszonyai között - a vezetésnek állandó hatást kell gyakorolnia az ese
mények menetére. Ahogy az ellenség is elkövet mindent, hogy megakadá
lyozzon bennünket a feladat végrehajtásában, úgy a front parancsnokság
nak is szükséges a rendszabályok folyamatos foganatosítása a front C!ia

patai tevékenységének sikere érdekében. E rendszabályok hatást gyako
rolnak a hadtápbiztosításra is. Hozzátehetjük, hogy a hadművelet során az 
események menetétől függően gyakoriak lesznek az átalárendelések a 
front csapatai között, ami azt eredményezi, hogy a front seregtestjei is ve
gyes összetételűekké válnak, ami tovább bonyolítja a hadtápbiztosítás 
végreha.itását és annak vezetését. Elő fog fordulni, hogy egyazon irányban 
egyidejűleg tevékenykednek a HM tábori hadtáp, illetve a front más nem
zetiségű hadtápjának erői. Ezen erők összehangolt munkájának irányí
tása csak a hadtáp vezető szervek szoros együttműködése alapján valósul
hat meg. Ez a tény ismét aláhúzza, hogy lépéseket kell tenni a vezetés 
helyes módszereinek kidolgozása felé. 
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A jelzett körülmények között - a gyakorlatok tapasztalatai szerint 
olyan, a hadtip feladatai végrehajtá.sát alapvetilen befolyásoló tény

kedéseket kell összehangolni, mint például: 
- anyagi eszközök eljuttatása az adott irányban tevékenykedő nem

zeti erókhöz különbözó bázisokról vegyes erőkkel kiszolgált közutakon, 
vasúton vagy más szállitási ágazat eszközeivel; 

- egyazon sávban, egyidejűleg telepíteni, áttelepíteni, manóverez
tetni front hadtáperőket, HM tábori hadtá.peröket; 

- nagytömegű sebesültet hátraszállitani, illetve azok fogadására a 
különböző nemzeti erőkből álló kórházakat, egyéb egészségügyi erőket és 
eszközöket manővereztetni, telepíteni stb.; 

- a hadműveleti és hadtá.phelyzetben bekövetkezett változásoknak 
megfelelően a hadtápbiztosítás terveiben, direktívákban rögzített rend
szabályok pontosítása, egyeztetése. 

E néhány példa is igazolja, hogy a fronthadtá.p vegyes összetételű 
erőinek vezetése, irányítása csak a front, illetve HM tábori hadtáp vezető 
szerveinek legteljesebb együttműködése révén valósítható meg. 

b) A HM tábori hadtá.p hivatott a Magyar Néphadsereg szárazföldi 
csapatoknak az anyagi eszközök összes fajtáival való ellátására. Köztu
dott, hogy a szükségleteket különböző vezető szervek határozzák meg. 
tgy: 

- rakéta és egyéb különleges eszközökre, harckocsi- és lővészlőszerre 
az összfegyvernemi törzs; 

- tüzér-, rakéta-páncéltörő, sorozatvető lőszerre a rakéta- és tüzér
fónök; 

- légvédelmi rakétákra és légvédelmi lőszerre a légvédelmi főnök; 
- rakéta-hajtóanyagra és üzemanyagra az üzemanyag csoportfőnök 

(osztályvezető); 

- robbanó- és műszaki anyagra a műszaki főnök; 
- harcitechnikai- és egyéb anyagi eszközökre a megfelelő fegyver-

nemi és szolgálatiág-főnök. · 

A Magyar Néphadsereg hadműveleti hadtápja felső tagozatának ve
zetési szerve a jelzettek többségét nélkülözi, hiszen hasonló összfegyver
nemi, fegyvernemi és szaktörzsek, azaz hasonló szintú partner nincs a ve
zetésben. Ennél fogva elsősorban a hadművelet során, nem kis problémát 
okoz a HM tábori hadtápfőnökségnek a fegyvernemi és szakanyagokkal 
való ellátás szervezése, vezetése. 

Amíg a békében folyó tervező, szervező munka során az érintett mi
nisztériumi szervek szolgáltatják a szükséges adatokat, addig a hadmű
velet során, illetve, ha megváltozott feladat előkészítéséről van szó, akkor 
a tábori hadtápfőnökség eléggé magára van utalva. 

A gyakorlatok azt igazolják, hogy a HM tábori hadtápfőnökségnek 
a fegyvernemi és szakanyag ellátást illetően szoros kapcsolatot kell tar
tania a seregtest (seregtestek) megfelelő vezető szerveivel és az általuk 
.ielzett igényeket kell messzemenően figyelembe vennie. 

e) A HM tábori hadtápfőnökség arra hivatott, hogy szervezze, ter
vezze a Magyar Néphadsereg elvonuló szárazföldi csapatok seregtestjei 
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anyagi, technikai, egészségúgy1 es egyébirányú szükségleteinek kielégíté
sét, mégpedig olyan követelmények szerint, amelyeket az MNHF elvtárs, 
adott esetben pedig a frontparancsnokság megszab. E követelmények ki
elégítésére szervezze, irányítsa, vezesse a HM tábori hadtáp állományába 
tartozó hadtáp magasabbegységeket, egységeket és intézeteket. A jelzett 
szükségletek kellő időben, helyen és mérvben történő kielégítése csak 
úgy valósítható meg, ha az teljes mértékben összhangban van a seregtest 
(seregtestek) csapatai alkalmazásával. A szükséges információkat a sereg
test egészét illetően a frontparancsnokságtól. a seregtest csapatait illetően 
a seregtest-parancsnokságtól szerzi be a HM tábori hadtápfőnökség, Az 
információk f:rontparancsnokságtól történő beszerzéséről már esett szó. 
Szólni kell azonban a seregtesttől beszerzendő információkról is. A gyakor
latok azt igazolták, hogy nem elegendők csupán az elöljárók direktívái a 
szükségletek kielégítése mikéntjének meghatározásához, hanem szoros kap
csolatot kell fenntartani a seregtest hadtáp törzsekkel is. Szükséges, hogy 
a HM tábori hadtápfőnök, illetve adott esetben annak képviselője szen1é
lyesen egyeztesse a seregtestek hadtáp törzseivel az igényeket, illetve a 
szükségletek kielégítésének rendszabályait. Különösen fontos ez olyan 
esetben, am)kor adott irányban a Magyar Néphadsereg seregtestje a front 
hadműveletének viszonylag önálló irányában tevékenykedik, állományá
ban alapvetően magya,· erőkkel. A gyakorlat azt igazolja, hogy ez eset
ben a front hadtápfőnökség viszonylag nagyfokú önállóságot biztosít a HM 
tábori hadtéipfőnökség részére az adott irányban jelentkező hadtápbizto
sítási feladatok végrehajtásának szervezését, irányítását illetően. 

d) A HM tábori hadtápfönökség az elöljáró direktívái alapján, illetve 
az alárendeltekkel egyeztetett igények alapján tervező munkát is folytat. 
A továbbképzések és gyakorlatok tapasztalatai szerint megtervezi az MN 
elvonuló szárazföldi csapatok tevékenységének hadtápbiztosítását, alap
vetően egy hadsereg méretű hadműVelet időszakára, tekintve, hogy az 
i\1N elvonuló szárazföldi csapatok seregtestjei egy ilyen méretű hadmű
veletre kapnak feladatot. 

Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy még nincs kellő mérték
ben kimunkálva e tervezőmunkának a lényege, mégpedig olyan kérdések, 
hogy e tervezőmunká milyen módszerrel, milyen mélységig, egyes részei 
imlyen konkrét tartalommal kerüljenek kidolgozásra. Ugyancsak elmond
ható ez a HM tábori hadtápfőnökség egyes osztályainak tervezőmunkájára 
is. Ezze1 szorosan kapcsolatosak a hadtápbiztosítás feladatai alárendeltek 
részére történő megszabásának problémái is. 

Az eddigi tapasztalatok szerint az MNHF-ség direktívájában megha
tározta a seregtestek tevékenysége hadtápbiztosításának alapvető muta
tóit, jónéhány olyan kérdést, am.ely a HM tábori hadtáp csoportosításával, 
telepítésével, áttelepítésével, működésével kapcsolatos. E direktíva alapját 
képezte a seregtestek hadtápbiztosítást tervező munkájának. A HM tábori 
hadtápfőnökség ezt követően számvetések és tervek alapján meghatározta, 
hogy a seregtestek minden oldalú hadtápszükségleteit milyen módon, mi
lyen erőkkel, eszközökkel, milyen határidőkkel elégíti ki. További kutató
munkát igényel tehát ez a terület. 

e) A HM tábori hadtápfőnökség ezideig még nem gyakorolta a HM tá
bori hadtáp állományába tartozó hadtáp magasabbegységek, egységek és 
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intézetek konkrét vezetését, azok munkájának irányítását. Nem tisztá
zottak tehát azok a lehetséges módszerek, amelyekkel a HM tábori had
tápfőnökség az ilyen irányú funkcióját teljesítheti. Véleményem szerint 
e terület is további kutatómunkát és adott esetben gyakorlati lehetőség 
biztosítását követeli. 

A HM tábori hadtáp munkájával, problémáival kapcsolatosan a jelen 
cikkben csak néhány probléma került felvetésre, elsősorban azzal a cél
lal, hogy az érdekeltek körében felszínen tartsuk az e témával kapcsolatos 
kérdéseket. Elindítsunk egy olyan folyamatot, melyben az érdekeltek el
mondják véleményeiket a problémák megoldását illetően, ezzel elősegít
sük, hogy az MN elvonuló szárazföldi csapatai hadműveleti hadtápjának 
felső tagozata zökkenőmentesen legyen képes adott esetben feladatainak 
maradéktalan végrehajtására. 
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A hadtópegységek hóborúra való felkészítéséről 

Dr. Csabai Károly ezredes 

A hadtápegységek háborús feladatokra való felkészítése igen nagy 
jelentőséggel bír adott esetben az egyes hadtáptagozatokra háruló sok
oldalú feladatok folyamatos és teljesértékű megoldásában. 

A háborúra való alapos és körültekintő felkészítés különösen nagy 
jelentőségű az „M" esetén megalakításra kerülő hadtápegységek és -in
tézetek vonatkozásában. Ez teljesen érthető, mert ezek felkészítése jóval 
bonyolultabb a békében már élő, vagy „M" esetén kiegészítésre kerülő 
egységek felkészítésénél: 

- egyrészt azért, mert megalakításukat kedvezőbb esetben néhány 
főből álló „M" törzs, kedvezőtlen esetben pedig a megalakító béke egy
ség „M" apparátusa (amellyel egyidejűleg több egység mozgósításának 
előkészítését végzi) készíti elő; 

- másrészt, az „M" készenlét eléréséhez szükséges technikai, de 
sokszor anyagi eszközök zöme is a megalakítás körletétől jelentős tá
volságra van; 

- végül nagyban nehezíti a felkészítést az is, hogy a megalakítási 
nehézségeken kívül a tartalékos állomány képzése, összekovácsolása is 
igen bonyolult feladatot jelent, sokszor az is csak egy sor korlátozó 
rendszabály életbeléptetésével kerülhet végrehajtásra, ami végső soron, 
a háborúra való felkészítést újból csak hátrányosan befolyásolja. 

A fentebb kifejtettekből világooan látható, hogy az „M" esetén 
megalakításra kerülő hadtápegységek zömének háborúra való felkészítése 
csak nagy körültekintéssel, jó szervező munkával és a megalakító sze
mélyi állomány odaadó, áldozatkész munkájával érhető el. Vonatkozik 
ez elsősorban a hadtápegységek „M" törzseire, ahol az oda beosztottak

. nak a megalakítási feladatok mellett az adott egység háborús alkalma
zási kérdései jó ismerőjének, békében jó törzsmunkásnak, ,,M" esetén 
parancsnokoknak kell lenniök. S ha mindehhez hozzávesszük, hogy a had
művészet állandóan fejlődő követelményei szerint eddig ismeretlen, űj 
típusú hadtápegységek kerülnek kialakításra, melyek alkalmazási elvei 
is újszerűek, akkor láthatjuk csak, hogy milyen magas követelményeket 
kell támasztani az „M" törzsek személyi állománya felé. 
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A hadtápegységek háborúra való felkészítése alapjában véve két 
nagy feladatcsoportból tev6dik össze: 

- egyik csoportba az „M" megalakítással kapcsolatos feladatok; 
- a másik csoportba az adott egység úitézet) háborús feladatolcra 

(alkalmazásra) való felkészítés feladatai sorolhatók. 

A tanulmányban a továbbiakban a két nagy feladatcsoportot kívá
nom vizsgálat alá venni. 

A badiápegységek ,,M" megalakításával kapcsolatos feladatok 

A hadtáptörzsek főfeladata a háborúban a csapatok harc, hadmű
-veleti tevékenységének teljesértékű hadtápbiztosítása. Ez minden esetben 
három kányú tevékenységet tételez fel: 

- az adott csapat, seregtest harc, hadműveleti feladata hadtápbizto
sításának megtervezése, megszervezése; 

- az alárendelt csapatok hadtáptörzseinek szakmai irányitása; 
- az adott csapat, seregtest, harci, hadműveleti feladatának hadtáp-

biztooitása érdekében, a csapat, seregtest hadtáptagozat összes minek 
és eszközeinek legcélszerűbb alkalmazása (működtetése). 

Az utolsó feladathoz közvetlenül kapcsolódik a különböző hadtáp
tagozatok egységeinek megalakítása. Ez azért nagy jelentőségű, mert 
rendszerint a hadtápegységek, -intézetek a legkevésbé feltöltöttek, s éppen 
ezért „M" megalakításuk jóval bonyolultabb feladatokat is ró a hadtáp
törzsekre. 

A hadtáptörzsek tevékenységében békében a HKSZ-be helyezés és a 
kiképzési feladatok állandó hadtápbiztosítása kerül előtérbe. 
· Ez pedig a hadtáptörzsektöl jó tervező.szervező, kiképző és gazdál
kodó tevékenységet igényel. A hadtápegységek tevékenysége a békeidő
szak hadtápbiztosítási feladataiban a háborús időszakhoz képest kisebb 
jelentőségű, mivel békében a hadtápegységek egy része csak korlátozott 
ellátási feladatokat végez (eü., szállító stb. alegységek), más részük egyál
talán nem is létezik, vagy csak szűk „M" megalakulási kerettel (,,M" tör
zsek) rendelkezik, végül a békeellátás sajátos, túlzottan centralizált rend
szere miatt egyes hadtáp, főleg ellátási egységek, alegységek nem kapcso
lódnak ,be az anyagellátás rendszerebe, hanem aJapvetően csak HKSZ 
készlet tároló szerepet töltenek be. 

Mindezen tényezők miatt tehát a hadtáptörzsek érthetően, viszonylag 
kevesebb gondot fordítanak saját tagozatuk hadtápegységének háborűra 
való felkészítésére, s csak magasabb HKSZ fokozat elrendelésekor, harcá
szati gyakorlatok alkalmával kerülnek azok újból a figyelem középpont
jába. Ez is elsősorban a csapatok hadtáptörzseire vonatkozik. Seregtest, 
tábori hadtáp, vagy méginkább a központhadtáp tagozatban ezek a teljes 
állományú gyakorlatok is ritkábbak, s így azok háborúra való felkészült
ségét már sokkal bonyolultabb reálisan felmérni. 

A hadtápegységek, -intézetek „M" megalakításával kapcsolatos fel
adatok alapjában véve: 

- a HKSZ és „M" okmányok kidolgozásából, azok állandó napra
készségének biztosításából; 
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- a s,iemé!yi állomány és lleclmiloa kiegész]tő parancsnokságok á:ltal 
történt lebiztosításából, azok folyamatos naprakészségéből, bevonulásuk, 
átvételük megszervezéséból; 

- a megalakítási körlet megfelelő előkészítéséból, a megalakításhoz 
szükséges anyagi eszközök felvételezéséből, tárolásából, vagy adott esetben 
történő felvételezésük megszervezéséből, alegységekhez való kiszállitásá
ból (elosztásából), az elszállítandó mozgó anyagi készlet felhasználásából; 

- a tartalékos állomány összekovácsoló kiképzése megszervezéséből 
és végrehajtásából; 

- a teljes „M" készenlét eltéréséből tevődnek össze. 

A rendkívül bonyolult és szerteágazó feladatok közül a tanulmány 
terjedelme miatt csak néhánnyal kívánok foglalkozni. 

1. A HKSZ-be helyezést (mozgósítást) biztosító okmányok kellő körül
tekintéssel, alapossággal való kidolgozása az „M" megalakítás egyik leg
fontosabb feltételét képezi. A kidolgozandó okmányokat és azok tartalmát 
utasítások szabályozzák. Az okmányok készítése során különös gondot kell 
fordítani: 

- azok realitására, végrehajthatóságára; 
- a különböző részlettervek szoros összhangjára; 
- az együttműködő szervek feladatainak világos, egyértelmű elha-

tárolására; 
- az elöljáró és alárendelt szervek tervei, azonos vonatkozású részei

nek egyeztetésére; 
- az alapvető tervek operativitására, áttekinthetőségére. 

A kidolgozandó okmányok közül különös jelentősége van a megalakító 
egység (intézet) és a hadtáptörzsek összesített, operatív terveinek. A ta
pasztalatok szerint rendkívül fontos annak egyértelmű meghatározása, 
hogy a megalakító hadtápegység (-intézet) és a hadtáptörzsek az „M" meg
alakítással kapcsolatos alapvető feladatokat, adatokat rögzítsék, összesíté
sekkel dolgozzanak, de valamennyi általuk megalakítandó, vagy alá
rendeltségükbe tartozó hadtápegységekre (-intézetekre) vonatkozóan. Az 
adott hadtápegység (-intézet) okmányai viszont teljes részletességgel tar
talmazzák a szükséges adatokat. Ennek a helyes megosztásnak igen nagy 
jelentősége van a tervek összhangba hozásánál. Pl. a magasabbegység 
hadtáptörzsének elegendő ha a szállitóegységek szállítójárműveit alegy
ségenként összesítve (db, tonna), a mozgó anyagi készleteket anyag
fajtánként összesítve (ja., t) tartják nyilván. A szállítóegység parancs
noka a szállítóteret már gépjármű bontásban, az egyesített raktárak pa
rancsnoka (főleg a szolgálati ág és raktárvezetők) az anyagi készleteket 
pedig cikkenként tartja nyilván. A hadtáptörzs terve és az alegység
parancsnokok (szolgálatiág-vezetők) terveinek összhangját a hadtáptörzs 
tervei rovatainak és az alegységparancsnokok terve összesen rovatainak 
azonossága adja. 

Ami vonatkozik a magasabbegység, seregtest hadtáptörzsek terveire, 
teljes egészében vonatkozik az „M" megalakítást végző hadtápegység 
(-intézet) parancsnokok összesített és az egyes hadtápegységek (-intéze
tek) saját terveinek összhangjára is. Ilyen több hadtápegységet (-intéze-
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tet) megalakító hadtápegység (-intézet) parancsnokok terveinek készíté,. 
sénél különös gondot kell fordítani pl az egyes intézetekhez beérkező 
személyi, technikai állomány szigorű ütemterv szerint történő fogadására, 
átvételére, a felvezetendö „M" anyagi eszközök egységes tervszerinti 
felvételezésére, a különböző hadtápegységek (-intézetek), HKSZ körletbe 
való kivonásának feszes biztosítására, hogy az „M" készenlét azok már 
ott érhessék el. Biztosítva ezzel valamennyi egy helyen megalakításra 
tervezett hadtápegység (-intézet) előírt határidőre való megalakítását. 

2, A hadtápegységek „M" megalakításának egyik legalapvetőbb fel
tételét a személyi és technikai biztosítás képezi. A személyi biztosítást 
igen megnehezíti az a tény, hogy a hadtápegységek - főleg seregtest, 
tábori és központ hadtáp tagozatban - békében szinte egyáltalán nem 
rendelkeznek állománnyal és vagy csak igen kis létszámkeret, vagy lét
számkeret egyáltalán nem kerül részükre átadásra a béke állom.ányból. 
A probléma a polgári szakképzettség alapján történő biztosítással részben 
csökkenthető. További jelentős segítséget jelentene azonban az, ha a béké
ben élő megalakító hadtápegységek az általuk megalakítandó, vagy be
fogadott egységek részére a szü. fcsf. elvtárs vonatkozó utasításában 
előírt főleg tiszti állományt adnak át. Csak így lenne valóban biztosít
ható a békében „M" törzsekkel rendelkező „M" egységek „M" megalakí
tása is az előírt időre. 

A biztosított technika üzemképes állapotban történő előállítását, át
vételét jelentős mértékben segítené elő - a járművek vezetővel történő 
bevonultatása (sajnos az arány 20-500/o között mozgott a „TRANZIT" 
gyakorlaton), az időszoocos techni!kai szemlék renclsz.eres megtJartása és az 
ott észlelt hiányosságok kiküszöbölése. 

Az „M" szállító egységek előírt időben és megfelelő technikai mu
tatóval történő megalakítását nagyban elősegíti az „M" törzsek AKÖV
öknél (üzemegységeknél) történő elhelyezése, 

3. Az időben való megalakítás fontos feltételét képezi a megalakl
táshoz szükséges anyagi eszközök biztosítása. Ez alapvetően kétféle 
rendszabályból tevődik össze: 

- egyrészt - a mozgósítás közvetlen anyagi szükségleteinek biztosí
tásából. Ez a személyi állomány fegyverzettel, személyi felszerelésével 
való ellátására terjed ki; 

- másrészt - az adott hadtápegység, -intézet mozgó anyagi kész
leteinek megalakítása. A mozgó anyagi készletek egy részét pL lőszer, 
üza., élm., egyéni eü., vv. anyag, ki kell adni a személyi állomány, 
illetve a fegyverzet és technika részére, másik részét az adott egység 
rendeltetésétől függően kell málházni vagy tárolni. 

A mozgósítás anyagi biztosítása igen körültekintő szervező munkát 
igényel, főleg a tábori és központ hadtápegységeknél, mivel azok nagy 
részének „M" anyagi készletét a központi raktárak tárolják, így felvéte
lezésüket adott esetben kell végrehajtani. Ez pedig az eddigi gyakorlatok 
tapasztalatai alapján csak nagyon gondos előkészítés esetén biztosítja 
az előírt időben való felvételezést és következésképpen a személyi álla-
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mány előírt idóre való felszerelését, a mozgó anyagi készletek felmál
házását. Ezt segíti eló: 

- a tartalékos hadkötelesek hadiruházattal való ellátása, mellyel 
jelentös idő smbadul fel az egy,;égek össmkováosolására; 

- az „M" előkészítő részlegek előzetes behívása, amelyek a kiutalt 
anyagi eszközök felvételezésével, a megalakítási körlet előkészítésével 

jelentős mértékben gyorsítják az adott egység (intézet) mozgósítási ké
szenlétének elérését. Jól bizonyította ezt a „VÉRTES" és „TRANZIT" 
gyakorlat tapasztalata is, ahol ez a módszer tette lehetővé, hogy az „M" 
elrendelésétől számított 14 óra múlva, már az egységek alaki szemlére 
is felsorakoztak. 

Rendkívül nagy jelentőséggel bír az egységeknél (intézeteknél) már 
kintlevő „M" anyagok helyes, gyors kiadását, lehetővé tevő tárolás. Ez 
részben tárolótér, részben szervezési probléma. Pl. bevált az összes anya
gok alegységenkénti tárolása, mert így sokkal egyszerűbb a beérkező 
szállítójárművekre való felmálházás és a felszerelés helyére történő ki
szállítás. Igen hasznos az is, ha a különböző „M" szemléken az alegység
parancsnokok, S2JO]gálatvezetők (anyagnem felelősök) megismerik saját 
anyagaik tárolási helyeit, szállítási rendjét, mert így bevonulásuk után 
azonnal bekapcsolódhatnak saját alegységük felszerelésébe, az „M" kész
ség elérésébe. 

4. A tartalékos állomány kiképzése. továbbképzése, összeková
csolása igen fontos helyet foglal el a hadtápegységek (-intézetek) hábo
rúra való felkészítésében. 

Ezt a feladatot tulajdonképpen a személyi biztosítás folyamán kell 
megkezdem (megállapítani a biztosított állomány kiképzettségi fokát), 
majd a továbbiakban rendszeres kiképző munkát kell végezni a biztosí
tott állomány felkészítése érdekében. 

A hadtápegységek (-intézetek) ,,M" személyi biztosításának sajátos 
és egyben hátrányos vonása az, hogy zömében vagy csak polgári szak
képzettség, vagy csak általános katonai képzettség alapján kerül le
piztosításra, ugyanakkor a tartalékos állomány nagy tömege és a kikép
zési bázisok szűk lehetőségei miatt ·nincs lehetőség a csapatoknál jól 
bevált több hetes, hónapos tanfolyamok szervezésére. Ebből kiindulva 
a hadtápegységek (-intézetek) tartalékos állományának kiképzését, össze
kovácsolását többféle, sokszor csak részeredménnyel járó módszerekkel 
kell megoldani. 

Ezek a következőkben foglalhatók össze: 
- az alapos katonai kiképzést igénylő tartalékos állomány (tisztek, 

híradó, foszab., eü. kat. száll. stb.) több hónapos tart. kiképzésben ré
szesítése; 

- a polgári szakképzettség alapján biztosított, vagy már kiképzett 
tart. ti. állomány kiképzését, továbbképzését törzsenként néhány hetes 
kiképzés formájában célszerű végezni. A kiképzést célszerű hadijátékkal 
befejezni; 

- a fenti 1lciképzések (továbbképzések) után célS21el'Ü tart. tisztli el
igazításokat, ,,M" szemléket, majd végül az „M" összekovácsolási gya
korlatot lefolytatni. Az így kiképzett állomány tekinthető korszerűen 
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kikép,:ettnek és képes a ráháruló háborús feladatokat megfelel6 szinten 
ellátni. 

,,., Az „M" öss,:ekovácsolási gyakorlat a tartslékos képzés legnagyobb, 
de egyben l~ölt,,égesebb formája is. Éppen <!2lél1t hadtápegy..égeknél 
(-intézeteknél) a takarékossági szempontok miatt ennek a formának is 
több változatát célszerű alkalmazni: 

- teljes állomány behívása, összekovácsolása, utána hadtáp szak
gyakorlat lefolytatása; 

- a teljes állomány behívása, összekovácsolása, utána leszerelése; 
- a törzsek teljes állományának és egy alárendelt alegység behívása, 

összekovácsolása, gyakorlaton való részvétele; 
- a törzsek csökkentett állományának behívása, parancsnoki és 

törzsvezetési gyakorlaton (hadijátékon) való összekovácsolása. 

5. Az „M" megalakítás feladatai tulajdonképpen az adott egység 
(intézet) ,,M" készenlétének elérésével fejeződik be. Az „M" készenlét 
foka rendszerint alaki szemlék útján kerül felmérésre. Ebből kiindulva 
az alaki szemlék nagy jelentőséggel bírnak a megalakított egységeknél 
(intézeteknél). 

Az alaki szemlék lefolytatására az alaki szabályzat előírásai mérv
adóak. Azonban az „M" útján megalakított egységek „M" készenlétének 
felmérése az ott rögzítettektől eltérő vonásokat is tartalmaz: 

- az alaki szemle előtt be kell fejezni a megalakítással kapcsolatos 
feladatokat; 

- végre kell hajtani az „M" tervekben szereplő összekovácsoló ki
képzést; 

- meg kell ismertetni a parancsnokokat a személyi állománnyal; 
- amennyiben más intézkedés nincs, a mozgó anyagi készleteket 

fel kell málházni. 

Az alaki szemle során lényegében a feltöltöttséget, az állomány 
felszereltségét, a technika üzemképességét, a személyi állomány (alegysé
gek) beosztásával járó feladatainak ismeretét kell ellenőrizni. 

Az alaki szemle után kezdhetik meg a hadtápegységek (-intézetek) 
háborús feladataik végzését. 

A hadtápegységek (-intézetek) háborús feladatainak begyakorlása 

A hadtápegységek (-intézetek) háborús feladatainak begyakorlása 
különböző jellegű. mozgósítási, összekovácsolási gyakorlat formájában 
történik. 

A gyakorlatok megtervezésénél, előkészítésénél figyelembe kell venni 
mindazokat a sajátosságokat, amelyeket már a megalakító kiképzés során 
kifejtettünk. 

Továbbá figyelembe kell venni a rendelkezésre álló költségkereteket, 
elhelyezési lehetőségeket és a hadtápegységek (-intézetek) jellegét, ren
deltetését is. A következőkben az összekovácsolási gyakorlatok három fő 
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formájával, az „M" megalakítási, a parancsnoki és törzsvezetési, a szak
harcászati gyakorlatokkal kívánok foglalkozni: 

1. Az „M" megalakítási gyakorlat alapvető célja az adott hadtáp
egység (-intézet) megalakításának ellenőrzése. A gyakorlat tulajdonkép
pen behívásból, felszerelésből, alaki szemléből, leszerelésből áll. Időtar
tama 2-3 nap. Az ilyen gyakorlatok módot adnak a mozgósítási rend
szer helyességének, az alakulatok „M" megalakítása realitásának fel
mérésére, az alakulatok és kieg. szervek közötti együttműködés gyakorol
tatására. Alapvetően sajnos a szűk költségvetés - a tábori és központ 
hadtáp tagozatban igénybeveendő technikai eszközök nagy népgazdasági 
jelentősége miatt - a legelterjedtebb. Célszerű egy-egy hadtáp rendszer
gyakorlat keretében, vagy külön az „M" megalakítási bázisok tevékeny
ségének felmérésére alkalmazni. 

2. Az „M" összekovácsolási parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat 
igen fontos helyet tölt be az egyes hadtáptago~atok, arok magasabb
egységei háborűra való felkészítésében. Ezen a téren már gazdag tapasz
talatokkal rendelkezünk (,,Hortobány", ,,Tranzit" parancsnoki és törzs
vezetési gyakorlat). A gyakorlatok tapasztalatai alapján ez a forma a 
jövőben továbbra is fontos szerepet játszik, s előfeltételét képezi a 
hadtápegységek (-intézetek) szakharcászati gyakorlatainak. A gyakorlatok 
időtartama 6-7 nap. A gyakorlatok előtt célszerű a tiszti állományt 
2-3 hétre behívni, összekovácsolni. így volt ez a „Hortobágy" és „Tran
zit" gyakorlatokon is. A már előzőleg behívott, összekovácsolt tisztek 
állománya képes a parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton ráháruló 
vezetési, törzsmunka feladatait megfelelően ellátni. A törzsek kiszolgáló 
állományát elegendő a gyakorlat kezdetén behívni. 

Különös jelentőséggel bírnak az úgynevezett rendszergyakorlatok, 
amikor egy-egy hadtáptagozat alapvető törzseit, vagy egy-egy hadtáp
biztosítási ág összes tagozatainak törzseit gyakoroltatjuk. Erre jó példa 
volt a TRANZIT közlekedési rendszergyakorlat, ahol a tábori hadtáp 
közl. magasabbegység törzsek a központ hadtáp közlekedési csapatok 
törzsei, sőt a KPM is résztvett. 

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatokat a törzsek gyakorolta
tásán kívül célszerű felhasználni egy-egy alárendelt egység (alegység) 
gyakoroltatására, a törzsek által kidolgozott tervek reális végrehajtására. 
Ez elsősorban a híradó, kiszolgáló alegységekre vonatkozik. De sikerrel 
lehet alkalmazni más területeken is, pl. a „TRANZIT" közlekedési 
rendszergyakorlat keretében szervezett átrakó irány gyakorlat az anyagi 
eszközök víziakadályon át történő valóságos átszállításával értékes 
tapasztalatokat adott az IAK-ek működési technológiájának kimunkálá
sához. 

3. Az „M" összekovácsolási gyakorlatok legköltségesebb, de kétség
telenül leghatékonyabb formája a hadtápegységek (-intézetek) teljes 
állománnyal történő megalakítása és a háborűs feladatuk gyakoroltatá
sa. Az ilyen gyakorlatokat célszerű összekötni a csapatok harcászati 
gyakorlataival azok reális, valóságos szükségletének ki!tlégítése céljából. 
Ezen a téren is gazdag tapasztalatok állnak már rendelkezésre. Pl. az 
„URAL", a „VÉRTES" gyakorlaton a megerősített szállító alegységek 
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juttatták el a tüzérség részére szükséges lőszert, a „SARV AR" gya
korlaton a HMEAA-ról a HDS részére a szállltó alegység anyagátadó 
ponton adta át a gyakorlathoz szükséges üzemanyagot, élelmet. A 
„VÉRTES" gyakorlaton a mozgósított TMS biztosította a részt vevő 
csapatok kenyérellátását. 

Ezek a gyakorlatok tehát egyrészt lehetővé teszik az adott hadtáp
egység (-intézet) háborús feladataink begyakorlását, másrészt fontos sze
repet játszanak a gyakorlatok valóságos hadtápbiztosításában. 

Mégis a korlátozott költségkeretek miatt sajnos a hadtáptagozatok 
háborúra való felkészítésében ezek a gyakorlatok a megkívántnál kisebb 
arányúak. A jövőben célszerű lehetőleg a honvédelmi és népgazdasági 
érdekeket összhangba tartva ezt a formát jobban kiterjeszteni, pl. az 
útépítő egységeket gyakoroltatni lejárók építésében, mely fontos feltéte
lét képezi az IAK-ok előkészítésének. 

Az „M" összekovácsolási gyakorlatok milyensége, fajtája nagy je
lentőséggel bír a hadtápegységek (-intézetek) háborúra való felkészítésé
ben. Az egyes formák arányát lehet növelni, vagy csökkenteni. Fontos 
azonban, hogy egyrészt a magasabb kiképzési formákra csak kellő fel
készítés után szabad áttérni, másrészt a teljes állománnyal folytatott 
gyakorlatokat szervesebben be kell illeszteni a csapatgyakorlatok szük
ségleteinek kielégítésébe, vagy valamely honvédelmi, népgazdasági érdek 
megoldásába . 
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A hadtápmanöver, valamint a hadtápbiztosítás 
általános és sajátos elveinek összefüggései 

K ö r m e n d y Is t v á n alezredes 

A hadműveletek előkészítését, megszervezését és megvívását vizs
gálva, a hadművészet elmélete többek között tanulmányozza a hadtápbiz
tosítás kérdéseit is olyan céllal, hogy a hadtápbiztosltás rendszerén belül, 
az összes tagozatokon feltáTja az anyagi, technikai, egészségügyi stb. biz
tosítás lényeges, belső szükségszerű, általános és tartós összefüggéseit. 

Erre annál inkább szükség van, mivel a hadtápbiztositás törvénysze
rűségeit, elveit, így a manőverek kérdéseit is tartalmazó, 3-5 évenként 
megjelenő hadtáp utasítások1 csupán rögzítik a mindenkori elveket, de 
nem adnak választ azoknak az összefüggéseknek részleteire, melyek a had
műveleti művészet szintén rohamosan változó elveivel kapcsolatban fenn
állnak. Ezenkívül korszerű háborúban a hadműveletek sikeres kimenetele, 
többek között éppen a hadtáp munkájától, működőképességétől, a gyakori 
és hozzáértő manőverektől, a hadtáptörzsek munkájától függ.2 

A szocialista hadtudomány a hadművészet elveit nem tekinti dog
mának, hanem a cselekvés alapját képező általános iránymutatójának 
tartja, így a lehetséges elvek számát sem korlátozza. Ezzel szemben a bur
zsoá hadtudomány a fegyveres küzdelem egész változatosságát néhány 
örök, megváltoztathatatlan, minden időkre és esetre alkalmas elvre kor
látozza.3 A nyugati katonai teoretikusok többsége elismeri a hadművészet 

1 Lásd: Utasítás a lövészcsapatok hadtápjára. Bp. HM 1955. (A Honvé
delmi Minisztérium 0494/MNVK Szab. S2.erk. Csf.-1953. sz. rendeletéhez); Uta
sítás a csapathadtáp megszervezésére és működésére atomfegyver alkalmazása 
~setén (Tervezet). Bp. HM 1955.; Csapathadtáp utasítás. Bp. HM 1960.; Csapat
hadtáp Utasítás. Bp. HM 1965. Htp/3. 
- 2 A Magyar Néphadseregben korábban kialakult helytelen nézeteket bí

rálva, a Magyar Néphadsereg Hadtápfőnöke megállapította, hogy ,, ... a had
táptörzsek szerepe egyre növekv6 tendenciát mutat . .. " (Kiemelés tőlem. K. I.) 
Róka Mihály: A csapatok kiképzésének, harckésziiltségének hadtápbiztos1tása. 
= Honvédelem; 1964, 11. sz. 33. old. 

3 Jomine négy, Fuller hét; az USA katonai teoretikusai kilenc alapelv 
megmásíthatatlanságát tartják érvényesnek. Ezek: céltudatosság, egyszerűség, 
a vezetés egysége, támadólagosság, manőverezés, az erők összpontosítása, az 
erőkkel való takarékosság, meglepés, biztonság. (Szmirnov, M. - Baz, I. -
Kozlov, Sz. - Szidorov, P.: K voproszu o haraktere szovetszk.oj voennoj nauki 
ee predmete i szoderzsanie. = Voennaja Müszl. 1959. 7. sz. 18. old.) 
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elveinek jelentőségét, ezeket azonban abszoblt értékűnek tekinti. Akik pe
dig ezzel ellentétes felfogást vallanak, a konkrét szerepét becsülik túl, 
szem elől tévesztik a múlt tapasztalatait és a fejlődés ellentmondásos jel
legét. 

A hadművészet törvényei a hadtápbiztosítás területén, a hadtápbiz
tosítás elveiben tükröződnek, ez utóbbiak pedig szor-0s kapcsolatban áll
nak a hadtápmanőverekkel és azok sikerét biztosító feltételekkel, a ma
nóverezőképességgel, a mozgékonysággal és az operatív vezetéssel. 

A hadművészet valamennyi törvénye azon alapszik, hogy az ellensé
ges erőket a saját erők maximális megóvása mellett kell megsemmisíteni. 
A hadműveletek hadtápbiztosításában, a hadtáp egész tevékenységében 
ez úgy érvényesül, hogy a hadtápnak, a győzelem egyik feltételét -
vagyis a csapatok kellő időben, megfelelő mérvben és a szükséglet helyén 
történő ellátását - a hadtáperők és eszközök maximális megóvásának és 
a hadtáp működőképességének fenntartása mellett kell megteremteni. 1 
Ezt pedig hadműveletekben csak rugalmas biztosítási rendszerben mű
ködő, a manőver összes lehetőségeit kihasználni tudó, manöverezöképes 
és mozgékony hadtáp képes megoldani. 

• • 
• 

A HADTAPBIZTOSITAS ALTALANOS ELVEI a hadművészet olyan 
lényeges, belső, objektív és általános összefüggéseit tükrözik, melyek a 
fegyveres küzdelemben mindenkor érvényesek, elnevezésükben változat
lanok, de ugyanakkor - mivel a hadművészet fejlődésével más értelme
zést nyernek - tartalmukban változóak is, terjedelmükben növekednek 
vagy csökkennek, egyes elvek elavulnak, helyettük mások keletkeznek. 

a) A hadügy forradalmának időszakában a hadművészet minden ágá
ban és minden területén meghatározó erejú törvény: a seregtestek ren
delkezésére álló legfőbb pusztító eszköz az atomfegyver, a tömegpusztító 
eszközök elleni védekezés pedig a csapatok elsőrendű feladata. Követke
zésképp, a korszerű hadműveletek sikeres megvívását a rakéta-atomfegy
verek, a· velük való manőverezés és az ellenük való hatásos védekezés 
(többek között az atomvédelmi manőver) biztosítja. 

Ugyanakkor azonban a rakéta-atomfegyverek megjelenése és töme
ges elterjedése a hadműveleti művészet új ellentmondásait vetette fel. 

A rakéta-atomfegyverek bár mélységben képesek hatni az ellenfélre, 
azonban az összfegyvernemi és fegyvernemi csapatok, a rakéta-atomcsa
pások eredményeit nem mindig tudják azonnal kihasználni, még sűrűn 
alkalmazott légideszantok kidobásával (kirakásával) sem. A megsemmi
sítő eszközök pusztító hatása által nyújtott kedvező lehetőségek, valamint 
a szárazföldi csapatok korlátozott mozgási lehetőségei között fennálló el
lentmondás jelenti azt az ösztönző erőt, mely szükségszerűen az utóbbi ro
hamos fejlődéséhez, a manőverek gyakoriságához vezet. 

Az ellentmondás kiküszöbölésének szükségessége azt eredményezi, 
hogy az összes államok hadseregeiben fokozzák a csapatok és ezzel egy
idejűleg a hadtáp mozgékonyságát, emelik manőverezőképességét, növe
lik a vezetés operativitását és keresik az erők és eszközök (közöttük a had
táperők és eszközök) megfelelőbb manőverformáit. 
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A korszerű hadművészet e fontos törvényének és a hatása alatt fej
lődő elveknek változása, szükségszerűen maga után vonta a hadtápbiztó
sítás egész rendszerének, elveinek változását. 

Ez a törvény szükségessé tette a hadtápbiztosítás általános rendsze
rén belül - a Magyar Néphadsereg sajátosságainak megfelelően - egy
részt kidolgozni a hadműveleti hadtáp felső tagozat", a rakétacsapatoks és 
ennek működését biztosító egyéb csapatok (pL a rádiótechnikai csapatok) 
hadtápbiztositásának elveit, másrészt a hadtáp megóvása, állandó műkö
dőképessége érdekében, a hadtáp atomvédelmi manőver stb. kérdéseit. 

b) A hadművészet többi törvényéhez hasonlóan, tartalmában és for
májában is lényeges változáson ment keresztül az erőfölény legáltaláno
sabb, klasszikus törvénye, mely szerint a harctevékenység során az a fél 
számíthat sikerre, amelyik a döntő pillanatban és a döntő irányban (irá
nyokban), a másik felet felülmúló erőkkel és eszközökkel rendelkezik, 

zik: 
Ennek a törvénynek gondolata Lenin megfogalmazásában így hang-

„A döntő pillanatban, a döntő helyen, döntő túlerővel kell rendelkezni 
- a katonai sikernek ez a törvénye."6 

Korszerű. viszonyok között azonban az erőfölény nem az erők és esz
közök korábbihoz hasonló összpontosítása révén lehet elérni (sőt ez éppen 
az erőfölény elvesztését eredményezheti), hanem az erőkifejtés összponio
sítása, áthelyezése és fokozása révén lehet biztosítani. Az erőfölény azon
ban egymagában nem biztosítja a győzelmet, hanem annak csupán lehe
tőségét teremti meg, Ugyanakkor a gyengébb fél, az erők és eszközök ma
nővere révén ki tudja küszöbölni a meglevő hátrányait. 

A hadművészetben érvényesen ható erőfölény törvénye a hadtápbiz
tosítás elveiben azon a követelményen alapszik, hogy: 

, ... összpontosítanunk kell az anyagi erőket és a katonákat el koli 
látnunk minden szükségessel. "7 

továbbá olyan formában tükröződik, hogy a hadtáp összes tagozatainak 
er~kifejtése a főfeladat megoldására, az elöljáró kezében összpontosul. 

Végül ez a törvény a hadtápban az erőkifejtés összpontosításában, 
fokozásában és áthelyezésében jut kifejezésre, ami elsősorban az ilyen 
feladatot végrehajtó csapatok elsődleges ellátásának elve szerint, a had
táperők és eszközök gyors átcsoportosítása, gyakori manőverei útján le
hetséges. Más szavakkal, a főerókifejtés irányában - a másodrendű irá
nyokban küzdő csapatok rovására is - biztosítani kell az összes ellátási 
tagozatok közös erőkifejtését, a hadtáperők és eszközök tömörítése (de 
semmiképp sem kis területen való összpontosításával), a csapatokhoz tör
ténő közelítés révén. 

r. Csabai Károly: A Magyar Néphadsereg hadtápbiztosításának megszer
vezése a korszerű háború kezdeti időszakában. (Kandidátusi értekezés.) Bp. 1963. 

s Fábián Gyula: Erdős-hegyes terepen támadó összfegyvernemi hadsereg 
anyagi biztosítása. (Kandidátúsi értekezés.) _Bp. 1963. 

ti Lenin Művei. 30. köt., Bp. 1953. 252. old. 
7 Lenin MúveL 26, köt,, Bp, 1952, 269-271. old, 

46 



A hadtáp erőkifejtés összpontosításának gondolata kifejezésre jut 
mind az elöljáró hadtápdirektívájában, mind a hadseregparancsnok had
tápparancsában. Ezek az okmányok tartalmazzák: 

,, . . . azokat az irányokat, csoportosításokat, amelyekre a harctevé
kenység kezdetére, illetve a harctevékenység alatt a hadtáp eröki
fejtését összpontosítani kell (kiemelés tőlem. K. I.) tömegpusztító 
fegyverek elleni védelem követehnényeiriek figyelembevételével ">i 

Mivel az erőfölény biztosítása érdekében a főerőkifejtés célja, ob-
jektuma, iránya, területe, méretei, erői és eszközei a hadművelet folya
mán - még egy hadsereg-hadművelet keretein belül is - változhatnak, 
szükségessé válhat a főerőkifejtés fokozása, áthelyezése. Ebből kifolyólag 
~z erőfölényhez nélkülözhetetlen a hadtáp erőkifejtés összpontosítása, fo
kozása, áthelyezése, ami csak a hadsereg hadtápmanőver sikerét biztosító 
egyéb feltételek fennforgása esetén, széles körű hadtápmanőverek révén 
lehetséges. 

c} A hadművészet másik legáltalánosabb törvénye az együttműködés 
mely szerint a győzelem kivívása, a hadműveletek sikere érdekében -
a leghatékonyabb felhasználás igényéből fakadóan - össze kell hangolni 
a rendelkezésre álló erők és eszközök alkalmazását, tevékenységét, cél. 
hely és idő szerint. 

Ez a törvény a hadtápbiztosítás elveiben, az elöljáró és alárendelt el-
1átási tagozattal, az összfegyvernemi és fegyvernemi törzsekkel (a hadmű
veleti-harcászati vezetéssel), a hadtáperőkkel és eszközökkel, az összes 
szolgálati és ellátási ágakkal, a szomszédokkal, a helyi hatóságokkal való 
együttműködés, vagyis a hadtáp együttműködés elveiben jut kifejezésre. 

A hadtáp együttműködés elve magába foglalja az összes biztosításí 
ágak, a rendelkezésre álló összes hadtáperők és eszközök feladatainak cél
szerű megszabását és összehangolását, cél, hely és idő szerint, a parancs
nok elhatározásának megfelelően, az elöljáró hadtáptagozat irányelvei sze
rint, a felsőbb hadtápszervek manővereivel összhangban, a meglevő lehe
tőségek figyelembevételével. 

Mivel a siker elérésének legfőbb eszköze az atomfegyver és emiatt a 
hadműveletek tervezésének rendje is megváltozik (a tervezés a csapás 
objektumainak kiválasztásával, a rakétacsapások rendjének és idejének 
meghatározásával és ennek megfelelően az erők és eszközök csoportosítá
sának kialakításával kezdődik), ezért - a régebbi gyakorlattól és elvektől 
eltérően - az együttműködés megszervezése elsősorban a rakétacsapatok 
hadtápjó.val kezdődik. 

Az ilyen sorrend megválasztása annál inkább szükséges, mivel egy
részt a hadsereg hadtápkörletben a hadtápobjektumok telepítése, műkö
dési körletének kiválasztása, a hadtáp elhelyezése csak a rakétacsapatok 
és a biztosításukra hivatott egyéb csapatok által el nem foglalt körletekre 
c;zorítkozhat, másrészt a rakétacsapatok a közlekedési utak használatában 
is elsőbbséget élveznek, és végül. a rakétacsapatok techníkai, egészségügyi 

8 Tábori Törzsszolgálati Utasítás. I. Rész. 168. pont. HM 1965. AlL/7. 
IOO. old. 
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biztosítása, a hadtáphelyettes alárendeltségébe tartozó anyagi eszköz faj
tákkal való ellátása (üzemanyag, élelem stb.), a rakétacsapatok működő
képességének és manővereinek elengedhetetlen feltétele. 

Döntő jelentősége van továbbá az érintkező hadsereghadtápok (eset
leg más nemzetiségű seregtestek) manőverei közötti együttműködés meg
szervezésének, valamint a légi úton végrehajtott manőverek együttműkö
dési kérdéseinek, a csapatok és légi úton szállított terhek gyakorisága 
miatt. 

d) A hadművészet egyik fontos törvénye: a sikeres harctevékenység 
folytatása, a hadműveletek eredményes megvívása érdekében, a kiti!zött 
célok, feladatok arányban kell álljanak a rendelkezésre álló erők és esz
közök lehetőségeivel, figyelembe véve az ellenség erőit és eszközeit, a tér 
és időtényezőt. 

Ez a törvény a hadsereghadtápnál az arányosság elvében jelentkezik, 
ami azt jelenti, hogy a hadseregnek mindig annyi és olyan rendeltetésű 
hadtápegységekkel és -intézetekkel kell rendelkeznie, amennyi és amilyen 
hadtáp az adott hadművelet hadtápbiztosítása mellett megteremti a szünet 
nélkül folyó következő hadművelet sikeres megvívásának hadtápfeltéte
Jeit is. Más szavakkal, a hadműveletek megvívásának körülményei arány
ban kell álljanak a hadtáp lehetőségeivel, a hadsereghadtápnak mindig 
rendelkeznie kell a részére megszabott és soronkövetkező feladatok vég
rehajtásához elegendő erőkkel és eszközökkel. Ennek az elvnek érvénye
sülése és ez a követelmény pedig elsősorban hadtápmanőverek révén je
lentkezik. 

Mivel a fronthadművelet során, a front hadművelelti felépítésében 
megváltozhat a hadsereg helye és szerepe, ezért a hadsereghadtáp felada
tai hadsereg-hadmüveletenként változnak, más és más lesz a hadsereg
hadtáp állománya és összetétele is. Ez a változtatás pedig a fronthadtáp 
vagy más hadseregek hadtápjának terhére történik, a hadtáperőkkel és 
eszközökkel végrehajtott manőverek útján. 

Az arányosság elvének érvényesítése érdekében a hadműveleti hadtáp 
felső tagozat szerepe - a helyzettől függően - különféleképp nyilvánul
hat meg: a hadművelet megszervezése során, vagy annak egyes időszakai
ba a hadsereghadtáp részére átadhat különféle rendeltetésű és számú had
tápegységeket és -intézeteket (manőver a hadtáperőkkel és eszközökkel), 
a hadsereg hadtápbiztositása érdekében elsősorban a fóirányban mozgé
kony csoportokat hozhat létre. 

Amennyiben a hadsereghadtáp rendelkezésére álló erők és eszközök 
csak részben biztosítják a hadtáp előtt álló feladatok maradéktalan vég
rehaitását, hadtápmanőver révén (pl. igénybevételi manőver, manővere
zés az intézetek befogadóképességével stb.) a helyzet némileg kedvezőbbé 
változtatható. Amikor pedig a hadsereg hadtáperói és eszközei nem elég
ségesek a hadműveletek hadtápbiztosltására és a hadsereghadtáp megerő
sítése nem lehetséges, vagy nem célszerű, egyes hadtápbiztosítási feladato
kat teljes egészében vagy részben, az elöljáró hadműveleti hadtáp felső 
tagozat vállal magára. 

e) A hadművészet fejlődésének, ezen belül a hadsereg fejlesztésének 
egyik legáltalánosabb törvénye, hogy a hadtápbiztosltás rendszerének és 
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elveinek előbb, vagy utóbb elengedhetetlenül meg kel! felelnie a hadmű
vészet és a hadseregszervezet elért fe;Zödésl szlnvonalának. 

A hadtáp megfelelőség elve feltétlenül érvényre kell jusson a manő
ver kérdéseiben is, vagyis a hadtápmanőver sikerének feltételei meg kell 
feleljenek az ellátandó csapatok manóverezőképességi és mozgékonysági 
fokának. Más szavakkal, a hadsereg olyan hadtáppal kell rendelkezzen, 
mely nem gátolja a csapatok manővereit és amely lehetőséget biztosít a 
hadsereg hadtáperök és eszközök széles körű manővereinek végrehajtá
sára. 

A megfelelőség elve a hadtápbíztosltás rendszerével kapcsolatban 
olyan követelményt támaszt, hogy mennél manóverezóbb jellegűek a had
műveletek, annál rugalmasabbnak kell lennie a csapatok tevékenységé
nek hadtápbíztosltására hivatott hadtáp egész rendszerének. 

A hadművészet történetének tanűsága szerint minden olyan esetben, 
amikor a megfelelőség elvét megsértették és a nagy áldozatokkal járó 
gyakorlat ezt igazolta, a hadtápbiztosltás korábbi elveinek felülvizsgá
lata és a hadtápbíztosítási rendszer átszervezése vált szükségessé. 

f) A hadművészet azon törvénye, mely szerint a hadmilveletek meg
vlvása, sikeres vagy sikertelen kimenetele többek között a minden oldalú 
biztosltástól, ezen be!ill a hadtápblztosltást6l függ, az anyagi, technikai, 
egészségügyi stb. blztosltás elveiben, vagyis a hadtápblztosítás sajátos el
veiben jut kifejezésre. 

A hadműveleteknek, a hadtápbíztosftástól való függősége, a gyakor
latok tapasztalatai által igazolt olyan törvény, mely alapul szolgál a had
tápbiztosítás rendszerének további tökéletesítésére, a hadtápmanőver kér
déseinek továbbfejlesztésére. 

A Varsói Szerződés Főparancsnoksága által nemrég lefolytatott „NE
MAN" gyakorlat értékelése megállapította, hogy a „Keletiek" olyan elha
tározásra jutottak, mely szerint: 

,, ... a ~Nyugati~ főcsoportosítás szétverésének befejezése céljából a 
támadást lendületesen ki kell fejleszteni. Az ilyen feladatra vonatkozó 
elhatározás közvetlenül a hadtáp lehetőségeitől, az összes hadtápegy
ségek és magasabbegységek összehangolt és lendületes munká;ától 
függött." (Kiemelés tőlem. K. I.)• 

Ugyancsak a „NEMAN" gyakorlat értékelése állapította meg azt is, 
hogy : 

,,A hadtápszervek gyakorlata befejeződött, azonban távolról sem fe
jeződött be a korszerű hadműveletek hadtápblztosltási rendszerének 
további tökéletesltésére irányuló munka." (Kiemelés tőlem. K. I.)10 

A hadtápbiztosítás általános elveinek és a hadtápmanővereknek ösz
szefüggései az általunk tárgyaltak szerint koránt sem teljesek, ide tartoz
nak még olyan elvek, mind a hadtáp magas fokú. harekészültségének eh;e, 
a meglepés elve stb. 

9 Marjahin, Sz.: Boevaja proverka tüla. = Krasznaja Zvezda, 1968. 189. sz. 
2. old. 

"'Ibid. 
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A HADTAPBIZTOSíTAS SAJÁTOS ELVEI a hadtáp általános tevé
kenységéből fakadóan és a harctevékenység körülményeinek megfelelően 
kialakult gyakorlat tudományos összefüggéseit fejezik ki. Ezek az elvek 
pedig ~ hadműveletek hadtápbiztosítása során megkövetelik a hadtáp
manőverek mesteri alkalmazását. ,----------------

a) A hadtáp széttagolt telepítésének és gyors összpontosításának elve 
korábban oly módon érvényesült, hogy az elöljáró seregtestek, főleg mély
ségben lépcsőzött hadtápjai - elsősorban a vasútvonalak helyreállítási 
ütemének megfelelően - a csapatokhoz közelebb települtek. Más esetek
ben az anyagi, technikai és egészségügyi alapok egy részét közúton, gép
kocsi szállító eszközökkel közelítették a csapatokhoz. Így a hadművelet 
elők!2szítése és megvívása során, a fronthadtáp meghatározott része a 
.hadse1·eg hadtápkörletbe. a hadsereghadtáp· jelentős része pedig a csapát
hadtáp körletbe települt előre. 

A seregtestek hadtápcgységeivel és -intézeteive1 történő ilyen manő
verezés megfelelt a hadműveletek manőverező jellegének és kedvezően 
befol~;ásolta a hadtáp ·munkáját. 

A had8e!·eghadtáp felépítésében gyökeres változás a rakéta-atomfegy
verek tömegés megjelenésével következett be, amikor megváltozott a had
sereg szervezete, hadműveleti felépítése, megnövekedtek a hadműveletek 
méretei, a hadműveletek lefolyása gyorsabbá vált, a harcrendek széthúzód
tak, a hadsereg hadműveleti felépítésében hézagok keletkeztek, a ki
sebb szervezetű hadsereghadtáp pedig teljes állományával közútra, a csa
pathadtáp közelébe települt. 

A hadsereghadtáp nagyobb területen való telepítése kedvezőbb tér
beli feltételeket teremtett a hadtáperőkkel, eszközökkel végrehajtandó 
manőverezéshez és újabb követelményeket támasztott a hadsereghadtáp 
sikeres manővereit biztosító feltételekkel szemben is. 

b) Az anyq_g_i~~észletek időben tS,ténő megalakításának vala
mint lépcsQi_etes elhelyez€sének elve, a csapatok állandó magas fokú harc
készültségbe~-fartásának és a harctevékenység megszakítás nélküli bizto
sításának objektív szükségességét fejezi ki. 

Az anyagi eszköz készletek, a különféle technikai eszközök időben 
történő felhalmozása és ezek megbízható védelme, már a harctevékeny
ség kibontakozásának megkezdésétől fogva, a velük való manőverezés 
révén gyakran lehetővé teszi ezek azonnali felhasználását a szükségle
tek kielégítésére és biztosítja a csapatok magas foklr harcképessegének 
fenntartását. - - - -----------

A készletek (eszközök) lépcsőzetes elhelyezése a hadtáp különféle 
tagozatain, a velük való manőverezés útján megbízható alapot teremt 
az anyagi eszközöknek a csapatoknál való folyamatos feltöltéséhez, ezen 
keresztül pedig biztosítja a csapatok megbízható ellátását és kiszolgálását 
a hadműveleti helyzet legváltozatosabb körülményei- között is. 

e) Az elöljáró-:/elelö~gének elve az alárendelt cll<it(ísi tagozattal szem
ben, az anyagi eszköz készletek-eljuitatásáért;-a-hadtápbiztosítás legfon
tosabb elvét jelenti. 
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A Nagy Honvédő Háború éveiben, a csapatok manőverező tevékeny
ségének viszonyai között helyesnek bizonyult és 1943 júliusától a szovjet 

• hadseregben érvényessé vált ilyen elv, a korszerű manőverező hadműve
letek viszonyai közepette is megőrizte jelentőségét és a seregtestparanc:s
nokok hadtáphelyettesei számára széles körű lehetőséget teremtett a had
fáperőkkel és eszközökkel való gyakori manőverezéshez. 

Ez azonban korántsem azt jelenti, hogy ezt az elvet mindig és min
den körülmények között célszerű lenne. mereven alkalmazni. Éppen a 
.manőverezésben rejlő előnyök kihasználása teszi lehetővé azt a számtalan 
változatot, amit az anyagellátás folyamatában alkalmazni lehet, elsősor
ban a hadseregközvetlen csapatok, összevont osztagok, hadműveleti fel
építési (harcrendi) elemek érdekében. 

d) Az.összes szállitó~zköz.ök komplex felhasználásának elve korszerű 
viszonyok kOZBit rendkívül Jelentős. Ez az elv, az összes szállítóeszköz 
fajták egységes terv szerinti, együttműködésben történő felhasználását és 
a velük való manőverezést jelenti. Ez az elv azonban nem zárja ki azt, 
hogy az ilyen vagy olyan szállítási tagozatban - a kialakult helyzettől 
függően - nagyobb mérvben ne lehetne igénybe venni azokat a szállí
tasi ágakat, amelyek az adott időben, a legkedvezőbben képesek biztosí
ü.1.ni minden szükséges utánszállítást (manőver a szállítási ágakkal). 

e) A tömegf!Se1J: _17teg~~básodott (megrongálódott2 megsérült)_ teclwJka.L ___ _ 
eszközök körze-tében való ja'Víto,rii!IyTeállító m1wl-ák eh,égz>?sének elve, 

-; a javító in'tézetekkervaro manőverezés révén arra irányul, hogy a leg
gazdaságosabb javítási módok alkalmazásával, a csapatok harcképessége 
a lehető leggyorsabban helyreállítható legyen. Ez az elv kizárja a meghi
básodott technikai eszközök ésszerűtlenül távoli elszállítását, megköveteli 
a legkorszerűbb javitási módok széles körű alkalmazását és lehetővé teszi 
a fegyverzet és a technikai eszközök mielőbbi, újbóli alkalmazását. 

f) Az egészségügyi erőknek és eszközöknek (l;·---ttfme§es egészségugYt _____ _ 
veszteségek körletéhe,: (tömegsérülési gócokhoz) ""16 mttx~-kiizelic 
tésének elve, az egészségügyi erők és eszközök manővere, a mielőbbi szak
orvosi segélynyújtás célját szolgálja. Ezért az egészségügyi szolgálatnak 
.::i segélynyújtás összes tagozatain rendelkeznie kell elegendő számú egész
ségügyi egységgel és intézettel, hogy a velük való manőverezés révén 
ezek a lehető legrövidebb idő alatt kijussanak a hátraszállítás és gyógyí-
tás megfelelő körleteibe, továbbá, hogy az egészségügyi manőver külön
féle formái révén, az egészségügyi szolgálat összes tagozatainak erőfeszí
téseit összpontosítani lehessen. 

g) A helyi eszközök felhasználásának elve - noha ez a hadtápbizto
sitás egyik legrégibb elve - napjainkban sem vesztette el jelentőségét, 
sőt a helyi erőforrások, a zsákmányanyagok igénybevételével való manő
verezés - egyes anyagokból és szükségeszközökből - a csapatok ellátá
sának korsze1·ű viszonyok között is kisegítő forrását képezhetik. 

Következtetések: 

1. A hadművészet törvényei a hadtápbiztosítás általános és sajátos 
elveiben rendkívül bonyolult formában, a kölcsönös kapcsolatok láncola-
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tán keresztül jelentkeznek. Ez egyrészt kifejezésre jut a hadtápbiztos!tás 
megfelelő rendszerének kialakításában, másrészt szükségessé teszi a had
tápmanőver valamennyi módjának és formájának mesteri alkalmazását. 

2. A rakéta-atomfegyverek megjelenése, elterjedése, tömeges alkal
mazásának lehetősége következtében a hadműveletek hadtápbiztositása 
során jelentkező ellentmondások (pl. a nagy szélességi és mélységi kiter
jedésben küzdő, nagymennyiségű anyagot fogyasztó, jelentős vesztesége
ket szenvedett csapatok hadtápbiztositása rövid idő alatt, korlátozott had
táperőkkel és eszközökkel), többek között a hadtápbiztosltás érdekében 
történő manőverező tevékenység által küszöbölhetők ki. 

3. A hadművészet törvényeinek, fejlődésének, az utóbbi évek gyakor
latainak tapasztalatai alapján, a hadtápban bekövetkezett változásokat 
figyelembe véve, tudományos előrelátással arra lehet következtetni, hogy: 

- a manőverező jellegű hadműveletek hadtápbiztosltásának felada
tait, rugalmas hadtápbiztositási rendszerben működő, korszerűen szerve
zett hadtáp gyakori manőverei útján lehet megoldani; 

- a hadműveletek hadtápbiztosltásához elegendő erő és eszköz gyak
ran csak a hadtáperök és eszközök manőverei útján biztosítható; 

- a hadtáp főerőkifejtése a legfontosabb hadműveleti célok érdeké
ben kell összpontosuljon, ennek érdekében kell fokozódjon, erre kell irá
nyuljon, ami elsősorban manőverek útján érhető el. 
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A csapathadtáp törzsek tevékenysége megszervezésének 
néhány kérdése 

L a p o s M i h á l y alezredes, R e h 6 L á sz I ó őrnagy 

Ismert, hogy a törzsek rendeltetését, kötelmeit, a velük szemben tá
masztott követelményeket, kapcsolatuk rendjét más törzsekkel, a törzs
főnök feladatait és jogköreit alapvetően a Tábori Tö:rzsszolgálati Utasí
tás 1-14. pontjai határozzák meg. Az ott rögzített elvek és rendszabá
lyok valamennyi törzs, így a csapathadtáp törzsek tevékenységének is 
alapjául szolgálnak. Tapa82ltalataink s:zierint ezek az elvek megfelelően 
érvényesülnek a csapathadtáp törzsek munkájában. 

Ugyanakkor megállapítható az, hogy a csapathadtáp törzsek tevé
kenységének megszervezésével kapcsolatos konkrét feladatok az elmúlrt 
évek során szinte valamennyi munkaterületen rendkívül nagymértékben 
megnövekedtek, sokretüvé és igen dliferenciálttá váltak, s megoldásuk 
is a,ak változatos, széles skálájú munkamódszerekikel lehetséges. 

Ellenőrw munkánk során a törzsmunka legkülönbözőbb módszerek
kel történt megszervezését tapasztaltuk. Ezek közül sok változatot igen 
jónak, hasznosnak és hatékonynak tartunk. A legjobbnak, legkorswrübb
nek itélt módszereket ezen cikk útján adjuk közre. Ezzel szeretnénk el
érni a gyakorlati munkában szerzett tapasztalatok általánosítását, a csa
pathadtáp törzsek vezetési módszeremek javítását, s hatékonyabb mun
kastilusuk kialakitásának elősegítését. 

E módszereket két alapvető területre, a ,béke, illetve a háborús vi
szonyok között megoldandó feladatokra vonatko7itatva tárgyaljuk. 

A CSAPATHADTAP TÖRZSEK TEV2KENYS2Gl!NEK MEGSZERVEZllSE 
BllKllBEN 

A esapatbadláp fflnsek vezetési rendszere 

Az eredményes hadtápvezetés egyik döntő és alapvetö feltételének 
tartjuk a precíz, mindent átfogó hadtáp vezetési rendszer kialakítását. E 
rendszernek kifejezésre kell juttatnia a törzsben dolgozók felelősségét, 
feladat- és jogkörét, differenciáltságát, a törzsmunka szervezettségét, kü
lönooképpen a feladatok helyes elos:IJtását. 
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Véleményünk szerint az ado.tt hadtáptörzs vezetési rendszerét ,,Szervi 
határozvány"-ban, vagy „Munkarend"-ben a legcélszerűbb rögzíteni. 
Ezek kidolgozása során nem lehet figyelmen kívül hagyni: - az elöljá- , 
rók által megszabott követelményeket, az adott hadtáptörzs rendeltetését, 
alapvető feladatát; - az összfegyvernemi (fegyvernemi) törzs már kiala-
kított vezetési rendszerét és vezetési stílusát, ,alapvető vezetési módsze-
reit; - a gyakorlati élet tapasztalatait, a vezetettek felkészültségét, hely-
zetét, s a vezetésben résztvevők kvalitását. Az adott hadtáptörzs vezetési 
rendszerének kialakításában és állandó formálásában kiemeLkedő szere-
pük van a magasabbegységek hadtáp törzsfőnököknek. ,Afapvetően tő-
lük, az ő egyéniségüktől függ a magasabbegység hadtáptörzsek tevékeny
ségének szervezettsége, munkru;tílusa. 

Tapasztalatok szerint annak a hadtáptörzsnek helyes a vezetési rend
szere, amelyben: 

- először is: a hadtáp törzsfőnök fő figyelmét és fő erőkifejtését 
a PK HTPH parancsai végrehajtásának megszervezésére, ellenőrzésére, 
a koordinációs feladatok ké:1Jbentartására, az alapvető re,:vek és intézke
dések személyesen történő összeállítására, a haa-Cikészültség, a kiképzés, 
a gazdáLkodás, a hadtápvezetés elvi és gyakorlati kérdéseinek kézben
tartására, a hadtáptörzs összekovácsolására összpontosítja; 

- másodszor: ezen túlmenően arra keli törekednie, hogy a szolgá
latiág-vezetöket saját szakmai feladataikon túlmenően érdekeltté tegye 
az „összfegyvernemi" jellegű feladatok végrehajtásában is. Fontos ennek 
megvalósításához valamennyi szolgálatiág-vezető teljes bekapcsolása a 
vezetésbe. Komplex feladatot osak valamennyi szolgálatiág-vezetőnek a 
vezetésbe való maximá!tis bevonásával lehet eredményesen megoldani. 
Ezért nagyon fontos a szolgálatiág-vezetők felelősségénelk határozottan 
történő érvényesítése a hadtáptörzs vezető tevékenységében. Ugyanakkor 
elengedhetetlen biztositani azt, hogy a szabályzatok, utasítások adta in
tézkedési, döntési, fegyelmi jogokkal éljenek; 

- harmadszor: vafamennyi - lényegét tekintve manuális munkát 
igénylő - terv, int~edés és operatív nyilvántartás gyakorlati összeál
lítását, naprakész állapoföan tartását a PK HTPH parancsai végrehajtá
sának nyilvántartását a hadtáp tervező, szervező tisztre bízza. 

úgy véljük, ilyen munkamegosztás és a vezetésbe történő bevonás 
esetén a magasabbegység hadtáptörzs munkája jól szervezettnek tekint
hető. A hadtáptörzs munkájának eredményessége azonban még a vezetés 
ilyen határozott rendszere esetén is csak akkor biztosítható, ha a had
táp törzsfőnök sa:blonmentes, változatos módszereket alkalniaz a munká
ban, s rugalmas munkarendet alakít ki. 

A hadtáptörzsek munkarendje, munkamódszere 

A teljesség igénye nélkül, csak néhány fontos kérdésben összegezzük 
tapasztalatainkat. 

Egy munkahét 

Ismert, hogy a csapathadtáp törzseknél a munka tervezése teljes 
konkrétsággal havi munkatervekben realizálódik. E tervet ha"l'onta is-
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mertetni kell. Emellett azonban a gyakorlati' élet szükségessé teszi azt · is, 
hogy hetenként egy alkalommal a hadtáp törzsfőnök munkaértekezleten 
pontosítsa a következő hét feladatait. 

A hadtáp törzsfőnök számára nagy segítséget jelent az. ha hadtáp 
tervező-szervező tiszt nagy következetességgel, szilárdsággal és állhata
tossággal biztosítja a feladatok végigvitelét, s hetenként egyszer jelenti 
a havi munkaterv végrehajtásának helyzetét. Erre alapozva lehet ered
ményes a heti munkaértekezlet. 

Egy átlagos munkanap 

A feladatok sokrétűsége és zsúfoltsága megköveteli, hogy a hadtáp 
törzsfőnök egy átlagos murukanapon belül is határozott munkarendet 
tartson. 

Egy bevált váltomt szerint ez a következő lehet: 
- délelőtt először a hadtáp teTvezö-,;zervezö tiszttel, majd a PK 

HTPH-sel egyezteti a megoldandó feladatokat. Ezt követően a soron levő 
feladatokkal klapcsolatos kidolgozói munkát végez; 

- délután koordinációs tárgyalásokat folytat a hadtáptörzs beosz
tottaival, illetve az összfegyvernemi és fegyvernemi törzsek képviselői
vel. A továbbiakban az alárendeltekkel veszi fel a kapcsolatot és tájéko
zódik helyzetükről. 

Természetesen az átlagostól eltérő napokon a munkarendet és mun
kamódszereket differenciálni kell. Nagy fokú rugalmassággal. a legbo
nyolultabb és legfeszítettebb feladatok is eredményesen megoldhatók. 

Felelősség 

A munka helyes megosztásában nagy szerepe van a szabálymtokban, 
intézkedésekben, szervi határozványokban rögzített felelősségi kör hatá
rozott módon való érvényesítésének. Például: a harckészültség és kikép
zés kérdéseit metően teljességgel felelőssé kell tenni a szállító alegység 
vonatkozásában a szállító, ,az egészségügyi alegységgel összefüggésben az 
egészségügyi, a sütődével kapcsolatban az élelmezési szolgálat vezetőt, 
s a szakmai raktárak vonatkozásában az érintett szolgálati ágak vezetőit. 

Helyettesítés 

Rendkívül fontossággal bír egymás kölcsönös helyettesítése felt~te
leinek kialakítá,sa a hadtáptörzsben. Ennek a követelménynek kielégíté
sében nagy szerepe van az általános hadtáptiszti szemlélet állandó erősí
tésének. Egy hadtáptörzsben, ahol ez a szemlélet erős, a hadtáp törzs
főnök bármelyik szolgálati ágnál felmerülő szakmai" kérdésben azonnal 
képes határozott döntést hozni, a szolgálatiág-főnökök bármelyike pedig 
képes bármely más hadtáp szolgálati ág alapvető szakmai kérdéseit he
lyesen megítélni, megoldására helyes előzetes intézkedést tenni. 

Nehezebben megoldható kérdés a hadtáp törzsfőnök helyettesítése. 
Gyakorlati tapasztalatok szerint a helyes szemléletre nevelt hadtáp ter
vező-szervező tiszt képes a hadtáp törzsfőnök helyettesítésére, s a had
táptörzs munkájának megszervezésére. Helyesebb azonban legalább két 
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helyettesítésre képes káder lcinevelése a hadtáptön.sben. A hadtáp ter
vező-szervező tiszt mellett erre a feladatra oélszerü a legtapa,wtaltabb és 
legrátermettebb szolgálatiág-ve7.etöt kiválasztani és felkészíteni. fgy nem 
érheti váratlanul egyetlen feladat sem a hadtáptörnset. 

A hadtáplilrzsek monkaslílusa 

Ahhoz, hogy a hadtáptörzsek a reájuk háruló sokrétű feladatot tel
jesíthessék, egy sor általános érvényű jellemzőt kell munkastílusukban 
érvényre juttatni. Ezek közül a legfontosabbnak ta11juk az alábbiak 
alatt leírt jellemzőket: 

A nézetek egyeztetése 

Szemlélet és nézetazonosság né1kül dolgozni nagyoo nehéz. A ma
gasabbegység hadtáptörzsekben a hadtáp törzsfőnökére hárul az a fel
adat, hogy a munkamódszereket, a követendő koncepciót, az aspektust 
illetően még a nagyobb lélegzetű munkák beindítása előtt egyeztesse 
álláspontját a PK HTPH-sel, s vezessen le véleménycserét a szolgálatiág
vezetőkkel, nem ritkán .pedig a fegyvernemi szolgálati ágak vezetöivel. 
Fontos, hogy ebben a kérdésben a hadtáp törzsfőnök mutasson magas 
fokú kezdeményezőkészséget és érje el a problémák megeló:oését, bizto
sítsa a gondolkodási és cselekvési egységet az egész hadtáptörasben. 

Gyakran kell hasonló feladatot megoldani az alárendelt PK HTPH
ek irányában is. Helyes, ha ezt a rendkívül jelentős munkát a PK 
HTPH-sel beszélgetés fonnájában, a szolgálatág-vezetökkel a munkaterv 
vagy egyéb értekezleten, az alárendeltekkel pedig hadtáphelyettesi ér
tekezleteken, vagy más fórumokon végzi. 

Konstruktív módon való dolgozás 

A kö2lépirányitó szerveknél megnövekedett szerepe van annak, hogy 
az ott dolgozók ne rögtönözve, egy-<egy intézkedés megoldására hozzanak 
javaslatot, elhatározást, hanem komplex kérdések, komplex módon való 
megoldására alakltsanak ki elképzeléseket. Ezek legyenek konstntktívak, 
tárgyalási alapul szolgálók, a teljességre törekvőek. A hadtáp törzsfőnök 
a szolgálatág-ve7.etök és alárendeltek által javaslatba hozott elgondolá
sokat soha ne az ellenzés, hanem az elvi alapokon álló emberi megoldás 
oldaláról közelítse. fgy egész magatartásával is erősíteni fogja a hadtáP
törzs ké.szségét a konstruktív módon való gondolkodásra és cselekvésre. 

önállóság 

A munkák jellege gyaban nagyfokú önállóságot követel a maga
sabbegység hadtáptöl'?.s minden tagjától. Mégis, a kérdés talán a hadtáp
törzsfőnök esetében vetődik fel a legélesebben. Reá hárul az a feladat, 
hogy a PK HTPH elgondolásának megfelelően rendkívül nagy határo
zottsággal, önállóan, a legjobb belátása szerint oldjon meg nagy jelen
tőségű feladatokat. 

Erre két szemszögből is nagy sz~ van. 

Egyrészt a PK HTPH általában nincs olyan helyzetben, hogy a kö-
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vetelmények és legalapvetőbb módst.erek megszabásán túlmenően rész.
kérdések megoldásának mikéntjét is meghatározza, másrészt a szolgá~ 
latiág-vezetök a munka megszerve7kse és végrehajtása során igen gyak-· 
ran kerülnek általuk nyitott kérdés elé. Ilyen esetekben pedig az önálló
ság és határnzottság nehéz problémákon segít keresztül. 

Alkotó légkör 

Az előbb vázolt önállóság és határozottság nagymértékben elősegíti 
a hadtáptörzsben azt az atmoszférát, amelyben mindenki jól érzi magát, 
mindenki szívesen dolgozik, amelyben lehet dolgozni és tudnak is dol
gozni a beosztottak. Az alkotó légkör megteremtéséhez és folyamatos 
fenntartásához rendkívül fontos a szélsőséges megoldások elkerülése. A 
hadtáp törzsfőnöknek arra is ügyelnie kell, hogy a szolgálatiág-vezetök 
által előterjesztett javaslatokat al!kotóan bírálja felül. 

Szakmai tájékozottság 

Különösképpen nehéz az előbbit akkor bebizonyítani, ha a hadtáp 
törzsfőnök nem bír kellő felkészültséggel a szakmai alapvető kérdések 
ismeretéből. Ezért is, de elsősorban a műhibák elkövetésének megelőzése 
érdekében fontos, hogy a hadtáp törzsfőnök valamennyi szolgálati ág 
főkérdéseiról folyamatosan tájékozódjék, s állandóan informált legyen. 
Ehhez gyakran űj kérdéseket kell el:sajátitani, nem ritkán pedig reg:i. is
mereteket kell felűjítani, átismételni. 

Kapcsolat más törzsekkel 

A törzsmunka megköveteli a törzsek kölcsönös kapcsolatát. Enélkül 
komplex feladatokat eredményesen megoldani nem lehet. A törzsek kö
zötti kapcsolat fő láncszeme a hadtáptörzs részéről rendszerint a hadtáp 
törzsfőnök. 

A kontaktus kia1akitásánál elvi alapokból kell kiindulni. Legyen e 
kapcsolatok jellemroje egymás kölcsönös tisztelete. Ugyanakkor kezde
ményezést kell tanűsítani valamennyi fegyvernemi törz.s, de különösen 
az összfegyvernemi törzs irányába a jó együttműködés megteremtésére. 

A PK HTPH „helyzetbe" hozása 

A hadtáp törzsfőnöknek megkülönböztetett figyelmet kell fordítania 
arra, hogy a szükséges adatok kéz-alá adásával, a megfelelő mennyiségű 
információ áramoltatásával, állandóan kedvező helyzetben tartsák a PK 
HTPH-t. Ezáltal a PK HTPH, mint a parancsnok helyettese nemcsak kö
vetelóje, hanem l!'endkívül hasznos támasza, segítője is lesz a magasabb
egység hadtáptö:n:snek. 

A magasabbegység hadtáplörzs tervez6 munkája 

Az űjrendszerű kiképzés általános elterjedése kapcsán meghonoso
dott a kétéves tel!'Vezés rendszere. Eszerint a magasabbegység hadtáp
törzsek két éves „Programot" dolgoznak ki, amelynek alapvető részét az 
,,Elgondolás" képezi . 
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A hadtáp törzsfőnökre hárul az a feladat, hogy az „Elgondolás"-t a 
PK HTPH insrbruilwiói alapján kialakítsa. Ez rendkívüli s2iéleslátást és 
nagy ke2ldeményezőkés2lSéget követel a hadtáp törzsfőnöktől. Helyes 
módszer az, ha az „Elgondolás" --t a HTP TÖF a PK HTPH-se! még 
„nyers" váltomtában részletesen elemzi, megbeszéli. igy az instrukc:iókon 
túl a PK HTPH által kialakított újabb gondolatok is érvényre jutnak a 
hadtáptö= és az alárendelt hadtáptörzsek munkáját két éven át meg
határozó alapokmányban. 

A „Program" jóváhagyása után a hadtáp tö=főnöknek fő figyelmét 
annak a szolgálatiág-vezetőkkel, illetve az alárendeltekkel való megér
tetésére kell összpontosítania. E célból helyes egy-egy önálló munkaérte... 
kezletet tartani külön a hadtáptörzsbe tartozók, külön az alárendelrt PK 
HTPH-ek és hadtápalegység paoancsnokok rés2lére. 

Konstruktív munkát követel a •hadtáphelyettestől a többi alapvető 
terv - így a harckészültségbe helyezési, a kikép2lési, az időszakos mun
ka- és ellenőrzési, "alamint havi munka- és ellenőrresi tervek elő.készí
tése is. Nyilvánvaló, hogy e tervek manuális munkáit egyrés2lt a hadtáp 
tervező-szerve2lŐ tisztre, másrészt a szolgá1atiág-vezetőkre kell bími, mert 
személyesen e tervek elkészítése huzamosabb időn át teljes elfoglaltsá
got eredményezne a HTP TÖF számára. 

Véleményünk srerint például a kikép2lésnek a szolgálatiág-vezetók 
által megvalósítandó céljait, programját, táxgykör- és óraelos2ltását a 
szolgálatiág-vezetőkkel kell kidolgozl\atni. Követni kell azt az elvet, mely 
srerint a kikép2lést az tervezre, aki végrehajtja. Ilyen és hasonló mód
szerekkel mind a tervező, mind a szervező, rirányító és ellenőrző tevé
kenységet illetöen a szolgálatiág-vezetőket jól be lehet kapcsolni a köws 
munkába. 

Rendkívül fontos, hogy már az időszakos munka- és ellenőrzési terv 
összeállításánál, de méginkább a havi munka- és ellenőrzési tervek ki
dolgozásánál tisztázzuk azokat a kiemelt jelentőségű feladatokat, ame
lyekkel magának a PK HTPH-nek kell majd személyesen foglalkoznia. 
A hadtáp tör2lSfőnöknek a !kiemelt feladatokkal kapcsolatban a legfonto
sabb teendője jó előre tisztázni, hogy mit kell tenni azok teljesítéséért 
a hadtáptörZ1Snek. Ewke,t a terv tárgyalásakor egyeztesse a PK HTPH
sel és döntése alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a feladatok 
maradéktalan teljesítésére. 

A jól megterverett feladatok végrehajtása során gyakori a tervtől 
eltérő teljesen új szituáció. Gyakorlati tapasztalatok szerint sok-sok új
szeTű javaslat kerül a hadtáptörzs elé, főleg a megoldási módszereket 
illetően. Kifinomult és józan itélöképességgel kell ezeket a javaslatokat 
felkarolni, s megvalósításukban példát mutatni, illetve megvalósításukat 
minden módon támogatni. Új helyzetek jelentkezése esetén a tervet bát
ran módosítani kell. 

Az ellenőrzések tervezése. szervezése a hadtáptörzsben 

A vezetés hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érde
kében a hadtáp törzsfőnöknek nagy figyelmet kell fordítania a célkitű
zések és feladatok megvalósításánaJk folyamatos figyelemmel kísérésére, 
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a beosztottaktól és alárendeltektől való rendszeres számonkérésre. Ter
mészetesen nem lehet elaprózottan és állandó jelleggel végezni ezt a 

; feladatot. Véleményünk szerint a hadtáptörz.sön belül havonta és kikép
zési időszakonként, az alárendelterknél pedig a munka- és ellenőrzési 
terv szerint végrett ellenőrzésekkel kell biztosítani a felmérés, a figye-. 
lemmel kísérést, a számonkérést. 

,, 

A hadtáptőrzs külső ellenőrző tevékenységének megtervezésénél ab
ból kell kiindulni, hogy az a vezető tevékenység szerves része, s bizto
sítani kell, hogy párhuzamosan haladjon a feladatok végrehajtásával, a 
,,Program''-ban rögzített célkitűzések megvalósításával. 

Éppen ezért már az „Elgondolás" kidolgozásával egyidejűleg ki kell 
alakítani az ellenőrzések kétéves tervét. Ennek elvi követelményeit az 
MNHF elvtá[-s 1968. évi 4. sz. Utasítása egyértelműen határozza meg, s 
normatívaként szabja valamennyi alárendelt évenként legalább 1 alka
lommal történő mélyreható vizsgálatát. Gyakorlati tapasztalatok szerint 
a leghelyesebb a távlati tervnek a .grafikus naptári tervben való rög
zitéS€. 

Kiképzési időszakonként egy ennél solokal részletesebb szintén gra
fikus komplex kiképzési tervet célszerű ös.szeállítani. Ennek kidolgozá
sánál abból kell kiindulni, hogy a hadtáptörzsek a „Naptári terv"-ben 
megtervezett ,,részletes hadtáp bizottsági" ellenőraések mellett egy sor 
harckészültségi, kiképzési, különböző téma-ellenőr7Jést és kontrolt is vég
re kell hajtania. Az adott időszak komplex ellenőrzési terve tehát vala
mennyi ellenőrzési fajtát tartalmazza. Formáját illetően helyes ezt a 
tervet úgy kidolgozni, hogy a tervezett ellenőrzések végrehajtottságát is 
bármikor le lehessen olvasni belőle. 

A havi munka- és ellenőrzési tervben már teljes pontossággal körül 
kell határolni a sorra kerülő ellenőrzések legfontoS01bb szervezési kérdé
seit. Gyakorlati tapasztalatok szerint ezt a havi munka- és ellenőrzési 
terv hátlapján táblázatos formában időrendi sorrendben a legcélszerűbb 
rögzíteni. 

Az egyes ellenőrzések végrehajtásának konkrét megszervezésénél 
egyértelműen az MNHF elvtárs 4. sz. Utasításában megsmbott elvi kö
vetelményeket kell érvényre juttatni. E követelmények közül szeretnénk 
kiemelni a jól összeállított „eJlenőrzés!i program" jelentőségét. úgy vél
jük, hogy s2erkezetét illetően valamennyi ellenőrzési programnak azo
nosnak kell lennie, tartalmát illetően azonban két azonos program nem 
készülhet. A, programoknak differenciáltaknak kell lenniök. Ez a diffe
renciálás csak az ellenőrzésre kerülő alárendeltek helyzetének alapos is
meretével rendelkező ellenőrző bizottság útján valósítható meg. 

Gyakorlati tapasztalataink szerint még előfordul a programok össze
állításánál a sablonosság, a „minta program" másolása. A hao;ltáp törzs
főnökre hárul a felelősség azért, hogy minden ellenőrzésre megfelelően 
differenciáltan és konkrétan határozza meg az ellenőrzés célját, mind 
a vizsgálatot, mind az adott egységnél dolgozó hadtáptisztek, tiszthelyet
tesek nevelését illetően. 

Az ellenőrzések megszervezésének kiemelkedő jelentőségű mozzanata 
a bizottság eligazítása. Az eligazítás során a bizottság elnökének - aki 
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rendszerint a hadtáp törzsfőnök - elsősorban az ellenőrzés során elé
rendő célokat kell jól megértetni a bizottság tagjaival. 

Az ellenőrre, részletes végrehajtási tervét is e célok maradéktalan 
teljesítését legjobban biztosító részletességgel, koordináltsággal, célirá
nyossággal kell összeállítani. A „részletes ellenőrnési terv" tartalmát ille
tően is azt tartjuk szükségesnek hangsúlyozni, hogy minden ellenőrzésre 
a helyi és egyéb körülményeknek, sajátosságoknak megfelelően diffe
renciált tervet kell készíteni. Egyazon terv alapján két különböző jel
legű, helyzetű, felkészültségű egységnél ocedményesen ellenőrizni nem 
lehet. 

Rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítunk az ellenőrzés realizálásá
nak, amelynek az ellenőrzés következményeiben kell kifejeződnie. Eze
ket a következményeket rendszerint konkrét feladatok megszabásával, 
különböző rendszabályok bevezetésévei s a dicsérő, valamint fenyítő jog
kör alkalmazásával lehet a legjobban kifejezésre juttatni. 

Ez utóbbi gondolat kapcsán szeretnénk utalni arra, hogy gyakorlati 
tapasztalataink szerint a. magasabbegység hadtáptörzsekben dolgozók 
nem élnek megfelelően fegyelmi jogkörükkel. Valószínű, hogy ez azért 
van így, mert nem ismerik kellően jogaikat. A „Fegyelmi Szabályzat" 
egyértelműen meghatározza, hogy azok az elöljárók, akik nem tartoznak 
a raj - hadseTeg parancsnoki kategóriák valamelyikébe - az állomány
táblában beooztásukra meghatározott rendfokozat srerinti dicsérő és fe
nyítő jogkörrel rendelkeznek. Vagyis a magasabbegység szolgálatiág-ve
zetók - altik részére az állománytábla főtiszti rendfokozatot biztosít -
a valóságban viselt rendfokozatuk nagyságától függetlenül a zászlóalj
parancsnok számára bi2ltositott fegyelmi jogkörrel rendelkeznek. 

Kevés olyan esetről tudunk, hogy ezzel a jogkörrel az ellenörzéseket 
követően éltek volna a magasabbegység szolgálatiág-vezetök smkmai 
alárendeltjei,k i.rányába. Sokkal bátrabban kell élm a smbályzat bizto-. 
sította jogainkkal! 

A CSAPATHADTAP TÖRZSEK TEV2KENYS1!G8NEK MEGSZERVEZl!sE 
HARCI VISZONYOK KÖZÖTT 

Több éves gyakorlati tapasztalat azt mutartja, hogy a csapathadtáp 
törzsek évente gyakorlatok sorozatán keresztül készülnek fel háborús 
feladataik végrehajtására. E:aek jellegüket illetően igen különböwek, s 
lehetnek harckészültségi, mozgós!tá.sí, összekovácsolási, parancsnoki és 
tö=vezetési, valamint rum:ászati gyakorlatok. 

A gyakorlatokra való felké!lzülésról 

Jellegétől függetlenül valamennyi gyakorlatra alaposan fel kell ké
szülni. A felkészülést három alapvető területen kell végezni: 

Az első és legfontosabb az elméleti megalapozás. Nyilvánvaló, hogy 
ehhez ismerni kell a gyakorlat jellegét, célját, tárgyát és legfontosabb 
oktatási kérdéseit. Ennek megfelelően a gyakorlat méreteitől függően 
célszerű a néhány órától 1-2 napig terjedő ;dőtartamú egyéni tanulás-
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sal, konzultációval és konferenciával megszerezni vagy felújíbani a leg
fontosabb elméleti ismereteket. 

Másodszor ki kell alakítani azt a munkamódszert, amelyet az adott 
gyakorlaton a legcélszerűbb alkalmazni. Rendszerint több variációs vál
tozat kialakítása szükséges, s ez nem könnyű feladat. Meghatározó sze
repe van ebben a munkában a PK HTPH-nek, s nagy kezdeményező
késméget, variáló képességet, rugalma.sságot követel a HTP TÖF-töl. 

Harmadszor ki kell alakítani a követendő eljárásnak legjobban meg
felelő munkacsoportokat, s ki kell művelni azok munkarendjét, ki kell 
<lolgozni a gyakorlat során készítendő okmányok mintáit. Természetesen, 
a gyakorlatra való felkészüléshez rendkívül fontoo egy, a fenti hármas 
követelményt, s azok teljesítésének mikéntjét tükröző „felkészülési terv" 
kidolgozása. Enélkül a felkészülés ötletszerű, átgondolatlan lehet. 

A hadláplilrzs harckészilllsége, a harel<Hzilllsés hadlápblzlosilása 

Az érvényben levő utasítások a harckészül1"ég alapvető követelmé
nyeit és rendszabályait konkrétan szabályozzák. A feladat bonyolultsága 
abban áll, hogy külön kell foglalkozni a magasabbegység hadtáptörzsek
ben: 

- a hadtáptörzs harckészültségével; 
- a hadtáp vezetési pont harckészültségével; 
- az alárendelt egységek harckészültségének hadtápbizto.sításával és 

végül 
- a közvetlenül alárendelt hadtápalegységek harckészültségével 

:E;ppen ezért a harckészül,tségi és mozgósítási tervek készítését, á~ 
dolgozását a hadtáp törzsfőnöknek kell kézbentartania, összefognia. Igen 
fontos az egyes ki.képzési időszakok beindulását követő hónapban a visz
szabiztositást megoldani. Az érvényben levő utasításokban előírt kötelező 
egyeztetéseket a ki.képzési időszakok kezdetén mind a magasabbegység 
törzsének tervével, mind az alárendeltek terveivel célszerű valamennyi 
tétel összeolvasásával elvégezni. 

A harckészültségi ellenőrzések során rá kell szoktatni az alárendel
teket arra, hogy helyzetüket rendszeres időközönként, például 4, vagy 6 
óránként az elöljáróknak jelentsék. 

A magasabbegység hadtáptörzs és a hadtáp ve:retési pont munkájá
nak megszervezésével arra kell törekedni, hogy már a íkészenléti idő
szakban létrehozzunk állandó jellegű munkacsoportokat. 

Egy-egy munkacsoport foglalkozzon külön 

- az alárendeltekkel és elöljárókkal való ooszeköttetéssel; 
- a harcbiztosítással, az általános rend és fegyelem betartásával; 
- a haccérték megállapításával; 
- az érkező harcfeladat hadtápbiztosításának kidolgozásával. 

A jelzett munkacsoportok létszáma változó, s mindenkor azokat a 
beosztottakat kell ezen állandó jellegű feladatok megoldásával megbízni, 
akik a leggyakrabban, a leghatékonyabban képesek azokat elvégezni. 
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A hadtáp vezetési pont állományának összekovácsolása 

Gyakorlati tapasztalatok szerint az egy kiképzési időszakban sorra 
kerülő harckészültségi gyakorlatok nem bizrtosítják a hadtáp vezetési 
pontok állományának összekovácsolását, felkészítését arra, hogy az el
foglalt megindulási terepszakaszon vagy körletben harcfeladat végrehaj
tását gyors, operatív módszerekkel kellően koordinálva meg tudják s:rer
vezni. A tanteremben folytatott törzsfoglalkozások pedig többnyire csak 
elméleti alapot nyújtanak ehhez a munkához. Szükséges tehát más for-: 
mációk alkalmazása is az összekovácsoláshoz. Mint az utóbbi évek gya
korlatai mutatták, az egyik leghasznosabb formáció az 1-2 napos HVP 
összekovácsoló foglalkozás. Célszerű, ha ennek programját két főkérdés 
képezi: 

- egyrészt :foglalkozni kell a hadtápbiztosítás elvi kérdéseivel, a 
HVP-on települt szervek együttműködésének rendjével, s meg. kell be
szélni a hadtápbiztosítás Szervezésében közvetlenül részt vevő anyagi 
szervek által készítendő számvetések és egyéb okmányok kidolgozásának 
mechanizmusát, ki kell adni a kötelező formájú okmányok mintáit; 

- másrészt be kell gyakorolni a teljes állománnyal a HVP telepí
tését, áttelepítését, meg kell beszélni azokat a módszereket, amelyeket 
alkalmazni szükséges a menet fegyelmezett végrehajtása, a gyors telepü
lés biztosítása, az elfoglalt körlet szervezett elhagyása feltételeinek meg
teremtése érdekében. 

A HVP összekovácsoló foglalkozásnak nem szabad vizsgajelleget 
adni. Ha szükséges, a kevésbé begyakorlott mozzanatokat meg kell is
·mételni. Messzemenően biztosítani kell a foglalkozás oktató és nevelő jel
legét. Nagy jelentősége lehet egyes mozzanatok módszertani bemutató
jának, a szemléltetésnek és az elvi kérdésekben vialó konzultációnak. 

A hadtáptörzs tevékenysége a harc hadtápbiztosításának 
megszervezésében és végrehajtásában 

Több éves gyakorlati tapasztalat bizonyítja, hogy egy-egy harcfel
adat hadtápbiztosításának megszervezése és végrehajtásának irányítása 
sablonosan, mindig egyazon munkamódszerrel eredményesen nem old
ható meg. A követendő munkamódszer megválasztásának a meghatározó 
alap mindenkor a megoldásra váró harcfeladat jellege, azonban azt a 
törvényszerűséget sem lehet figyelmen kívül 'hagyni, hogy bármilyen 
jellegű is a harcfeladat, néhány munkaelem elkerülhetetlenül állandó 
jelleggel ismétlődően jelentkezni fog megoldásra. 

Ilyen elemeknek tekinthetők: 
- a tervező munkák; 
- a mozgások megszervezése és végrehajtása; 
- a harcbiztosítás megs:rervreése és végrehajtása, valamint 
- a szállítások szervezése, végrehajtásának: iirány:Ltása. 

Következésképpen ezen általános törvényszerűségnek megfelelően 
kell a hadtáptörzs munkacsoportjait kialakítani. A hadtáptörzs csoporto-
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sítását az ismétlődő elemek által támasztott követelményeit szerint a 
következőkben látjuk célsze,-ünek. 

Tervezés 

A hadtápbiztosítás operatívan történő megtervezését egy állandó 
jelleggel kialakított hadtáp operatív csoport végezze. A csoport vezetője 
a PK HTPH legyen. Célszerű állományába sorolni: 

- a hadtáp tervező-szervező tisztet, 
- az üzemanyag szolgálat vezetőt, 

az egészségügyi szolgálat vezetőt, 
- a fegyverzeti szolgálat vezetőt, 
- a gjmű. technikai :Szolgálat képviselőjét. 

Ez az operaitív csoport nyilvánvalóan nem tartózkodhat állandó jei
leggel a harcállásponton. Éppen ezért célszerű egy 3 fős HVP összekötő 
csoport kikülönítése a harcálláspontra a hadtáp, a technikai és a fegy
verzeti szolgálat állományából. A csoport tagjai egyenjogúak, 8 óránként 
egymást váltják, s a hadtápbiztosítás valamennyi kérdésében képviselik 
a hadtáp vezetési pontot a harcállásponton, illetve a harcálláspontot a 
hadtáp vezetési pont irányába. 

A részletes tervező munkát a hadtáp törzsfőnök koordinációs tevé
kenysége mellett a hadtáp tervez:Ö-szervező tiszt végezze. 

Az intézkedéseket személyesen a hadtáp törzsfőnök dolgozza ki. Le-
:. hetöleg biztosítani kell azt, hogy a hadtápparancs vagy intézm:edés az 

összfegyvernemi feladattal egyidöben, s az összfegyvernemi feladatot le
juttató csoport útján kerüljön az alárendeltekhez. A magasabbegység 
hadtápalegységei felé azonban szükségessé válhat önálló hadtáp feladat
lejuttató csoport létrehozása. Számolni kell azzal, hogy gyakran gyors, 
írásbeli intézkedések kiadása válik szükségessé. Erre megfelelően előké
szített bianco rendszerű perforált ürlaptömböket célszerű előkészíteni, s 
kézírással történő kitöltés után azonnal továbbítani a címzertthez. 

Mozgás 

Tapasztalatok szerint itt kettős feladat jelentkezik. 

Egyrészt a hadtáp vezetési pont, másrészt a hadtápalegységek át
telepítését, új körleteinek elfoglalását kell megtervemi, megsze,-yezni. 
Helyes, ha mindkét feladat megoldását a HTP TÖF irányítja. Mind a 
HVP, mind a hadtápalegységek mozgását illetően három fontos feladatot 
kell végrehajtani: 

- először: részletesen meg kell tervezni az áttelepülést, az új kör
letek elfoglalását. Ezt célszerű a szállitó szolgálat vezetővel elvégeztetni, 
s helyes, ha a tervben a HVP és a magasabbegy,ség első lépcső együttes, 
s tőlük külön a magasabbegység második lépcső áttelepülését rögzíti; 

- másodszorr: végr-e kell hajtani a menetvonalak és az új körletek. 
szemrevételezését, felderítését. Eredményesen képes ezt megoldani egy, 
a szállitó zászlóalj törzsfőnök által vezetett felderítő-előkészítő csoport; 

- harmad.szar: meg kell oMani az áttelepülés gyakDrlati végrehaj
tását. Helyes, ha ezt a HVP-nál a HTP TÖF, a hadtápegységeknél a 
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,;zállitó zászlóalj parancsnok irányítja. Minden körülmények között biz.. 
tosítani kell a HVP-nak a hadtápalegységektől térben és időben teljesen 
elválasztott mozgását. Nem vált be, s ezért nem fogadható el az a gya
korlat, mely szerint a magasabbegység egész hadtápjának áttelepítését 
közvetlenül a PK HTPH irányítja, figyelmét és erejét oszlopvezetéssel 
köti le. 

Harcbiztosítás 

A magasabbegység hadtápjának harobiztosítását a hadtáp törzsfő
nöknek kell megterveznie, megszerveznie. E munkába maximálisan be 
kell vonja a hadtápalegységek szakmai elöljáróit, !gy a szállító, az egész
ségügyi és élelmezési szolgálat vezetőt. 

A harcbiztosltási feladatok végrehajtásáért elsösorban az egyesített 
raktárak parancsnokát céls7.en'i felelőssé tenni, tehát annak közvetlen 
megszervezését, végrehajtásának irányítását és ellenőr7ksét őrá kell 
bízni. 

Szá!lltás 

A szállításokat a hadtáp törmfőnök koordinációs tevékenysége mel
lett teljes felelősséggel a szállító szolgálat vezetőnek kell kézbentartania. 
Tevékenységét két fóirányba, a szállítást igénylők és a szállltásokat vég-
rehajtók irányába kell folyamatosan kifejtenie. a 

Fentiekben kifejtett rendszeresen ismétlődő jellegű feladatok végre
hajtása, a harctevékenység eredményes hadtápbiztosítása csak folyamata.s 
vezetés mellett valósítható meg. Ennek pedig alapvető feltétele a háborús 
vezetés rendszerének már békében történő teljes kialakítása, s a magas 
fokű szervezettség biztosítása a hadtápszolgálat munkájának valameny
nyi területén. 

A badláp vezetési pont életének szabályozása 

A magasabbegység hadtáp vezetési pontja életének és rendjének 
alapvető szabályait, követelményeit a Tábori Törzsszolgálati Utasítás 24-
44. pontjai határozzák meg. Ezek néhány gyakorlati vetületét kívánjuk 
a továbbiakban elemezni. 

HVP ügyeletes tiszti szolgálat 

Alapelvként kell elfogadni, hogy erre a feladatra a legrátermettebb 
tiszteket kell vezényelni. A vezénylés a PK HTPH-nek, mint a HVP pa
rancsnokának joga. Biztosítani kell, hogy a szolgálatadás terhe arányo
san osztódjon el a HVP-on. Ezért függetlenül attól, hogy szakmai szem
pontból a HVP-on tartózkodó tisztek kinek az alárendeltségébe tartoz
nak, a szükségleteknek megfelelően szolgálatba vezényelhetők, ha a je
lentőségteljes feladatra rátermettek. A hadtáp törzsfőnöknek nagy gon
dot kell fordítania a szolgálatba lépők alapos eligazltására, s velük szem
ben határozott követelmények támasztására. 
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A hadtáp vezetési pont rendje 

A szabályzat szerinti élet és rend a hadtáp vezetési ponton csak 
akkor tartható fenn folyamatosan;' ha az azzal kapcsolatos konkrét nor
matívák úgynevezett komendáns parancsban szabályozva vannak. Ezt a 
komendáns parancsot már a készenléti időszakban ki kell dolgozni, s a 
harckészültségi okmányok között kell örizni. Tal'talmát az alábbi kérdé
sek képezhetik: 

- szolgálat a HVP-on; 
- a pihenés rendje; 
- mozgás a HVP-on; 
- tisztálkodás, étkeztetés, kantin swlgáltatá.s; 
- kulturális és pártrendezvények levezetésének rendje: 
- egyéb kérdések. 

Biztosítani kell a komendáns parancsnak a HVP teljes személyi ál
lománya előtt való ismertetését, differenciáltan az egyének beosztásának 
megfelelő mértékben. 

Nagy jelentősége van a 1nunkamegosztás szempontjából a megfelelő 

helyettesek kinevelésének. A PK HTPH-t általában minden kérdésben a 
HTP TÖF helyettesíti. Szükséges azonban a HTP TÖF helyettesének ki
jelölése is. Helyes, ha a hadtáp törzsfőnököt általában minden vonatko
zásban, de különösképpen a hadtáp vezetési pont szabályzat szerinti éle
tének és rendjének biztosítása kérdéseiben a ruházati szolgálat vezető 
helyettesíti. 

A HVP telepítése, áttelepítése 

Alapelvként kell megvalósítani azt, hogy a kijelölt és felderített te
lepülési körlet elfoglalásának megszervezésével egyidőben meg kell szer
vezni annak elhagyását is. Telepítésnél és áttelepítésnél előre meg kell 
határozni a fontossági sorrendet. Elsődlegesen a vezetés folyamatos3ágá
nak feltételeit képező elemeket kell elhelyezni, illetve áttelepíteni. Az 
áttelepítés idejét lehetőleg annak esedékessége előtt előre kell jelezni, de 
készen kell lenni a HVP állományának arra is, hogy vá!"atlanul, egyetlen 
fény- vagy hangjelre haladéktalanul m.eg tudja kezdeni az áttelepülést. 

A HVP tömegpusztító fegyverek elleni védelme, őrzése és védelme 

A harcbiztosításnak ezt a rendkívül jelentös elemét kiemelten keli 
minden esetben kezelni. A HVP tömegpusztító fegyverek elleni védelmé
nek, őrzésének és védelmének tervét vázlat formájában célszerű elkészí
teni, lesokszoro,sítani, s minden új helyzetben át kell dolgozni. Ügyelni 
kell azonban arra, hogy egy sor kérdés állandó jelleggel szabályozva le
gyen bármely helyzetre. Ily kérdések lehetnek a riasztás jelei, a betar
tandó rendszabályok az ellenség különböző behatásai esetén, az álcázás, 
a tűzvédelem; a járványvédelem stb. rendszabályai. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem következ1nényeinek .fel
számolására való felkészülést két irányba kell előkészíteni. Egyrészt in
tézkedé:::eket kidolgozni a HVP és alárendelt hadtápalegységek felé kör
leteik gyors elhagyására arra az esetre, ha a csapás bekövetkezik. Más-
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részt egy operatív csoportot ikell fel!késziteni a ikövetkezmények megálla
pítására, s felszámolásának irányítására. 

• 1 
• 

Jelen cikkben a teljesség igénye nélkül vázoltuk a csapathadtáp tör
zsek vezető tevékenységének legáltalánosabb gyakorlati kérdéseit. A le
írtak alkalmazásával már jó eredmények születtek, ezért javasolni tud
juk a gyakorlati munkában való követésüket. 
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A HDS második lépcsőjét képező gl. ho. htp. vezetésének 
néhány problémája a támadó harc során 

E ő r i T i b o r hadnagy 

A hadsereg korszerűsítése következtében a vezetés problémája - és 
a vezetés alapját szolgáló információs hálózat kialakítása - fontos helyet 
foglal el a hadművészetben és ezen belül a hadműveletek és a hadosz
tályok harcának megvívásában is. 

A hadseregben a vezetés művészetének szerepe éppen az ütem, a 
területi arányokban bekövetkezett változások, a haditechnika fejlődése 
következtében jutott meghatározó szerephez és törvényszerűen új tar
talommal telítődött. 

A vezetés kérdésének fontossága - amely kiegészül az optimális 
informáltság szűkségszerfu;égével - a ho. harcának megvívásában döntő 
jelentőséggel bír. 

Az ABV fegyverek várható alkalmazásának következtében a ho. 
harcának jellemzőjévé vált a mozgékony manőverező jelleg. Mindez arra 
enged következtetni, hogy már a harcbavetés első perceiben sajátos 
törvénye lesz a ho. harcának - a megsemmisítő tűz és a lendületes 
támadás, valamint az erőkkel és eszközökkel végrehajtandó állandó 
manőverezés. Az ellenségre mért meglepetésszerű csapások, a védelem 
menetből történő áttörése, a találkozóharcnak mindennapos megnyilvá
nulásai - amelyek a vizuális, közvetlen helyzetmegítélés lehetőségét csök
kentik és azt ezáltal függővé teszik az alulról érkező információktól -
a vezetést nehéz feladatok elé állítja. Ilyen bonyolult helyzetben kell 
megoldani a ho. egységeinek összehangolt céltudatos tevékenységét, irá
nyítását és vezetését. Ezt azonban csakis az optimális mennyiségű infor-
máció időben történő begyűjtését biztosító eszközök felhasználásával lehet 
megvalósítani. 

A ho. harcában a vezetés szerepe ugrásszerűen megnövekedett, 
azonban az információt továbbító eszközök fejlődése viszonylag elmaradt. 
A vezetéselmélet tudományos szintre történő emelkedését nem követte 
párhuzamosan a vezetést elősegítő eszközök fejlődése. A vezetéselmélet 
egészséges fejlődését a hadosztály harcában befolyásolja a vezetési esz
közök jelenlegi színvonala. 
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A vezetéselmélet témáján belül kidolgozott információs rendszer 
hadosztálynál történő alkalmazását részben a vezetést szolgáló eszközök 
kis mennyisége, részben azok minőségi hiányossága károsan befolyásol
ják. Napjainkban ezért keveredik a vezetés korszerű és hagyományos 
elmélete és eszközei. 

Az elmondottakat mi sem bizonyítja jobban, mint az 1968. évi 
„LAVINA" gyakorlat tapasztalatai, amikor a ho. feladata alapvetően 
magán viseli a HDS második lépcsőjeként ütközetbevetett ho. sajátos
ságait. 

A gyakorlat során a ho. feladatában érvényre jutott a széles körű 
manőverezés, mely megkövetelte a korszerű vezetési elvek alkalmazását 
és kibontakoztatását. Realizálódásuknak azonban a híreszközök kapaci
tása esetenként kerékkötőjévé vált, mert a ho. kombinált feladatainak 
irányítását és vezetését a híreszközök nem minden vonatkozásban voltak 
képesek biztosítani. A híreszközök hiánya és azok kis hatótávolsága 
- különösen a ho. HVP-on, a hadosztály mélységéből történő előrevonás 
során - sok esetben időben megoldhatatlan, illetve nagy nehézségek 
árán megoldható feladatok elé állította a személyi állományt. A nagy 
távolságok áthidalására - a mozgásban levő csapathadtápok irányítá
sára - a ho. htp.-hoz rendszeresített hír. eszközök - esetenként -
alkalmatlannak bizonyultak és ennek következtében fellépett az infor
máció hiánya. 

Annak ellenére, hogy a ha. HVP reális elgondolásokkal, megalapozott 
ellátási tervekkel és anyagi eszközökkel rendelkezett, nem volt képes a 
megszakítás nélküli információk begyűjtésére, illetve átadására. Ennek 
oka a hír. eszközök nem kielégítő teljesítménye, és nem utolsó sorban 
- a jelenlegi, elavult - hírváltási forma volt. 

Az elmondottak bizonyításaként néhány gondolatban szeretnék ki
térni a híradás prolémáira: 

Mint ismeretes, a ho. htp. az alárendelt csapathadtápok, a ha. htp. 
egységek, alegységek irányítására és vezetésére R-104 rádiókészülékek
kel rendelkezik, melynek hatótávolsága általában: 

- távíró üzemmódban: nappal: 50 km 

éjjel: 

- távbeszélő üzemmódban: nappal: 

éjjel: 

- menetben: 6-8 km 

30 km 

30 km 
15 km 

Felvetődik a kérdés, hogy a mélységből előrevont, a HDS második 
Epcsőjét képező hadosztály HVP-nak - az előbbi teljesítmény adatok 
alapján - milyen lehetősége van az elgondolások realizálására, infor
mációk begyűjtésére, illetve utasítások, parancsok továbbítására, az előre
vonás és a támadóharc gyors helyzetváltozásai folyamán. 

A támo.dóharc során gyorsan változó helyzet kétségessé teszi még a 
rejtjelzett intézkedések távíró üzemmódban történő kiadásának reális le
hetőségét is, ha figyelembe vesszük, hogy 8-10 szócsoportos intézkedésbe 
foglalt információ csak 50-80 perc alatt válik felhasználhatóvá. A tá-
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madóharc folyamán az információ 50----llO perc alatt eives21ti aMualitását. 
Ezért a ho. htp.-okra hárul az a feladat, hogy a rendelkezésre álló 
híradó eszközök felhasználásával változásokat eszközöljenek a vezetés
ben és a hagyományostól eltérő módon szervezzék meg a ho. htp. hír
adását és a vezetés számára nélkülözhetetlen információk beszerzését. 

Alapvető követlemény, hogy olyan vezetési feltételeket teremtsünk, 
amelyek lehetővé teszik a csapathadtápok, valamint a ho. hadtápegységek, 
alegységek párbeszéd útján, rövid intézkedésekkel történő irányítását, 
friss információk beszerzését. 

A vezetési eszközök hatótávolsága és kevés száma, valamint--a hír
adó-állomány képrettsége, a hadtápvezetés számára objektíve adott. En
nek figyelembevételével keresni kell a vezetés hatékonysága növelésének 
módját. 

A növelés lehetőségének módját abban látom, ha a HVP: 
- ,,elszakad" a ho. htp. egységektől, alegységektől és megközelíti 

a harcoló csapatokat; 
- rugalmas vezetési ponttá alakul át és a kiemelt feladatok végre

hajtására operatív csoportot hoz létre; 
- a hír. eszközökkel nem rendelkező szakalegységek és a nagy 

távolságra lemaradt törzsekkel - áthidaló megoldásokkal - megtalálja 
az összeköttetés lehetőségét ; 

- a ho. hadtápot első és második lépcsőre bontja. 

Az elgondolásomat - a fentiek figyelembevételével - az 1. sz. 
melléklet szemlélteti. 

Az operativitás fokozása, valamint a rugalmas mozgó vezetési pont 
kialakítása megköveteli a nagykiterjedésü, nehezen mozgatható ho. htp.
tól a HVP „elszakítását" menetben, településben (elhelyezkedésben) 
egyaránt. A ho. htp.-ot nem célszerű a harcoló egységekhez túlságosan 
közel vinni. A harchelyzet gyors változásai viszont megkövetelik a ho. htp. 
vezetéstől a magas fokű informáltságot, a gyors és időben történő intéz
kedések kiadását. 

A lendületes támadás eredményeképpen néhány órán belül olyan 
helyzet állhat elő, amikor a távolságok megnövekedése következtében, a 
híradó eszközök nem biztosítják az alárendelt hadtápok nagy részével az 
összeköttetést, ennek következtében fellép az információ hiánya és követ
kezésképpen elmarad a megsemmisült anyagi eszközök időben történő 
pótlása. A HSH az atom- és vegyicsapásokat szenvedett egységek kiüríté
sében nem képes a helyzetnek megfelelő gyorsasággal és szervezettséggel 
funkcionálni. 

Az elmondottakból következik, hogy a HVP a harcoló egységeket a 
támadóharc folyamán olyan távolságra közelítse meg, hogy azok htp. tör
zseivel a híradó eszközökön megbízható - párbeszédre is alkalmas -
összeköttetést folyamatosan fenn tudja tartani. Ugyanakkor a ho. htp. 
alegységek és egységek részére biztosítani kell mindazon híradó eszközö
ket, amelyek - a HVP „leszakadásából" eredő direkt irányítási rendszer 
kiesését - megnyugtató módon biztosítják a folyamatos vezetést. 

Az operativitás növekedése és a rugalmas vezetési pont kialakítása 
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egyben meghatározója a személyi és vezetési eszközök felosztásának, 
összetételének is. 

A 2. sz. melléklet szerinti koncepcióból fakad az a szervezési változás, 
amely a HVP-ot a támadóharc vezetése során két csoportra osztja. (A 2. 
sz. mellékletet lásd a folyóirat végén): 

1. Operatív csoportra. 

2. Az alárendeltek vezetését és irányítását végző HVP-ra. 

A htp. operatív csoport - célszerű - állománya a helyzettől függően, 
a támadóharc anyagi, eü. és technikai koordinációs tevékenységéhez és 
a helyzet tisztázásához szükséges személyekből áll: 

- PKHTPH, 
- Pk. techn. h., 
- Htp. TÖF (csak a PK HTPH elhatározásának meghozataláig), 
-VEZO, 
- FVF, 
- összekötő tiszt (aki a tervezés időszakában a PK HTPH segítője 

is), 
- gépíró. 

A lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a leg
célszerűbb az, ha az operatív csoport a támadóharc megszervezése idő
szakában, esetenként a támadóharc folyamán is - az említett össztétel
ben - a harcállásponton tartózkodik és a munkát az alábbi sorrendben 
végzi el: 

- tanulmányozza a kialakult helyzetet (a ho. előtt álló feladatokat); 
- értékeli a htp. helyzetet és felméri a lehetőségeket; 

- meghallgatja a HOPK elhatározását; 
- előkészíti a htp. biztosítás megszervezésére vonatkozó elgondolást; 
- elhatározás meghozatala; 
- előzetes intézkedések kiadása (amennyiben szükséges); 
- jelenti elhatározását a HOPK-nak; 
- tájékoztatja a HALOV munkacsoportjait; 
- elkészíti és az összekötők útján eljuttatja az alárendeltekhez a 

htp. parancsot, illetve intézkedést; 
- ellenőrzi a htp. biztosítására vonatkozó intézkedések végrehaj

tását, a htp. egységek és alegységeknél, HVP-on 1-2 csapatnál; 
- jelentést tesz a HOPK-nak a feladatok végrehajtásáról; 
- a támadóharc során a beérkező jelentések alapján intézkedik a 

felhasznált vagy megsemmisült anyagi eszközök azonnali pótlására, a 
sérültek összegyűjtésére, hátraszállítására és ellátására. 

Indokolt és szükséges, hogy a HOPK, HTPH elhatározásának meg
hozataláig a htp. TÖF vegyen részt az operatív csoport munkájában. !gy 
azonnal tájékozódik a HOPK elhatározásáról, amelynek fő kivitelezője 

a htp. TÖF, a1ci a htp. egységeket és alegységeket vezeti és irányítja. 
A párhuzamos munka végzése megköveteli, hogy a HOPK HTPH 

elhatározásának meghozatala után az előzetes intézkedések birtokában a 
htp. TÖF a HVP-ra menjen, ahol - az operatív csoport munkájával 
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párhuzamosan - megkezdi a htp. biztosítási terv kidolgozását és ha 
• szükséges, előzetes intézkedéseket ad ki a htp. alegységeknek. 

A gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a htp. TÖF-nek 
szükségtelen megvárni a HOPK elhatározásának meghozatalát abban az 
-esetben, ha az előzetes elhatározásban lényeges változás nem várható. 

A szükséges koordinációs tevékenység az esetek túlnyomó többségé
ben csak r~érdé.seket érint - és nem befolyásolja a HOPK HTPH el
határozásának egészét - így azok különböző csatornákon keresztül el
juttathatók a HVP-ra. 

A támadóharc megszervezése időszakában a ho. htp. vezetésének 
arra kell törekedni, hogy minél több időt biztosítson az alárendeltek 
számára a feladat végrehajtására. E törekvést csak akkor képes meg
valósítani, ha az adott idő alatt többirányú párhuzamos tevékenységet 
folytat. A párhuzamos munka végzésének hiánya a tervező munka első 
időszakában semmittevésre kárhoztatja a HVP-on tartózkodókat, de még 
inkább a htp. egységet és alegységet, míg a második időszakban meg
feszített munkával is nehezen képesek a feladat teljesítésének eleget 
tenni, amely a munka minőségére, az eredmények realizálódására van 
káros hatássat 

A „LAVINA" gyakorlat során az előbbi gondolatokkal kapcsolatban 
az alábbi tapasztalatokat szereztem: 

A H-on tartózkodó ho. htp. operatív csoport a PK HTPH elhatáro
zását 20.00-ig kidolgozta. A htp. TÖF azonban nem indult vissza a HVP
ra, mert a htp. inté:z:kedések kidolgozását végezte, és csak a hajnali órák
ban tért vissza a HVP-ra. lgy természetes, hogy a helyzet ismeretének 
hiányában tervező munkát a HVP-on tartózkodók nem tudtak végezni. 
A ho. htp. vezetése az operatív csoport munkájával megszerzett többlet 
időt nem tudta kihasználni, így a htp. biztosítás megszervezésére rövid 
idő állt rendelkezésre, amely a gyakorlat folyamán mindvégig éreztette 
hatását. 

Többször felmerült -az a kérdés, hogy a htp. operatív csoport milyen 
hír. eszközökkel rendelkezzék? 

A tervezőmunka időszakában a H-on tartózkodó operatív csoport 
számára semmi nem indokolja, de a hír. eszközök korlátozott száma 
ezt nem is teszi lehetővé, hogy -az operatív csoport önálló rádióhálóban 
vezesse az alárendelt htp.-okat, mert ezzel megbénítja a HVP-on folyó 
munkát. Amennyiben az operatív csoport a 3. sz. melléklet szerinti el
gondolást figyelembe veszi, úgy önálló híradás megteremtésének igénye 
nem is jelentkezik. 

A HVP-on az alábbi összeköttetési rendszer kialakítását tartom cél-
·szerűnek: 

- elöljáró htp, törzs felé 1 db R-118 rádióállomás; 
- HOPK vagy ho. TÖF rádióhálójában 1 db R-104 rádióállomás; 
- a H felé, esetenként az EH felé is, 1 db 405 reléállomás; 
- a ho. 1. lépcsőjében levő egységek htp.-jainak irányítására és az 

alegységek vezetésére 1 db R-104 rádióállomás; 
- a ho. második lépcsőjében levő egységek hadtápjainak irányí-
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tására, valamint a ho. htp. első és második lépcsőben levő htp. egységek 
vezetésére 1 db R-104 rádióállomás. 

Az operatív csoport aktív tevékenysége és a híradás fenti módon 
való megszervezése a ha. htp. összekötő tiszt szerepét nem csökkenti, 
hanem tevékenységi körét kiterjeszti. A H-on tevékenykedő összekötő 
tiszt n1unkája két fő területre osztható: 

1. Ha az operatív csoport a H-on tartózkodik, az összekötő tiszt a 
HOPK HTPH segítőjeként tevékenykedik. 

2. Amennyiben az operatív csoport a HVP-on tartózkodik, akkor 
az összekötő tiszt a következő feladatokat végzi: 

- vezeti a helyzetnyilvántartó té,,képet a tájékoZltató csoporttól szer
zett adatok alapján, 

- folyamatosan informálja a HVP tervező csoportját a helyzet vál
tozásokról személyesen, híreszközön vagy vázlatok formájában futár
útján, 

- kapcsolatot tart fenn a szakalegységek törzseivel. 

A biztonságos összeköttetés megteremtése, valamint a H-on történt 
gyors tájékozódási lehetőség megteremti annak feltételét, hogy a htp. 
vezetés az optimális infonnáltság megszakítás nélküli birtokosa legyen. 

A htp. egységek és alegységek tevékenységének vezetése, a csapat 
htp.-ok irányítása, a htp. TÖF vezetésével - alapvetően - a HVP-ról 
történik. A feladat esetenkénti tisztázásához a HVP-ról kivált operatív 
csoporttal való biztonságos relé, illetve rádióösszeköttetés fenntartása 
nélkülözhetetlen. 

A támadó harc megvívása a HVP-tól megköveteli a bekövetkezett 
változásra történő gyors reagálást, intézkedések foganatosítását, E köve
telmény megoldásának lehetőségét és célszerűségét abban látom, ha a 
harcoló egységek htp.-jait, a htp. egységeket és alegységeket a htp. TÖF' 
irányítja és vezeti, a PK HTPH pedig a PK-kal való szoros kapcsolat 
fenntartása mellett elemző, értékelő és ellenőrző tevékenységet végez. 

A vezetés új mechanizmusából következik az ellátási rendszer új 
módon való kidolgozása és alkalmazása is. Ez abban jut kifejezésre, 
hogy a ho. második lépcsőjének harcbavetéséig az első lépcsőben harcoló 
egységek ellátása a ho. htp. első lépcsőjéből történik. A ho. második 
lépcsőjéneik harcbavetése után ez az elgondolás változhat, az ellátás 
történhet továbbra is mélységben való megosztás szerint, de kiegészül
het még szélességben történő megoszlással is. 

A HDS első lépcsőjében harcoló hadosztályok valamelyikének le
váltása a harchelyzettől függően történik. Előfordulhat, hogy a levál
tásra kerülő hadosztály megmaradt erőiből összevont osztagot képeznek 
és hadosztály tartalékként a harcbavetett második lépcső hadosztály 
sávjában tevékenykedik. fgy a támadás első időszakában a ho. közelebbi, 
illetve napi feladatának eléréséig a ha. második lépcsőjében tekintélyes 
erők és eszközök tömörülnek. Az esetek többségében a ho. második lép
csőjének részei a hadosztály, illetve a HDS mélységében is tevékenyked
hetnek légideszant megsemmisítésében vagy az ellenség más vonatkozású 
behatásának felszámolásában. Az elmondottak azt is bizonyítják, hogy 
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a ho. második lépcsőjének részei a főerőktől mintegy 80-100 km-es tá
volságra is leszakadhatnak, ezért az ellátásuk megszervezése komoly 
problémát és nehézséget jelent. Ezen egységek ellátása a legmegbízhatób
ban a mögöttük menetelő ho. htp. második lépcsőjével oldható meg. 

A szakegységek és alegységek htp. törzseinek vezetését kedvezőtlenül 
befolyásolja a közvetlen összeköttetés hiánya, mely a folyamatos ellátás 
menetét zavarja. Ezért szükséges, hogy keressük a megoldást, és kedvező 
feltételeket teremtsünk - áthidaló megoldások beiktatásával - az össze
köttetés lehetséges változatainak kiformálásához. A „LA VINA" gyakorlat 
tapasztalata ebben a vonatkozásban az volt, hogy a szakalegységek htp. 
törzsének vezetése a ho. fn.-i főnökök eszközein keresztül valósítható meg. 

A H és HVP közötti biztonságos relé-összeköttetés lehetőséget nyújt 
a szakalegységek htp. törzsei részére készített intézkedéseknek a ho. 
fn.-i főnökök útján történő eljuttatásához. 

Felvetődik a kérdés, hogy zavarja-e a fn.-i főnökök tevékenységét 
a HVP-tól kapott feladat? 

A felvetett kérdésre egyértelmű kedvező választ ad a kötelező együtt
működés, a szakalegységek ellátásáért érzett felelősség elve is. A gyakor
lat azt bizonyítja, hogy a rejtjelzett htp. intézkedések továbbítása külö
nösebb meg\e["helést a fn.-i tö.-zsek számára nem jelent, mert vagy táv
beszélőn érkeznek, amely csak mechanikus továbbítását igényel, vagy 
a H-on tartózkodó összekötő htp. tiszt által elkészített távirat továbbí
tásában jut kifejezésre. 

A mélységben tevékenykedő alegységek a fMrőktől való „elszaka
dása" a HVP-tal való kapcsolat megszakadását eredményezi. A helyzet 
gyors felismerése módot nyújt arra, hogy a HVP - ha közvetve is, az 
összekötő htp. tiszt útján - bekapcsolódjon az átjátszó állomásokkal 
létrehozott összeköttetés rendszerébe, vagy a ho. TÖF nagyteljesítményű 
híradó eszközén keresse meg az intézkedések eljuttatásának lehetőségét. 

Végül továbbra is nyitott kérdés marad a ho. tábori sütőde irányí
tásának és vezetésének problémája. 

A tábori sütöde sajátos tevékenysége feltételezi a viszonylag huza
mosabb időn keres:ctül egyhelyben való tartózkodást. A ho. kenyér
szükségletének folyamatos és zavartalan biztosítása megköveteli az al
egységek részére a 18-20 órás munkanap biztosítását. Ennek következ
tében a tábori sütöde a támadóharc folyamán mintegy 80-100 km 
távolságra leszakad a ho. HVP-tól. A hír. eszközök hiánya következtében 
a vezetés lehetősége kétségessé válik. Mint ismeretes a ho. mozgó sütöde 
nem rendelkezik - annak ellenére, hogy a 80-100 km-es távolság 
állandónak tekinthető - megfelelő hír. eszközzel. 

Felvetődik a kérdés, hogy a ho. htp. törzs hogyan lesz képes a tábori 
sütöde irányítására, vezetésére és manövereztetésére? 

A tábori sütöde a ho. élelmezésének komoly bázisát képezi, amely
nek jelentősége ellenséges területen tovább növekedik. Ezért döntő je
lentősége van a tábori sütödével való összeköttetésnek. 

A ho. htp. jelenlegi helyzetének reális elemzése alapján találhatunk 
áthidaló - de nem minden vonatkozásban megnyugtató - megoldáso
kat. A variánrok szűk skáláján belül jelentkezik: a motoros hírvivők 
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útján történő összeköttetés fenntartása. Felvetődik annak lehetősége is, 
hogy a ho. második lépcsőjében a ho. mélységben tevékenykedő egység 
htp. törzsén keresztül vezessük a ho. mozgó sütödét. 

Ezeknek a lehetőségeknek azonban az adott harchelyzet alakulása 
korlátokat szabhat, vagy mint lehetőségeket teljesen kizárja azokat. A 
motoros hírvivőre hazai területen biztonságosan lehet számítani, de el
lenséges területeken ennek lehetősége bizonytalanná válik a közlekedési 
utak biztonságos őrzése és feszes forgalomszabályozása mellett is. 

Több esetben felvetődött annak lehetősége, hogy egy-egy egységnek 
alárendelve megosztva alkalmazzuk a mozgó sütödét. Ezt az elgondolást 
nem tartom célravezetőnek, tevékenységüket zavarja, rrianóverező képes
ségüket károsan befolyásolja. 

Az elmondottakkal kapcsolatban meg kívánom jegyezni, hogy a 
vázolt vagy ehhez hasonló munka-mechanizmus kialakítása feltételezi 
a hadosztálytörzs hasonló típusú munkarendjét. Célszerű, ha a htp. ve
zetés munka-mechanizmusa a ho. törzs munkarendjére épül, annak 
mintegy folytatásaként. 

* • 

Cikkemet a teljesség igénye nélkül írtam. A „LA VINA" gyakorla
ton szerzett tapasztalataim indítottak arra, hogy vitaindítóként -
leírjam a ho. htp. vezetése - általam elképzelt - korszerűsítésének 
egy változatát. 
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Helikopter alegységek, egységek hadtápbiztosításának 
sajátosságai 

Szórádi Zoltán alezredes 

A korszerű hadseregek vezetése, ellátása, egyes harcászati és hadmű
veleti feladatok végrehajtása ma már nehezen képzelhető el különböző 
típusú helikopterek tömeges alkalmazása nélkül. A helikopterek alkalma
zása és a helikopter egységek harci tevékenységének minden oldalú biz
tosítása, egyre inkább kerül előtérbe a Magyar Néphadseregben is. 

Jelen cikkben a helikopter egységeknek a szárazföldi csapatok érde
kében történő felhasználása hadtápbiztosítási problémáit kívánom vá
zolni. Mint minden más esetben, a helikopter egységek harctevékenysége 
hadtápbiztositásának megszervezésében és végrehajtásában is - a heli
kopter egységek által végrehajtandó feladatokból és a harci alkalmazásuk 
formáiból kell kiindulni. A korszerű helikopterek alkalmazásra kerül
hetnek: 

- harcászati deszantok, felderítő és diverziós csoportok alkalmazási 
körleteikbe történő szállítására. A front támadó hadművelete során az I. 
lépcsőben levő összfegyvernemi hadsereg sávjában általában naponta 
szükségessé válik lövész z. erejű harcászati deszant bevetése különböző 
feladatok végrehajtására. Egy nehéz fegyverekkel nem rendelkező lövész 
z. szállitása és tevékenységének biztosítása egy vegyes helikopter ezred 
(MI-6, MI-8) e célra történő igénybevételét teszi szükségessé; 

- a helikopterek széles körben alkalmazásra kerülhetnek a harc
mező figyelése, sugárfigyelés és jelzési, műszaki felderítési, tüzérségi tűz 
helyesbítési feladatokra. Ezen feladatokra a frontvonal minden 10 km-ére 
legalább 1 db helikopter levegőben tartásával kell számolni, napi 12-16 
óra re. idővel; 

- az összfegyvernemi hadsereg első lépcsőjében támadó harckocsi 
ho. napi 80-120 km elöremozgása esetén a harcbavetést követő második 
naptól kezdve a hadsereg anyagi alapoktól olyan távolságra elszakadhat, 
hogy anyagi ellátása a szállitójárművek napi egy fordulójával már nem 
biztosítható, s így tevékenységéhez szükséges mintegy napi 900 tonnát 
kitevő lőszer és üzemanyag felét (450 t) csak helikopterek igénybevételé
vel lehet időben szállítani; 

- a helikopter egyre nélkülözhetetlenebb eszköz HDS és ho. harc-
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álláspontok áttelepltésekor, nagyobb víziakadályokon hidak építésekor, 
betegek, sérültek kíürítésénél, elszigetelten harcoló csoportok ellátásában 
és más emelési, szállítási feladatok végrehajtásában; 

i. - a helikopterek fontos feladata lehet csapatoknak rakétákkal, harci 
fegyverekkel történő ellátása, valamint ezen harci eszközök meghibáso
dásakor javítóanyagok és brigádok helyszínre történő szállítása; 

- a fedélzeti fegyverrendszerekkel felszerelt, páncélvédelemmel el
látott harci helikopterek nagyfokú manőverkészségüknél fogva egyre je
lentősebb feladatokat oldhatnak meg a szárazföldi csapatok közvetlen tá
mogatásában. Például: harckocsik és pc. szállítójárművek elleni harc, tü
zérség lefogása, megsemmisítése, vezetési pontok és eszközök megsemmi
sítése géppuska, gépágyú, fedélzeti „Levegő-Föld" rakéta és speciális 
bombák felhasználásával; 

- gyorsan változó helyzetben a saját és az ellenséges csapatok hely
zetének pontosítása, mozgó egységek, alegységek irányítása bonyolult 
földi és légi helyzetben igénylik a helikopterek alkalmazását; 

- a megfelelően felfegyverzett helikopterek felhasználhatók szállító 
helikopterek kísérésére, biztosítására és az ellenséges helikopterek elleni 
harcra is. 

- A felsorolás koránt sem teljes és az utóbbi évek gyakorlatai, az 
USA és Izrael hadseregeinek tevékenysége egyértelműen a helikopterek 
széles körű alkalmazásának szükségességét indokolják valamennyi had
erőnem, fegyY"ernem, szakcsapatok és szolgálati ágak tevékenységében. 

A helikopterek tömeges megjelenése egyre sürgetőbben veti fel a 
szervezem hovatartozásuk - s vele együtt-, a minden oldalú biztosításuk 
problémáinak elméleti és gyakorlati rendezését. A helikopter egységek 
szervezeti hovatartozását illetően több megoldással találkozunk: 

a) Azon hadseregekben, ahol a helikopterek tömeges számban vannak 
jelen, a helikopterek minden haderőnemnél megtalálhatók ho., dd. törzse
kig bezárólag már a készenlét időszakában. 

b) Azon hadseregeknél, ahol a helikopterek még korlátozott szám
ban vannak jelen, a helikopter egységek és alegységek általában a légi
erő kötelékében vannak és csak szükség szerint, ideiglenesen kerülnek 
átalárendelésre, átadásra a felhasználó összfegyvernemi magasabbegysé
gek és seregtestek állományába. 

c) Nagy hadigazdasági potenciállal rendelkező államokban törekvések 
vannak légiszállítású alegységek, egységek, magasabbegységek létrehozá
sára. Ilyen szervezeteknél - a helikopter a szállítójárművek mintájára -
az adott szervezebe teljes egészében beépül. Pl.: USA légi szállítású ho. 
Vietnamban. 

A szervezeti hovatartozás a Magyar Néphadseregben sem kiforrott, 
mint ahogy azt a „Honvédelem" legutóbbi titkos számában Halász alez. 
cikkéből is megítélhetjük. 

A korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkező kis államok hadsere
geiben a szervezeti, vezetési, biztosítási problémákat sajátos helyezetükböl 
kiindulva oldják meg. A kiképzés, szakirányítás, anyagi-technikai biztosí
tás sajátosságai miatt célszerűnek látszik, ha a helikopter egységek a ké
szenlét és háborús időszakban is a légierő szervezetében maradnak a cent-
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ralizált alkalmazás érdekében. Ez azonban nem zárja ki, hogy harci al
kalmazás idején a könnyű helikopterek tartósan, a közepes helikopterek 
ideiglenesen a felhasználó szárazföldi és más seregtestek állományába ke
rüljenek. 

A szervezeti hovatartozás ilyen formában való megoldása feltételezi 
(:s megköveteli: 

1. Az összfes;yvernemi magasabbegységek és seregtestek törzsében a 
helikopterek alkalmazásával összefüggő feladatok és tevékenység megter
vezésére, előkészítésére és gyakoroltatására már a békeszervezetben sze
mélyi és technikai feltételek létrehozását. 

2. A légierő, légvédelem szervezetében levő alegységek, egységek cél
irányos kiképzését és felkészítését, a felhasználó szervekkel történő együt
tes gyakoroltatást a napi kiképzés keretében és gyakorlatokon. 

3. Az elvonuló helikopter egységek magasszintű „M" készségét é:, 
nagy manőverkészségét egységkötelékben és alegységenként is. 

4. Egyes szárazföldi szakcsapatok előkészítését és speciális felkészí
tését a helikopterek tevékenységének biztosítása érdekébeen (pl.: leszálló 
helyek építése). 

5. A helikopterek anyagi-technikai biztosítása érdekében az összfegy
vernemi hadtáp és technikai, valamint a légierő és légvédelem hadtáp és 
technikai szolgálatainak összehangolt tervezői és végrehajtó tevékenyRé
gét az üzemeltetés, javítás. anyagi-technikai ellátás, eü. ellátás, repülőtéri 
és reptér müszaki biztosítás kérdéseiben. 

6. A várható alkalmazási körzetek szemrevételezését és részleges elő
készítését a helikopterek alkalmazása érdekében. 

7. Összfegyvernemi parancsnokok, törzsek és hadtápszervek időbeni 
felkészítését a helikopterek felhasználásából adódó lehetőségek megítélé
sére, elhatározás meqhozatalára, harcászatilag és technikailag célszerű 
és végrehajtható feladatok megszabására, a helikopterek alkalmazásából 
az összfe~yv~rnemi hadtápra háruló feladatok végrehajtására. 

A helikopter egységek várható alkalmazási területeinek, formáinak 
és megoldandó feladataiknak és szervezeti hovatartozásuknak rövid át
tekintése alapot ad ahhoz, hogy harctevékenységilk biztosításának néhány 
kéJ"dését rés:7.letesebben megvizsgáljuk. 

Fontosságában és bonyolultságában a biztosítás egyik fő feladata a 
helikopter alegységek, egységek repülőtéri biztosítása az összfegyvernemi 
seregtest érdekében történő alkalmazás közben. A helikopterek széles 
körü alkalmazása esetén megtalálhatók az összfegyvernemi seregtest sáv
jának teljes szélességében és mélységében. 

A helikopter merevszárnyú repülőgéphez viszonyítva lényegesen ki
sebb követelményt támaszt a tevékenységéhez szükséges fel- és leszálló
helyek méreteit és műszaki előkészítését illetően. 

Az összfegyvernemi magasabbegységek alárendeltségében levő köny
nyü helikopterek részére célszerű a települési helyet a ho. hip. körletben 
előkészfteni. Itt kerülnek elhelyezésre a repgépvezetők, műszaki és kiszol
gáló állomány, töltő, indító eszközök és az üzemeltetéshez szüksé~2s esz
közök és anyagok. 
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Az állóhelyeken a helikoptereket egymástól 2-3 forgószárny átmérő 
távolságra kell elhelyezni. A helikopterek állóhelyei mellett kell a fel- és 

,; leszálló mezőt előkészíteni, amely könnyú helikopterek esetében szükség 
szerint egybeeshet a helikopterek részére kijelölt és előkészített állóhe
lyekkel. 

> 

" 

A fel• és leszálló mező előkészítésekor a helikopterek típusától füg
gően kell készíteni 50-100 m hosszú biztonsági sávot arra az esetre, ha 
a helikoptereknek felszállás közben motorleállás miatt kényszerleszállást 
kell végrehajtani. 

A fel- és leszállás irányában szabad légifolyósóval kell rendelkezni, 
amely bizosítja a helikopter veszélytelen felszállását H = 150 m-ig. A fel
és leszállás irányában levő akadályok emelkedő szöge nem haladhatja meg 
a helikopter legkisebb emelkedő szögét (5°). 

A magasabbegység körletében azon helyeken, ahol helikopterek egyes 
vagy csoportos fel- és leszállását tervezik (harcálláspontok, segélyhelyek 
stb.) fel- és leszálló helyeket kell kijelölni és előkészíteni (lejté\szög 5°, 
átlagos terepegyenetlenség ±15-25 cm). ' 

Az összfegyvernemi hadsereg érdekében működő közepes és nehéz 
helikopterek telepítése és előrevonásának biztosítására a támadó hadmű
veletben szélesebb körű előkészítést igényel. 

Közepesen átszeldelt terepen általában minden 25-30 km2 területen 
találhatunk megfelelő helyet helikopter fel- és leszálló mező létesítésére. 

A helikopter egység részére egy fő települési körletet készítsünk elő, 
melynek távolsága hadművelet kezdetén a frontvonaltól 100-300 km lehet. 
A fő települési körletben a helikopter szd.-ot külön-külön, egymástól 5....:'. 
10 km távolságra kell elhelyezni. Deszant szállítása esetén a berakási kör
letekben (frontvonaltól 30-100 km) és minden olyan helyen, ahol helikop
terek fel-· és leszállását tervezik - megfelelő méretű fel- és leszálló he
lyeket kell előkészíteni. Támadó hadműveletben a MI-8 helikopter egy• 
ségek 60-100 km, MI-6 helikopter egységek 150-200 km-re·települnek 
a frontvonaltól. A támadási ütem függvényében naponta, legfeljebb kétC 
naponként áttelepülést kell végrehajtaniuk. 

Abban az esetben, ha a kijelölt területről helikopterek fel- és leszál
lását csak függőlegesen tervezzük (könnyú, közepes helikoptereknél), úgy 
a kijelölt területen a terepegyenetlenségek közepes értéke elérheti a heli
kopter klirensének (a talaj és a helikopter gondola alsó pontja közötti 
távolság) 500/o-át. Klirens értékek a MI-6-nál 0,596 m, MI-8-nál 0,5 m. 

Ha a helyzetből adódóan nincs lehetőség sírna terület kiválasztására, 
úgy a kiválasztott terület megtisztítására csak az alábbi legszükségesebb 
követelményeknek kell eleget tenni: 

1. A bokrok magassága közepes és könnyú helikopterekkel ne há0 

!adja meg az 1 m-t. 
2. Az átlagos terepegyenetlenség ne haladja meg a ±15-25 cm-t. 
3. A terület lejtószöge ne legyen több 5-6°-nál. 

A helikopterek csoportos fel- és. leszállásához szükséges. terület mé-,. 
reteit meghatározza: 

1. Az adott típusú helikopter méretei, a két helikopter forgószárnya 
és a közelben levő akadály közötti távolság. Nappal ez a távolság a for• 
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gószárny átmérőjével, éjjel - forgószárny átmérő másfélszeresével egyen
lő, jólképzett repgépvezető esetében. 

2. A helikopterek számától, típusától, időjárási feltételektől, napszak
tól, a fel- és leszállás módjától. 

A felszálló mezők optimális méreteit az alábbi táblázat tartalmazza 
(m-ben): 

Egyes gépek Raj Század Ezred 
Változat 

Típus 
N. É. N. É. N. É. IN. J';. 

l. MI-6 
l
lOOxlOO 1240x240 1240x650 1700x700 

150xl50 350x350 350x950 lOOOxlOOO 

1
75x75 /175x175 /t75x460 1400x500 

IOOxlOO 220x220 220x560 600x600 

II. M-I---6--.,..l--3-50_x_3-50--r 390x320 1 1000x320 lve. e. 
4300

x
320 

I.MI-8 

II. MI-8 1 200x200 1 310x247 1 1400x250 1 

N - nappal; E - éjjel; v. e. = 1 szd. MI-6, 2 szd. MI-8. 

A deszant kirakási körzetében a leszállóhelyek méretei a fenti táb
lázatban megjelölt adatoknál kisebbek is lehetnek, mivel a deszant ki
rakása után a felszálláshoz nekifutásra nincs szükség. Ebben az esetben 
a helikopter század részére 400x700, ezred részére 400xl000 m terület 
is elegendő. 

Abban az esetben, ha a század (ezred) egyidejű felemelésére nincs 
szükség és a kötelékeket a felszállás előtt nem kell a földön felépíteni, 
11 fel- és leszálló mező optimális méreteit a szükséges guruló mező széles
sége, az egyes vagy csoportos felszálláshoz szükséges fel- és leszálló mező 
méretei, a ki- és berakási mező szükséges méretei, a felszállás módjától 
függően a nekifutás végrehajtásához szükséges terület méretei fogják 
meghatározni. Ebben az esetben az adott típusú helikoptereknek 350x350 
- 600x600 m munkaterület, úgy nappal, mint éjjel elegendő, ha egyide
jűleg század köteléknél nagyobb csoport fel- és leszállását nem tervezzük. 
A fel- és leszálló irányban 25 m-nél magasabb akadály 300 m-ig a mun
katerület szélétől nem lehet. 

Figyelembe véve a településsel szemben támasztott követelményeket, 
a helikopter egységek főkörleteínek kiépítését célszerű repülőtér építő 
zászlóaljak feladatául szabni. A deszant be- és makó körzet mezőit cél
szerű e célra ;s felkészített összfegyvernemi mű. csapatok feladatául szab
ni, annál is inkább, mert ezek távolsága frontvonaltól várhatóan 30--00 
km lehet és ebben a koc:oetben repülótérépító zászlóaljak ilyen feladatokra 
nem állnak rendelkezésre. 
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A helikopter aleffsqek, egységek an:,aci bllllosllása 

• Az anyagi biztosítás egyik legfontosabb feladata a helikopterek hajtó-
és kenőanyagokkal történő ellátása. A helikopterek hajtó- és kenőanyag 
szükséglete egyenes arányban van a repülés távolságával, a terhelés nagy
ságával. Az adott konkrét feladatra szükséges mennyiséget megfigyelői
mérnöki számvetés alapján határozzák meg. A feladat jellegétől függően 
szükségessé válhat a fő- és póttartályokon kívül kiegészítő tartály elhe
lyezése a helikopter teherkabinjában. A Ml-6-os helikoptereknél a fő
tartályba 8200 liter, póttartályba 4500 liter és a tehertérben a kisegítő tar
tályba 4500 J.ter, a MI-8 helikopter főtar1Jályába 1720-3000 liter, a te
hertérben levő kisegítő tartályba 917 liter TSz-1, vagy T-1 hajtóanyag 
tölthető be. Az olajrendszer feltöltéséhez a MI-6 esetében 330 liter, a 
MI-8 esetében 70 liter feltöltésével számolunk. Az olaj típus szerint 
MK-8 és MSz-20 és ezek keveréke. Ezenkívül a hidraulika rendszerek 
feltöltéséhez jelentős mennyiségű AMG-10 folyadékra van szükség. (Pl.: 
Ml-6 részére 184 liter.) 

A fentiekből látható, hogy a különböző nagyságű helikopter kötelékek 
hajtó- és kenőanyag biztosításához nagyszámű űza. és olajtöltó gk.-ra van 
szükség. 0,8 fogyasztási együtthatót figyelembe véve egy MI-6 helikop
ter szd. feltöltéséhez kiegészítő tartály nélkül: 

Q = 16 x (8200+4500) x 0,8 = 16 x 12 700 x 0,8 = 162 560 liter üza.-ra 
van szükség. Ennek a mennyiségnek a feltöltése 4 db TZ-200-as töltő 
gk.-val az alábbi időre biztosíthatók: 

1. Fordulók száma = 162 560 
= 162 560 

= 5 5 
4x7500 30000 '· 

2. Egy forduló menetideje az üza.-telep 3 km-es távolsága és önfel
töltés esetén: 

- menetidő: 
3 km + 

25 km/ó 

3 km 

15 km/ó 
7500 

- önfeltöltési idő: --= 25 perc; 
300 

7,2+12 
--- -19,2=20perc; 

2.4+4 

- fordulónkénti passzív idő (csatlakoztatás) 3 perc. 
Összesen 1 forduló ideje = 20+25+3 = 48 perc. 

3. Osszforduló idő, figyelembe véve, hogy a kezdésnél a gk.-k telve 
voltak és a feltöltés végén félig maradnak: 48 x 5 = 240 perc. 

4. Egy Ml-6 század feltöltési ideje négyszeri csatlakozás passzív 
. . .. . . • 162 560 162 560 
1deJével: toltés1 1do = = 136 perc, 

4x300 1200 
- egyszeri passzív idő (csatlakozás odaállás) - 3 perc, 

- _!_!!_ = 4 csatlakozás. Osszideje 4x3 = 12 perc. 
4 

Mindösszesen 48 x 5+ 136+ 12 = 388 perc = 6 óra 28 perc. Ez az idő a 
töltőeszközök számának, teljesítményének növelésével többszörösen csök-
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kenthető. Egy MI~ szd. '(20 db helikopter) feltöltése 5 db TZ-200 töltő 
gk.-val, fenti idő töredéke alatt (32') végrehajtható. 

A hajtóanyagon kívül a helikopterek ismételt előkészítésekor. feltöl
tésre kerülhetnek sűrített levegővel, eü. oxigénnel, szénsavval, szesszel 
(jégtelenítő rendszer), különböző hidraulikával és olajokkal. Ezek feltöl
tése részben speciális gk.-val, részben kannákból, palackokból történik. 
Beépített oxigén rends:rere csak a MI-6 helikopternek van. Sebesültsz;il
lítás eset.én a MI-6-ra pótlólag 24 db KP-21 oxigénlégző készüléket le
het elhelyezni. A MI-8 típuson hordozható készülékek vannak a sze
mélyzet részére, melynek csak előzetes kiszerelés után tölthetők fel. A he
likopterek általában kis magasságon repülnek, s ezért oxigénfogyasztásuk 
általában nem jelentős, kivéve azon eseteket, ha szennyezett terep felett 
vagy szennyezett légtérben repülnek, mert ilyenkor a fedélzeti oxigénké
szüléket használják. Sűrített levegő és hidrogén feltöltése általában min
den felszállás után szükséges, azonban nem nagy mennyiségben és így 
feltöltésük a rendszeresített eszközökkel nem okoz gondot. 

Lőszerellátás: A MI-6 típusú helikopteren A-12,7 mm géppuska 
van 200 db lőszer javadalmazással. A MI-8 helikopterre 4 db UB-16-57 
UB. függeszthető fel egyenként 16 db Sz-5M vagy Sz-5K (Kumulatív) 
rakétával. A lőszerrel és fedélzeti rakétával történő ellátás nagymérték
ben függ a végrehajtandó feladattól, s ezért a szükséglet felmérése és kie
légítése csak a feladatok ismeretének függvényében végezhető el. Altalá
ban az egységnél 4 ja. lőszer és 2 ja. fedélzet rakétát tárolnak. A helikop
ter ezredeknél fel kell készülni a légilőszerek tömeges kikonzerválására. 
hevederezésére és betöltésére, a fedélzeti rakéták kikonz~rválására és ösz
szeszerelésére, felfüggesztésére. 

A helikopterek indítása történhet autonóm (fedélzeti) rendszerrel, 
vagy speciális APA gk.-val. A közepes és nehéz hel. e.-nél sok emelő, ra
kodó munka fordul elő, s ezért nagy számú emelő eszközökkel kell ren
delkezniök. A közepes és nehéz helikoptereknél 3-4 gépre 1 vontató gk. 
is van biztosítva, melyek szükség szerint anyagszállításra is felhasznál
hatók. A helikopterek téli üzemeltetéséhez minden típushoz nagyszámú 
melegítő eszközre van szükség (MP-300, MP-44 B). 

A helikopter ezred tagolt telepítése, alkalmazási sajátosságai bonyo
lult feladat elé állítják a hadtáp és kiszolgáló szerveket az elhelyezési, 
élelmezési, belső szállítási, őrzésvédelmi, egészségügyi biztosítás megszer
vezésében és végrehajtásában, úgyszintén a különböző munkahelyeken 
szétszórtan tevékenykedő végrehajtó állomány vezetésében. 

A helikopter egység hadtáp, technikai és repülőtéri biztosításának 
megszervezésekor figyelembe kell venni, hogy az egység feladatát ideigle
nes körletekből is végrehajthatja az alábbiak szerint: 

1. Az egység deszant berakási körletben települ. 
2. Az egység részfeladatok végrehajtására előkészített körletben tele-

pül (anyagszállítás, kiürítés). · 
3. Az egység bázis körletében (főkörlet) települ és onnan több fordu

lóval haitia végre feladatát. A deszant berakási körletben az egység l'sak 
a legszükségesebb ideig· települ és általában ugyanazon helyen csak egy 
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alkalommal.• Alapvető szervezési feladat, hogy a deszant ki-, vagy bera
kása a lehető legrövidebb idő alatt megtörténjen. Ennek érdekében: 

- lehetővé kell tenni, hogy a helikopterek a főkörletből felszállva a 
des~ant berakási körletében - utántöltést nem igényelve - hajtsák végre 
feladatukat; 

- ha az elözö megoldás. nem lehetséges, úgy nagymennyiségű töltő-
eszközt kell a berakási körletbe kűldeni a feltöltés gyors végrehajtására; 

- a helikopterek ismételt előkészítését a deszant átszállítása után, 
lehetőleg a főkörletekben végrehajtani. 

Célfeladatok végrehajtási körletében . a tartózkodási időt a feladatok 
tartalma és .volumene határozza meg. Itt végrehajtásra kerülhet a helikop
terek ismételt bevetésre való felkészítése.-'- megfelelő mennyiségű anya
gok és eszközök kiküldésével. 

A főkörletben a helikopterek ismételt bevetésre való előkészítésének 
munkaigényét érzékeltetik az alábbi adatok. Egy vegyes szervezésű heli
kopter ezred (16 db MI--6, 40 db MI-8) re; üza. javadalmazása 220 t (iel
töltés - 160-180 t), lőszer ja. 4000 db (0,6 t), fedélzeti ra. ja. 2900 db (12 
t), oxigén ja. 61 db 401 ballon (feltöltés 37 ballon). Ha a MI--6 helikoptert 
úza.-szállításra kívánjuk felhasználni - e célra a póttartályát és kisegítő 
tartályát lehet feltölteni 9000 liter üzemanyaggal, vagy a kisegítő tartály 
helyét!, a tehertérben egy db 10,5 m3 feltöltött ellasztikus tartály helyez
hető el. 

Egyéb anyagok szállításának lehetőségét a helikopter teheremelő. ké
pessége (MI--6; 6-12 t, MI-8; 2-3 t) és a tehérckabirfok méretei (MI---6; 
ll,7x2,8 m H = 2,8 m; MI--8 5,15x2,38 H = 1,8 tn) határozzák meg . 
. , A MI--6 helikopterrel egyszerre 6 db V-750 lé. rakéta vagy 2 db 
harcászati rakéta · szállftható .. Személyszállítás esetén 60--64 fő deszant, 
vagy 32 .fő fekvő bet~g + 8 fő kísérő és . 5 fő szen,élyzet. Ml-8 helikop
terrel GAZ-69 rajgk., vágy 23 fő desmnt, vagy 12 fő fekvő ·beteg ,és 3 fő 
személyzet. · - _, 

A fentiekben igyekeztem néhány olyan adatot közreadni, melyek a 
hadtáp különböző tagozataiban légiszállítási . szám vetésekhez alap1>l .. szol-
gálhatnak. · · 

Az összfegyvernemi seregtestek és magclSabbegYSéS:ek törzseit kiszol
gáló helikopter rajok ellátási-kiszolgálási feladatai: 

1. A helikopterek üza, és kenőanyaggal történő ellátása és feltöltése. 
Az e célra alkalmazható MI-'l M és K-26 típusú helikopterek benzin 
üzeműek (B--91, B-c-86 benzin). A MI-1 M helikopter fogyasztása ala
csony és így feltöltésük viszonylag egyszerű szervezéssel megoldható. A 
feltöltésük történhet speciális szűrővel felszerelt töltő gk.-ból (Cs-350, 
Cs-344), vagy 200 1 hordókból speciális szűrő felhasználásával (szarvas
bőr). 

Az üza.-ellátás és feltöltés megtervezése: 

a) üza.-szükséglet meghatározása (Q): 
Q = M·Gf·Kf+M·Gp = (1) 

M - a feltöltendő helikopterek száma (raj 4 db, szd. 12 db); 
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Gf - a helikoptet üza.-főtartály befogadó képessége (MI-lM = 
160 1). 

Kf - a főtartályban levő üza. felhasználási tényezője (0,75-0,85). 
Gp - a póttartály befogadó képessége (MI~lM-140 1). 

A fenti összefüggés alapján számítjuk ki a 4 gépből álló helikopter 
raj 1 napi üza.-szükségletét, napi 3 felszállással számolva: 

Q = 4x3xl60x0,8+4x3xl40 = 3210 1. Vagyis egy helikopter raj ü,,:a.
szükséglete napi háromszori bevetés esetén elfér egy 4000 1 Cs-346 üza.
töltő gk.-ban (a bevetések száma ennél több is lehet). 

b) A helikopterek feltöltési ideje egyidejű leszállásuk esetén: T 
T raj= (to+tf+tá+td) M =perc 

M - feltöltendő helikopterek száma (4 db), 
to - a töltő gk. odaállása a helikopterhez (2'), 
tá - az üza. áttöltés ideje 150 !/perc szivattyú teljesítménynél (1-2'), 
td - a töltés befejezése és dokumentálása (2'). 
Behelyettesítve, megkapjuk a raj feltöltési idejét: 
T raj= (2+2+1-2+2) 4 =28-32 perc. 

A fenti részidők tapasztalati normán alapulnak. Az egyes gépek 7-
8', a raj 28-32' alatti feltöltése 1 db töltő gk.-val az ismételt előkészítés 
gyors végrehajtását biztosítja. Hordóból történő feltöltés esetén egy gép 
töltési ideje megduplázódik. 

2. A helikopterek feltöltése sűrített levegővel. A helikopterek fő Je
vegőfogyasztói a fékező és indító rendszerek, melyek utántöltésére általá
ban minden leszállás után szükség van. Raj és egyes gépek feltöltése 40 
1/150 atm. levegő palackokból történik magasnyomású csatlakozó cső se
gltségével. A felhasználási helyeken 1 db helikopterre 2 db 40 1/150 atm. 
ballon szükséges, melyek utántöltéséhez légsűrítő szükséges. 

86 

3. A helikopter raj földi lépcsőjének szállftása: 

A helikopter raj állománya általában: 4 f6 hajózó: 
- 1 fő rajtechnfkus tiazt, 
- 4 fő rg. szer. mechanikus tts., 
- 3-4 fő szakág mechanikus tts., 
- 4 fő mechanikus ts., 
- 5 fő gk.-vez. + 3 fő távírász sorkatona. 

A fenti állományból 16-21 fő földön kerülhet átszállításra. 

Gépjárművek: 

- 1 db Cs-346 üza.-töltő gk., 
- 1 db URH rád. gk., 
- 1 db olajmelegítö-töltő gk. (GAZ-51), 
- 2 db Cs-344 tgk. + 1 db 3 t pótkocsi. 

Szállítandó anyagok: 
- 3800 1 B-95 benzin, 
- 400-600 kg (2-3 hordó) MSz-20 olaj, 



: 

- géptartozékok (takaró, szerszámláda, lépcsők stb.), 
- különböző javító, karbantartó anyagok, 
- a személyi állomány egyéni és csoportos felszerelése, 
- sebesültszállító gondolák. 

A fenti állomány, anyagok és eszközök a rendszeresített szállltóeszkö
zökön 1 lépcsőben elszállíthatók és biztosítják a támadási ütemnek meg
felelően az előkészített körletekbe napi 1-2 alkalommal az áttelepülés 
végrehajtását. 

4. A helikopter vezetők részére 2. sz. élm. norma illetményes, mely
ből legalább napi két alkalommal főtt étkezést kell biztosítani. 

5. A hajówállomány napi orvosi ellenőraése kötelező, repülésá fel
adatra csak panaszmentes repülőgépvezető engedhető. 

6. A helikopterek kisebb javítására biztosítani kell a ho. gjmű. vagy 
fegyverzeti javitóműhely eszközeinek i,génybevéteLét. Megmbásodás (sérii
lés) esetén a seregtest javítószervei vagy a bázisrepülőtér szakjavító állo
mánya és eszközei vehetők igénybe a technikai biztosítás rendjétől füg
gően. A javításhoz szükséges fődarabok biztosítása a légierő vagy légvé
delem szakfegyvernemi szertára útján történhet. 

A helikopterek várható felhasználásának sokrétűsége egy cikk kere
tében nem teszi lehetővé a tevékenységük biztosításából különböző szer
vekre, tagozatokra háruló feladatok részletes elemzését, másrészt a heli
kopterek alkalmazásának tapasztalatai hazai vonatkozásban csak kezde
ttek, a publikált szakirodalom igen kevés. A szervezeti és technikí fej
lesztés eredményéül a Magyar Néphadseregben is különböző típusú és 
rendeltetésű helikopterek nagyszámú megjelenésével számolhatunk. Az ál
talam ismert problémák és tapasztalatok közreadásával a helikopterek 
felhasználásával, kiszolgálásával, ellátásával kapcsolatos problémák to
·vábbi tisztázását kívánom elősegíteni. 
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Tábori löszerraktátak alkalmazása és működése 
hadműveleti viszonyok között. Ezek sajátosságai 

az elsö hadműveletben* 

KClzinczi István éi.lezrédes 

A „hadügy forradalma" megváltoztatta a fegyveres küzdelem jelle
gét, arculatát. Ez magával vonta a csapatok szervezeti felépí.tésének át
alakulását. A korszerű harc. megvívására. szervezett magasabbegységek 
rakéta-atomeszközökkel,.· a csapatok pedig ·többszörösére növelt hagyo,
mányos . t_üze~ővel \·endelkeznek. 

. A tűzerő megnövekedése harci (hadműveleti) viszonyok között emel
te a lőszerellátás terjedelmét, jelentőségét. Ezt · a következő tények iga
zolják: 

- Míg: a Nagy H~nvédö Háborúban egy lövészhadosztály egy java~ 
dalmazásának ·súlya 300-:-350 tonnát tett ki, addig a korsze~űen szervec 
zett lövészhadosztályok esetében ez a· következők · szerint alakul: Magyar 
gépkocsizó lövészhadosztálynál 750~00 tonna, szovjet gépkocsizó lövész
hadosztálynál pedig 1300-1400 tonna között mozog. 

- Ez annyit jelent, hogy az MN hadosztályainál az egy javadalma
zás lőszer súlya mintegy 2-2,5-szeresére, szovjet hadosztály esetében pe
dig 4-szeresére emelkedett. 

A fentiek eredményeképpen a lőszer felhasználás terjedelme is meg
növekedett. Atlagos napi felhasználásként, az egy javadalmazás 50-
60%-át véve alapul, a tonnában kifejezett lőszer felhasználás hadosztály 
viszonylatban a következők szerint alakulhat: 

- Magyar gépkocsizó lövészhadosztály napi lőszer felhasználása 400 
-500 tonna . 

... A Szerkesztő Bizottság készséggel tesz eleget a szerZÖ lapunk hasábjain 
történő publikációs igényének. Bár a cikk egyes tételeivel nem ért egyet, a 
fegyverzeti szolgálat szakmai tevékenységének feltárását nyújtó gazdag tény
anyaga alapján alkalmasnak tartja egy olyan vita kibontakoztatására, mely je
lentősen elősegítheti a hadtápbiztosítás egységesen követendő elveinek tisztá
zás:ít, a htp. biztosításban érintett szolg. ágak egységes elvi alapokon nyugvó 
tevékenységének kiderltését. Kérjük a cikkhez olvasóink véleményének kifej
tését lapunk hasábjain. 
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' - Szovjet gépkocsizó lövészhadosztály esetében pedig 700"-,.800 ton
n.a.: 

~ Ezt ,viszonyítva a Nagy Honvédő Háborúban a lövészhadosztályok 

.. 

napi 100-150 tonnás átlagos felhasználásához, rögzíthető, hogy a magyar 
gépkocsizó lövészhadosztály napi lőszer felhasználása korszerű viszonyok 
között 3-4-szeresre1 a szovjet hadosztályoké pedig 8-9•szeresre emel
kedett. 

úgy vélem -·e 'néhány számadat mindennél beszédesebben bizonyítja, 
hogy a lőszerellátás feladatai terjedelemben többszörösre növekedtek. 

Mivel lőszer nélkül, a tömegesen rendszeresített hagyományos fegy
verzetben realizálódó tűzerő, csak lehetőség marad, világossá válik a lő
szerellátás megnövekedett jelentősége is .. 

Ta.nulmányo_t:r1,ban a. löszerellátás _hadműveleti tagozatában megol
dandó feladatokon· belül, a tábori lőszerraktárak alkalmazásának és mű
ködésének kérdéseivel kívánok foglalkozni, Ugyanis a hadosztályok lő
szerellátásában., (melynek megnövekedett terjedelmét az előzőekben indo
koltam), a hadműveleti tagozatban ,működő front- és seregtest lőszerrak
tárak meghatározó szerepet játszanak. 

úgy vélem e fontos szerepből kiindulva, feltétlen foglalkozni kell 
ezeknek a t.ábori -lőszerraktáraknak alkalmazási és működési kérdéseivel 
A,z eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy akad egy sor· kimunkálandó 
kérdés e területen. Ezek egy részét fejtem ki a következőkben. 

I. 

TAIIORI LOSZEJUt:AKTAIIAK KOBSZEBO SZERVEZETI FELf!Ph1!SE 
f!s ANNAK D,IUOKLASA 

A tábóri lőszerraktárak a löszerellátás hadműveleti tagozatában ke
rülnek alkalmazásra. Egy részük a hadműveleti tagozat felső szintjén front 
vpp-at!,cozásban, másik részük pedig alsó szinten seregtest viszonylatban 
működik .. A lőszerellátás hadműveleti tagozatának .mindkét szintjén mű-
11:.üdő tá!l~rhlőszerraktár1tk alapvető rendeltetése, hogy .a hadászati. tagos 
zatból érkező lőszer készleteket térben és időben eljuttassák, a harcászati 
tagozatba; , · 

Rendeltetés szempontjából; a frontraktárak .a hátországból érkező 
Jqszerkészletek fogadását és seregtestek részére történő biztosítását vég
zik. A seregtest lőszerraktár;tl< pedig átveszik a lőszert a frpnt raktáraktól, 
és biztosítják a magasabbegységek és seregtest közvetlenek ellátását lő
szerrel. 

· , Alapvető feladataik tehát megegyeznek. Vagyis bármelyik hadműve
leti tagozatú lőszeitraktár főbb fel.adatai a következők szerint rögzíthetők; 

- anyag ·átvétel (átrakás, vasúti vagy vízi szállítóeszköz kiürítés) a:Z 
elöljárótól; 

- az átvett anyag tárolása 1 őrzése és minden .oldalú biztosítása, va
lamint kiszállításhoz történő csoportosítása; 

- anyagok kiszállítása; 
- részvétel a hátraszáll!tásra, kerülő üres ládák és hüvelyek kon-

centrálásában és a hátország felé történő kiürítésében. 
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Figyelembe véve az előzőekben felsorolt főbb feladatokat, a tábori 
lőszerraktárak szervezetét, úgy célszerű kialakítani, hogy az utánszálli
tást végrehajtó eszközökön kívül, minden más erő és eszköz rendelkezé
sükre álljon, melyek működésükhöz szükségesek. E kritérium figyelembe
vételével egy tábori lőszerraktár szervezetének elvi felépítése a követke
zők szerint alakulhat. 

1. Tábori lőszerraktár ,zervozelénell elvi feléplüoe 
(1. sz. melléklet) 

a) Vezető szervek: 

- Parancsnokság, melybe a parancsnok és helyettesei tartoznak. 
- Pártpolitikai apparátus a párt-, KISZ-, és politikai munka céljá-

ból rendszeresített erőket és eszközöket foglalja magába. 
- Törzs, a raktár településének, mozgásának, működésének és tevé

kenységének minden oldalú biztosítását tervezi, szervezi és irányítja. 
- Tervező, szervező és nyilvántartó alosztály, a szakmai (löszerel

látási) feladatok tervezésére, szervezésére és a készletek nyilvántartására 
van hivatva. 

- Szolgálati ágak, mint funkcionális vezető szervek, a raktár min
den oldalú biztosításának és kiszolgálásának rájuk háruló feladatait old
ják meg. 

b) Biztosító szervek: 

A raktár minden oldalú biztosításának feladatkörén belül, a rendel
tetésüknek megfelelő szakfeladatok megoldására hivatottak. 

A biztosító szervek a törzs és komendáns század kötelékében vannak 
összefogva. Ezek az erők és eszközök a következő alegységekből tevődnek 
össze: 

- Hlradó szakasz, melynek rendeltetése a raktár belső híradásának, 
legalább két csatornán (rádión és távbeszélőn) történő biztosítása. Szerve
zetileg két rajból tevődik össze, mindegyik raj egyaránt alkalmazható 
,:,gy rádió, mint vezetékes híradás megvalósítására. 

- Műszaki ra;, mely alapvetően a műszak felderítés végrehajtására, 
valamint műszaki-utász feladatok irányítására képes. 

- Vegyivédelmi ra;, szintén két alapvető feladatra a vegyí-sugárfel
derítésre és a vegyi-sugármentesítési feladatok irányítására képes. 

- Komendáns és forgalomszabályozó szakasz, a komendáns és a for
galomszabályozó feladatok megvalósítására hivatott. Rendelkezik egy ko
mendáns és egy focgalomszabályozó rajjal. Alapvetően a raktár telepiilé
sében szükséges komendáns és forgalomszabályozási feladatokat oldják 
meg, de bevonhatók a raktár mozgásával kapcsolatos feladatokra is. Al
lományába tűzoltó raj is tartozhat. 

c) Végreha;tó szervek: 

- Lőszerellátó és -tároló osztályok, a lőszerbiztosítási feladatok meg
oldásának alapvető szervei. Osztályonként 2-2 lőszer ellátó- és tároló
csoporttal rendelkeznek. Egy ilyen csoport képes a szükséges szállító, ra-
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kodó és ör alegységekkel való megerősítéssel egy irányú löszerbiztosítási 
feladat bármelyikének (átvétel, tárolás, kiszállítás) a megoldására. 

- Fegyver, müszer, alkatrész és karbantartó anyag tárolóosztály, a 
nevében foglalt anyagok ellátására hivatott, szervezése csak seregtest 
szintű tábori lőszerraktárhoz indokolt, me.rt front szinten külön önálló 
ilyen jellegű raktár van. 

- Rakodó és kiürltö század, a raktár rakodási, valamint az elöljáró 
tagozatból érkező lőszerek vasúti és vízi szállítóeszközökből történő ki
ürítési munkálatait végzi. Emellett képesnek kell lennie őrzési feladatok 
<allátására is. 

- Örszázad, a raktár települési elemeinek és a lőszer szállítmányok 
őrzésére hivatott. 

d) Kiszolgáló szervek: 

- Segélyhely, mely az eü. szolgálat vezetőjének irányítása alatt, 
a raktár eü. biztosításának feladatait látja el. 

- Szállítószakasz, a raktár állandó állományának és eszközeinek 
szállítását végzi. Három szállító rajból tevődik össze. A lőszer készletek 
szállítása nem feladata. 

- Ellátószakasz, a raktár élelmezési, ruházati és üzemanyag ellátá
sára hivatott. Szervezetébe az élelmezési ellátóraj, a htp. ag. raktárak és 
a. ruházati javítóműhely tartozik. 

Egy tábori lőszerraktár hadi állománya 370--400 fő. Békeállománya, 
a hátországi raktár funkcióinak betöltése mellett 260-280 főből (beleért
ife a polgári alkalmazottakat is) kihozható. 

2. Tábori lllszerraktár uuvnell felépl.....,el< hldüoláea 

A fegyveres küzdelem megváltozott jellege lényeges befolyást gyako
rol a hadműveleti ellátó szervekre, ezen belül a tábori lőszerraktárakra is. 
Szabályzataink, vezetési és alkalmazási elveink, valamennyi fegyveres 
alakulat tekintetében (legyen az harcoló, biztosító vagy kiszolgáló alaku
lat) igen komoly és indokolt követelményeket állítanak azok hadműveleti 
(harci) viszonyok közötti működését illetően. Ezen követelmények tilltré
ben a tábori lőszerraktárak újszerű szervezeti felépítésének indokolása 
röviden a következő főbb gondolatokban fejthető ki. 

a) Egy adott alakulat vonatkozásában a vezetésnek komplexnek kell 
tenni 

A hadműveleti viszonyok közti tevékenységet és annak minden oldalú 
biztosítását, a tábori lőszerraktár vezető szerveinek kell megtervezni, szer
vezni, vezetni és ellenéSrizni. 

E feladatot az elmúlt időben érvényben levő, a tábori lőszerraktár ve
zető szerveire vonatkozó szervezési elgondolással, a korszerú viszonyok 
között már nem lehet megoldani. Alapvetően azért, mert a régi szervezeti 
keretek a vezetőszervek állományát és összetételét csak a szakmai fel-

• adatok vezetési lehetőségeinek biztosítására korlátozták. 
Az új követelmények között, a szakmai vezetésen felül egy sor egyéb 

irányú vezetési probléma merül fel, melyek megoldása a vezetést61 komp-
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lex· jelleget követel. Tehát ennek biztosítása érdekében ,került beállitásra 
a tábori lőszerraktárak· . .,ezetési szervei közé a törzs, mely arra hivatott, 
hogy koordináló tevékenységével biztosítsa .a vezetés .komplexségét. 

· · ·Ezzel párhuzamosan megjelent a tervező, szervező és nyilvántartó al
osztály, niely lényegében a parancsnoknak a· szakmai feladatok vezeté
sére, tervezésére és szervezésére hivatott szerve. Tehát áZ új szisztémán 
belül, a raktár vezetése egYaránt biztosított úgy· ,,katonai", mint ,.szak-
mái" vonatkozásban·. · · 

b) Az adott alakulat bármely tevékenységében meg kell sze.rvezni és 
folyamatosan fenn kell tartani a minden oldalú biztositást 

A minden oldalú biztosítás, - csak a föbb ágakat említve -, tábori 
lőszerraktár tevékenységében a következőket foglalja magába: 

- Felderítés 
·-·Őrzés 
- Földi csoportok támadása elleni védelem· (fedező biztosítás) 
- Ellenség légi eszközei elleni védelem 
- Tömegpusztító eszközök elleni védelem 
- Műszaki biztosítás 
- Aleázás 
- Menetbiztosftás 
- Tűzvédelem 
- Híradó biztosítás 

• ..• ~ ffildtápbi7Jtosítás. 

A minden oldalú biztosítás tehát igen sokrétű és bonyolult feladato
kat foglal magába, melyek egy részét csak erre a célra speciálisan kikép-
zett erőkkeLlehet · megolcfanL · 

E:zen feladatok megoldására a tábori lőszerraktár új szervezete ren
delkezik a legszükségesebb. erőkkei. és eszközökkel, Ezek :zömmel a törzs 
és komendáns szd., ·valamin.! a szÖlgálati ágak állományábá vannák szer
vezve. !gy indo~olható röviden azok szervezeti beállitása .. 

· e) Az adott alakulat, lehetőleg a minimális megerősítő és támogató 
erők és• eszközök alkálmai:ásáva! legyen képes fefadatainak megoldására 

Vonatkozik. ez a tábori· löszerraktáf feladatajnak a megoldására is. 
Ebből következően az új s:ierv"ezeti keretek valóbail biztosítják ait a lehe
t®éget,. hogy. a raktár. képes legye11 f~adatának végrehajtására, lőszer 
utánszállítás kivételével. 

Ez pedig igen lényeges előrelépés a raktár szervezetének kialakítása 
terén. Ha pedig azt vesszük alapul, hogy az anyagi biztosító csapatok és 
alegységek szervezeti fejlődésének tendenciája egyre inkább a komplex 
(szállítóeszközöket is magukba foglaló) ellátó egységek kialakítása felé 
irányul, akkor nyugodtan rögzíthetjük, hogy fegyverzeti vonatkozásban 
lépést tartunk a fejlődés jelenlegi követelményeivel. · 

A tB.bori lőszerraktárak Űj szervezeti kereteinek a gyakorlati életben 
való létjogosultságát fényesen bizonyítja az új szervezetre áttért HDS 
közvetlen tábori lőszerraktár példája. Ennek tapasztalatait röviden úgy 
lehet rögzíteni, hogy· úgy béke mint hadműveleti -viszonyok között egy
aránt, új szervezetével a ;raktár fokozottabban képes megfelelni a ráhá-
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ruló és több irányű ·követelményeknek. E tény "- úgy gondolom -, a leg
jobb igazolása az új szervezeti felépítés létjogosultságának. 

II. 

TABORI L0SZERRAKTARAK ALKALMAZASA l!S Mt!KÖDl!SE 

A tábori lőszerraktárak alkalmazásának és működésének főbb elvi 
és gyakorlati kérdéseit az új szervezeti felépítésű raktárak lehetőségeinek 
tükrében kívánom elemezni. Szükségessé vált ez a szemléleti mód azért, 
mert a régi szervezeti felépítésű raktárak alkalmazási és működési lehe
tőségei már nem elégítik ki a korszerű követelményeket. Vagyis azokat 
már a korszerű viszonyok között, működési lehetóségeik fogyasztékossá
gaiból kifolyólag eredményesen alkalmazni a hadműveleti tagozatú lőszer 
ellátási feladatok megoldására szinte lehetetlen. 

1. Tábori lliszerraktárak alkalmamsl lellet&égei 

Mint ismeretes az önálló tábori lőszerraktárak, a lőszerellátás had
műveleti tagozatában kerülnek alkalmazásra. Ha szervezeti felépítésüket 
többé-kevésbé azonossá tesszük, úgy a hadműveleti tagozat mindkét (front 
és seregtest) szintjén egyaránt alkalmazásra kerülhetnek. Természetesen 
az alkalmazás lehetőségei és a raktárak által megoldásra kerül lőszerellá
tási feladatok jellege más lesz. 11:ppen ezért külön csoportosításban fejtem 
ki a front és seregtest tábori lőszerraktárak alkalmazási lehetőségeit. 

a) Tábori lőszerraktárak alkalmazásának lehetőségei Jront tagozatban 

A front tagozatban működő tábori lőszerraktárak alapvető feladata, 
hogy a hadászati tagozatból érkező lőszer készleteket átvegye a vasúti, 
vízi tgk. és légi szállító eszközökről, az átvett lőszer készleteket tárolja, 
őrizze (szükség esetén komplettirozza vagy élesítse) és a seregtestek felé 
történő kiszállításhoz csoportosítsa, és szállításra előkészítse. 

Egy front hadművelet alatt ez több tízezer tonna lőszer kezelését, 
mozgatását jelenti. Ilyen hatalmas volumenű és jelentőségű feladatot csak 
a front tábori lőszerraktárak helyes és célszerű alkalmazásával lehet 
megnyugtatóan biztosítani. 

A front tábori lőszerraktárak helye a front anyagi bázis kötelékében 
van. Tehát alkalmazásuk lehetősége is alapvetően a front anyagi bázis 
alkalmazásának kialakításától függ, melyet a front hadműveleti helyzete 
és az anyagi készletek felhalmozásának, szállításának lehetőségei határoz
nak meg. 

A front anyagi bázisainak . rendszere: 
- A Front hadtáp ·a Front Mögöttes Anyagi Bázissal (FMAB) és a 

Front Előretolt Anyagi Bázissal (FEAB) rendelkezik, 
- A Fr. Mögöttes és Előretolt Anyagi Bázisok részleget különíthet

nek ki magukból. 

A Front Anyagi Bázisok csoportosításának megfelelően kell kialakl
tani a front tagozatban működő tábori lőszerraktárak alkalmazását is. 
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Mindenekelőtt azt kell rögzíteni, hogy a front több tábori lószerraktárral 
rendelkezik. Ezek mennyiségét alapvetően a front összetétele (seregtes
tek, magasabbegységek, nemzetiségek) határozza meg. Altalános irányelv
ként szárazföldi seregtestenként egy front tábori lőszerraktár beállításá
nak normája az elfogadott. 

b) Tábori lőszerraktár alkalmazásának lehetőségei seregtest tagozat
ban 

A hadműveleti lőszerellátás alsó szintjén seregtest tagozatban a lő
szerraktárak alapvető feladata a lőszerkészletek frontraktáraktól történő 
átvétele, azok tárolása, őrzése és az alárendeltek ellátása céljából történő 
csoportosítása, valamint aroknak az alárendelt magasabbegységek és se
regtest közvetlen egységek részére való kiszállításához történő előkészí
tése. 

Ezen feladatok figyelembevételével, valamint a seregtest mozgó anya
gi alap megosztásának vagy lépcsőzésének függvényében történhet a se
regtest tábori lőszerraktár alkalmazása. A seregtest mozgó anyagi bázis 
(MAB), a seregtest pk. elhatározása szerint (a hdm.-i feladatok biztosítása 
érdekében), megosztásra kerülhet. Megosztás esetén mozgó anyagi bázis 
részlege kerül kikülönítésre. 

A seregtest egy szervezetszerű tábori löszerraktárral rendelkezik. Al
kalmazásának lehetőségei a következők lehetnek: 

- Seregtest mozgó anyagi bázis kötelékében osztatlanul, a front 
lőszerraktárakból érkező készletek átvételére, tárolására, csoportosítására 
és az alárendelt magasabbegységek részére történő kiszállításra. 

- Megosztva a MAB-ban. illetve a MABR-ben. Ez esetben a lőszer
raktár főerői a MAB-ban maradnak. Mivel a seregtest mozgó anyagi bá
zist csak két részre célszerű megosztani, így ezekbe függően a rendeltetés
től és feladattól 1-2 lösmrellátó oszitály, a feladatot képes megoldani. 
Tehát a seregtest mozgó anyagi báZIÍS megosztása 1-2 lőszerellátó oszitály 
ilyen irányű ,alkalmazásával biztosítható. 

- Alkalmazhatók még a lőszertároló osztályok lőszerellátó csoport
jai, csapást szenvedett hadosztály lőszerraktárak feladatainak ellátására is. 

Alkalmazás szempontjából feltétlen meg kell még emliteni a front és 
seregtest tábori lőszerraktárak viszonylatában egyaránt, az üres lőszeres 
ládák és kilőtt hüvelyek gyűjtésébe való bekapcsolódási lehetőséget. 
Ugyanis lőszer kiszállitások alkalmával a visszatérő járművek kihaszná
lása érdekében ezeket a feladatokat feltétlen meg kell oldani. A raktárak
ban a felhalmozott ládák és hüvelyek számbavételére és kiürítésére front 
szinten egy 1ÖS7Jerellátó osztályt, """"(ltest S7Jinten pedig egy löszerellMó 
csoportot célszerű alkalmazni. 

2. Tábori JlillHl'l'llkiúak mtklkl&le 

A tábori lőszerraktárak működésével kapcsolatos feladatokat a kö-

• 

vetkező főbb tevékenységek alkotják: • 
- települések, 
- áttelepülések, 
- lőszerátvétel, 
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V 

- löszertárolás, 
- lőszercsoportositás, 

- előkészítés szállításra, 
- ezen feladatok végrehajtásának vezetése és minden oldalú bizto-

sítása. 

A működést illetően alapvető és elvi különbség a front és seregtest 
tábori lőszerraktárak között nincs. Ezért a működésükkel kapcsolatos kér
dések kifejtését nem külön csoportosításban, hanem egyetemesen rögzí
tem, természetesen ramutatva a jellemző és eltérő sajátosságokra. 

a) Tábori lőszerraktárak települése 

A tábori lőszerraktár településének fogalma alatt a raktár rendelke
zésére álló erők és eszközök legkedvezőbb csoportosításban való elhelye
zését értjük, mely biztosítja a zavartalan működés előfeltételeit. 

A raktár korszerű elveknek megfelelő telepítésének a következő kö
vetelményeket kell feltétlen kielégíteni: 

- biztosítsa az erők és eszközök olyan mérvű decentralizáltságát, 
hogy egy közepes atomcsapás egy települési elemnél többet ne tudjon 
megsemmisíteni (atomvédelmi követelmény); 

- biztosítsa a minímális közlekedési lehetőségeket (közúti járműve
ken) a települési körlethez és azon belül; 

- biztosítsa a terep védőképességének maximális kihasználását és az 
álcázási lehetőségeket; 

-- ne legyen atomcélpont közelében; 
- biztosítsa a raktár normális szakmai tevékenységéhez szükséges 

követelményeket. 

A fenti követelményeket figyelembe véve, a megosztatlanul alkal
mazott tábori lőszerraktár településéhez 40-60 km2 terület szükséges 
(2. sz. melléklet). Megosztott alkalmazás esetén pedig a raktár fő csopor
tosításának telepítéséhez 20-30 km2, a raktár részleg telepítéséhez pedig 
10-15 km2 nagyságú terület szükséges (3. sz. melléklet). A település a kö
vetkező főbb mozzanatokat foglalja magába: 

-: Települési körlet felderítése. 
- Települési körlet parancsnoki szemrevételezése. 
- Települési körlet elfoglalása, erők, eszközök szétbontakozása. 
- Települési körlet berendezése, mely magába foglalja az őrzés, vé-

delem, híradás és a minden oldalú biztosítás működókészségét, rendsza
bályainak életbeléptetését. 

Minden egyes települési körlet kijelölésekor a raktár elöljáró fegy
verzeti törzsének tartalék települési körletet kell kíjelölni, a fő települési 

, körlettől 10-30 km távolságra, lehetőleg az uralkodó széliránytól oldal
irányban. A mindenkori települési körlet gyors elhagyására és a tartalék 
települési körlet elfoglalására a raktárnak állandó készséggel kell rendel
kezni. 

• 
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b) AttelepiL!és 

Az áttelepülés feladata a következő fő mozzanatokat foglalja magába: 
- Régi települési körlet elhagyását (kiürítését), menet megkezdésé-

hez való besorolást (menetrend felvételét). 
- Menet végrehajtását az új körletbe. 
- Új körletben történő települést. 

Tehát az áttelepülés lényegében a régi körlet elhagyásából, a menet 
végrehajtásából és egy újabb településből tevődik össze. 

A körlet elhagyás és besorolás a kisebb feladat, melynek biztosítani 
kell a menetrend kialakítását, illetve zavartalan felvételét. 

A menet végrehajtása a terjedelmesebb és bonyolultabb feladat. Me
netet a tábori lőszerraktár végrehajthat önállóan vagy az anyagi bázis 
kötelékben. Mindkét esetben menetvonalat. megindulási pontokat, sza
bályzó és ellenőrző pontokat, illetve az ezeken történő áthaladás időpont
.iait határozzák meg részére. Mindkét esetben a raktár pk.-nak elhatáro
zást kell hozni a körlet elhagyására, a menetrend kialakítására ( 4. sz. 
melléklet), a menet végrehajtására és az új körletben történő településre. 
Az elhatározást a törzs feldolgozza és parancs, intézkedés formájában 
az alárendeltekhez lejuttatja. 

A pk. időben útbainditva a felderítő csoportot (helyettese vezetés.:, 
alatt), ellenőrzi a menetkészséget, a kijelölt időben elindítva az oszlopokat, 
vezeti a menetet. A menet befejezése előtt előre megy szűk operatív cso
portjával a települési körletbe. Ott jóváhagyja (szükség esetén pontosítja) 
helyettesének a körlet elfoglalására kialakított javaslatát és parancsot ad 
a települési körlet elfoglalására. 

A raktár végrehajtja a települést és munkakészség elérésével az átte
lepülés komplex mozzanata befejezést nyer. Az áttelepülést rendszerint 
sötét időben hajtja végre a raktár. Ezért különös gondot kell fordítani a 
felderítő és a szemrevételező csoport olyan számvetéssel. történő útbain
dítására, hogy azok feladataikat lehetőleg még világos időben képesek le
gyenek megoldani. 

c) Lőszerátvétel 

A hadászati tagozatból érkező lőszer átvétele a front lőszerraktárak, 
a fronttagozatból áramló készletek átvétele pedig a seregtestraktárak 
egyik alapvető feladata. 

A lőszérkészletek átvétele alatt nem csupán a készletek tételes átvé
telét (leszámolását) értjük, hanem a készleteknek a kirakó állomáson, át
rakó körletben, átadó ponton történő anyagmozgatási munkálatait is. S6t 
az átvett készleteknek az átvétel helyéről történő mielőbbi elszállítását is. 

A lőszerátvétellel kapcsolatos .feladat főbb mozzanatai, a front tábori 
-raktáraknál a következők lehetnek: 

• 

.. 

- A kijelölt lőszerellátó osztályok a szükséges szállítóeszköz meg-- • 
~rősitéssel a várakozási körletbe manővereznek, mely a hátországból ér
kező lőszerek kirakó állomásaitól atombiztonsági távolságra van, ·lehető
leg fedett terepen. 
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- A várakozási körlet elfoglalása után megkezdik a vasűti, vagy vízi 
kirakó állomások kiürítését (5, sz, melléklet), Ezzel egyidejűleg folyik a 

'* lőszerek tételes átvétele is. 

.. 

- Az átvétel befejezése után a lőszerrel terhelt járműveket a vára
kozási körletből, a vonatkozó parancsban meghatározott helyre manő
verezik. Ez a hely lehet a front lőszerraktár körlete, de szükség esetén 
közvetlenül a seregtestraktárakhozi vagy a seregtest részére kijelölt átrakó 
helyekre is történhet a lőszer mozgatása. 

A seregtest tábOd. lőszerraktáraknak rendszerint (a front lőszerrak
tárak által) a települési körletbe, vagy a kijelölt átadó körletekbe kiszál
lított készletek átvétele (átrakása) a feladata. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy a seregtestraktárak kirakó állomások kiürítésével nem fog
lalkoznak. Ugyanis a hdm. folyamán előfordulhatnak olyan körülmények, 
amikor a seregtest tábori lőszerraktárak kirakó állomás kiürítését kapják 
feladatul. Ennek megoldására erőikkel és eszközeikkel képesek is. 

d) Lőszertárolás 

A lőszertárolás, mint feladat két körülmény között jelentkezik. Úgy 
mint: 

- Szállítójárműveken való tárolás. A korszerű viszonyok között ez a 
jellemző tárolási mód. 

- Viszont főként a frontraktáraknál, még gyakran fogunk találkoz
ni ~ készletek földre helyezett módszerrel történő tárolásával. Nem kizárt 
ez a tárolási mód esetenként a seregtestraktáraknál sem. 

A lőszerkészletek tárolása nem egyszerű feladat. Ugyanis ez magába 
foglalja az előírt tárolási és biztonsági szabályok betartásán keresztül a 
Különböző ellenséges behatások elleni védelem és megóvás valamennyi 
rendszabályát. Sajnos a tárolási feladat részletes kifejtése önálló tanul
mány terjedelmét igényelné, ezért csak néhány gondolatban, néhány főbb 
követelmény rögzítésével próbálom érzékeltetni ennek az első benyomásra 
egyszerűnek látszó feladatnak a sokoldalűságát és bonyolultságát. Ezek; 

- együttes tárolási követelmény; 
- gépkocsin való tárolás követelményei; 
- biztonságos őrzés követelményei; 
- tűzvédelmi követelmények; 
- álcázási követelmények; 
- vegyi és sugárzó harcanyagok elleni megóvás követelményei; 
- műszaki (beásási) követelmények; 
- légierő hagyományos és gyűjtó eszközei elleni megóvás követel-

ményei; 
- ellenséges atomcsapás elleni megóvás követelményei. 

úgy vélem, - é néhány gondolatban felvetett követelmények -, ér
zékeltetik a tárolási feladat jelentőségét . 

3. L&izereaopo.-Us 

A lőszerek csoportosítása alatt a beérkező vagy tárolt készletek kiszál
iítás oz (ellátáshoz) történő rendezését értjük. Ugyanis az átvett és tárolt 
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lőszerek, az esetek tdlnyomó többségében nincsenek a kiszállításhoz elő
készített csoportosításban. Ezért az ellátási feladatok ismeretében a lőszer
készletekből és szállítójárművekböl szállítmányokat képezünk. 

A szállítmányok összetétele előre meghatározott. Igy ennek megfele
lően a lőszerkészleteket a szállítmányokban meghatározott fajta és meny
nyiség szerinti bontásban csoportosítják. 

Ez szintén bonyolult és nagy gyakorlatot igénylő feladat, mert rend
szerint a kiszállítási határidők igen szorosak. Vannak olyan sürgős ese
tek is, amikor a front-, vagy seregtestraktárak légi szállítmányok útján 
juttatják el a meghatározott Jöszerkészleteket rendeltetési helyükre. 

A légi szállítmányok eljuttathatók helikopterekkel vagy teherszállító 
repülőgépekkel, kirakás vagy repülőgépekből ejtőernyős ledobás útján. 
Légi szállítás esetében a csoportosítás és berakás még munkaigényesebb 
[eladat mint a közúti szállító járművekkel történő ellátás esetében. Az ej
tőernyős ledobással való célbajuttatás esetén ·pedig a lőszercsoportosítás 
mellett a ledobó konténerekbe való berakási munkálatokat is el kell vé
gezni. 

A lőszerkészletek kiszállításhoz történő csoportosítása, előkészítése 
tehát magába foglalja mindazt a szervező és anyagmozgatási tevékenysé
get, mely a kijelölt szállítmányok menetkészségének eléréséhez szüksé
ges. A szervező munka terén a törzsre és a terv.-szerv. alosztályra, a vég
rehajtó tevékenységben pedig a kijelölt Jőszerellátó osztályokra. vagy 
lőszerellátó csoportokra hárul igen felelősségteljes munka. 

f) Löszerkiszállítás 

A lőszerkiszállítás komplex jellegü feladat. Számos olyan vélemény
nyel lehet azonban találkozni, hogy a szállítás a hadtáptörzsek feladata, 
s ehhez a raktárnak semmi köze. Nos erre úgy gondolom a szabályzataink 
világos és egyértelmű választ adnak, amikor rögzítik, hogy a fegyverzeti 
anyagokkal (köztük a lőszerrel is) történő ellátásért, a fegyverzeti főnök 
felelős. A lőszerraktárak pedig a fegyverzeti főnök erőit és eszközeit ké
pezik ezen feladat végrehajtására. 

Nyilvánvaló az is, hogy szállítóeszköz nélkül az ellátási feladatokat 
megoldani nem lehet. Az is világos, úgy vélem mindenki előtt, hogy a 
szállítóeszközöket (többek között) azért állították rendszerbe, mert az 
anyagot (lőszert is) szállítani kell. És nem fordítva; vagyis nem azért van
nak a lőszerkészletek, hogy a szállítójárműveknek legyen mit szállítani. 
Ezen okfejtésből levonható olyan fő következtetés, hogy egy adott ellá
tási folyamaton belül a fő eszközként az anyagot kell tekinteni és kisegítő 
eszközként a szállító, rakodó (egyéb anyagmozgató) eszközöket. Természe
tesen - és ezt kihangsúlyozom - nem lebecsülve ezen eszközök jelentő
ségét, azt is világosan kell látni, hogy ezek nélkül nincs ellátás. 

Az előzőekben kifejtett indokolás .tás,Jtázm a lő=ktárak szerepét 
is a szállítási feladatokon belül. Ezért az utóbbi időben a htp.-törzsek 
egyre inkább azt a gyakorlatot vezetik be, hogy a lőszerraktárakat meg
erősítik a szükséges szállító erőkkel és eszközökkel. A szállítási feladatot 
ezen erők bevonásával a lőszerraktár szervezi meg és hajtja végre. 

98 

• 

• 

.. 



• 

i 

... 

Sőt a legújabb ,tudományos fej,tegebéseklben ,talállkozhatunlk olyan né
zettel is, hogy a szállító erőket és eszközöket a raktárakhoz célszerű rend
szeresíteni, megteremtve ezzel komplex ellátó egység alkalmazásának le
hetőségét. Ezt indokolja az a tény is, hogy a korszerű viszonyok között, 
a közúti szállitóeszközök egyre inkább a tároló eszközök funkcióját is be
töltik. 

Tisztázva a felmerülő kérdéseket, a tábori lőszerraktár egyik fő fel
adataként mutatkozik a szállítási komplex tevékenység is. A szállítmá
nyok összeállitását, a szállítási feladat meghatározását a raktár törzse és 
a tervező, szervező alosztály koordináltan végzi. Ehhez a hadtáptörzsek 
biztosítják a szükséges útvonalakat és meghatározzák azok igénybevételi 
mutatóit. 

A szállítmány parancsnoka rendszerint a lőszerellátó osztály vagy 
csoport parancsnoka, helyettese pedig a szállító alegység parancsnoka. A 
szállitmányparancsnok és helyettese felelősek, hogy a szállítmány a kije
lölt menetvonalon és a kijelölt időben eljusson rendeltetési helyére és ott 
az illetékes seregtestnek, vagy magasabbegységnek átadásra kerüljön. Szál
lítmányparancsnok a felelős a szállítmány minden oldalú biztosításának 
megszervezéséért és végrehajtásáért, a törzs által meghatározottak szerint. 

g) A raktár vezetése és tevékenységének minden oldalú biztosítása 

A tábori lőszerraktár működésének alapvető feltétele, hogy a vezetés 
és a raktár tevékenységének minden oldalú biztosítása megoldott legyen . 
A vezetést a parancsnok irányításával a törzs, a tervező-szervező alosztály 
és a szolgálati ágak vezető állománya valósítja meg. A minden oldalú biz
tosítást pedig a törzsszázad szakalegységei és a raktár személyi állománya 
végzi. 

A vezetés csak akkor eredményes, ha magán hordja a korszerűség 
követelményeinek (folyamatosság, operativitás, szilárdság és rugalmas
ság) jegyeit. Mindezek mellett a korszerűség megköveteli a vezetési tevé
kenység egyes folyamatainak és mozzanatainak tökéletesítését és a lehető
ségekhez viszonyított gépesítését. Sőt a gépesítés legalacsonyabb foka a 
kisgépesítettség napjainkban már reális követelményként támasztható a 
tábori lőszerraktárak vezető szervei munkájának megkönnyítése céljából. 

A minden oldalú biztosítás főbb gondolatokban való taglalását az elő
zőekben (IR. 2. pont. b) alpont) már kifejtettem. E helyen csupán arra 
hívnám fel a figyelmet, hogy a korszerű viszonyok között a minden ol
dalú bizosítás követelményeinek folyamatos betartása nélkül, nem lehet 
eredményes a raktár tevékenysége. Hiszen a korszerű harc egyik jellem
zője, hogy a mélységben tevékenykedő erőket és eszközöket, az ellenség 
igen széles körű lehetőségekkel képes tevékenységükben akadályozni. 
Csak a főbbeket említve: 

- atomcsapások mérésével (rakéták, szárnyas rakéták, vagy légierő 
által) történő megsemmisítés, vagy komoly veszteség okozás; 

- földi robbantással mért atomcsapás esetén, radioaktív hamu kihul
lása által történő sugárszennyezéssel; 

- vegyi szennyezésekkel; 
- légierő által mért repesz és gyújtóbomba, vagy rakéta csapásokkal; 
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- visszamaradt ellenséges csoportok földi támadásaival (főként szál-
lítmányok ellen); · 

- átdobott diverzáns csoportok kombinált harci tevékenységével, 
melynek módszerei igen széles skálát öltenek fel. Megtalálható többek 
között a parancsnoki személyen való rajtaütéstől kezdve, a vegyi-, bak
teriológiai eszközök alkalmazásán keresztül, egészen a mini (1 kT alatti 
hatóerejű) atomakna alkalmazásának lehetősége is. 

úgy vélem sikerült érzékeltetnem, hogy a minden oldalú biztosítás 
hiánya, milyen sok veszélynek teszi ki a tábori lőszerraktárakat. Viszont 
a feszesen szervezett és végrehajtott minden oldalú biztosítás, az ellenség 
által bármely alkalmazott módszerrel mért csapás következtében elszen
vedett veszteséget, a minimumra csökkenti. Végső bizonyításként csup{m 
egy példát kívánok megemlíteni. 

Veszem az ellenség által a tábori lőszerraktár települési körletére mért 
atomcsapás lehetőségét. Ha az atomvédelmi rendszabályoknak csak egy 
követelménye, a települési elemek (pl. lőszerellátó osztályok) egymástól 
atombiztos távolságra való decentralizálása nincs végrehajtva, már ig~n 
komoly veszteség éri a raktárt. Ellenkező esetben csak maximálisan a kész
letek egynegyede semmisülhet meg. Sőt amennyiben az atomvédeln1i 
rendszabályok mindegyike be van tartva (tartalék körlet, mentőosztag, 
tűzoltó osztag stb ), a raktár 1-2 órán belül (ha a készletek keréken vm-
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nak) képes elfoglalni a tartalék körletet, miközben a mentőosztag foly- .. 
tatja a mentést és a tűzoltó osztag a tüzek tovaterjedésének akadályozá-
sával biztosítja a raktár manőverét. 

Valamennyi ellenséges behatás ellen fel lehet sorakoztatni r.i minden 
oldalú biztosítás megfelelő ellenrendszabályát, mely minimálisra csök
kenti a várható veszteségeket. Ezért kell ismételten hangsúlyozni a min
den oldalú biztosítás fontosságát a tábori lőszerraktárak működésében, 
a feladat végrehajtás bármely irányú vagy természetű tevékenységében. 

III. 

TABORI L0SZERRAKTAR ALKALMAZASANAK i!S MtlK0D2S2NEK 
SAJATOSSAGAI AZ ELS0 HADMŰVELETBEN 

A hadművészet jelenleg érvényben levő elvei, a fegyveres küzdelem 
kezdeti időszakának egyik alapvető jellemzőjeként a kezdeményezés meg
ragadásáért folyó törekvést rögzítik. A kezdeményezést viszont az a fél 
képes megragadni, mely erőivel és eszközeivel az ellenséghez viszonyítva 
térben és időben kedvezőbb helyzetbe kerül. Tehát az első hadművelet
nek és az azt megelőző (veszélyeztetettségi) időszaknak igen komoly je
lentősége van. 

Ebből kiindulva tanulmányomnak e fejezetében, a tábori lőszerrak- • 
tárak alkalmazásával és működésével kapcsolatos főbb sajátosságokat kí-
vánom rögzíteni a veszélyeztetettségi időszakban és az első hadművelet-
ben. 
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1. Tábori lőszerriiktárak barekészüllséllbe helyezése 

mozgósítása és előrevonása 

A tábori lőszerraktárak békeidőben . rendszerint központi, körzeti 
vagy seregtest lőszerraktárként funkcionálnak. Altalában rövid mozgósí
tási készenlétű alakulatként vannak sorolva. A seregtest raktárak azonban 
lehetnek az azonnali készenlét kategóriájában is. 

Ebből kiindulva a front tábori lőszerraktárak a veszélyeztetettségi 
időszakban végrehajtják mozgósítási feladataikat. Ennek keretében kiegé
szítik személyi állományukat és eszközeiket, majd rövid összekovácsolást 
végeznek. Mozgósítási feladataik közé tartozik, hogy saját állományuk ki
alakítása mellett segítenek a visszamaradó központi (hátországi) raktár 
mozgósítási feladatainak végrehajtásában is. 

Mozgósítási feladatuk végrehajtása után bevonulnak a hadműveleti 
csoportosításban részükre meghatározott körletbe, mely lehet a front 
anyagi bázisban, vagy annak valamelyik kikülönített csoportosításában 
(részlegében). E feladatot két alapvető változatban hajthatják végre. 

Mégpedig; 
- ha készletek nélkül.kell elvonulniuk; 
- ha· meghatározott lőszerkészletekkel való elvonulásra kaptak pa-

rancsot. 
Az első változatban a feladat megoldása egyszerűbb, mert saját erőik

kel és eszközeikkel viszonylag mozgékony mehetoszlopot képezve, napi 
e. 250-300 km menet végrehajtására is képesek. Ez esetben viszont a kije

lölt körletbe beérkezve kell felkészülni a központi raktárakból (rendsze
rint vasúti vagy vízi szállítóeszközökkel) érkező készletek fogadásárá és a 
szfllítóeszköz megerősítés átvételére. 

A másik változatban az elörevonási feladat már bonyolultabb. Meg 
kell oldo.ni a (minden bizonnyal mozgósítás útján létrehozott) megerősí
tő szállító erők és eszközök fogadását, azok vezetésének és együttműkö
désének kérdéseit és a kijelölt lőszerkészletek szállító járművekre történő 
málházását. Majd felmálházott készletekkel 20-30 km hosszú oszlopban 
n1enetet hajtanak végre a kijelölt körletbe. Viszont e változatnak alkal
mazás szempontjából olyan előnye mutatkozik, hogy a raktár a körletbe 
történő beérkezés után rövid idővel lőszer ellátási feladatokra alkalmaz
ható. 

Seregtest tábori lőszerraktáraknál, melyek rendszerint azonnali, vagy 
rövid készenlétűek, másképpen alakul a harckészültségbe helyezési és 
mozgósítási tevékenység. Ugyanis a seregtestraktárak a biztosított szállító 
erő és eszköz megerősítésekkel minden esetben kötelesek a seregtest lőszer 
mozgó készletének megemelésére és előrevonására. Ezért a seregtest rak
táraknak harckészültségi körleteket jelölnek ki (6. sz. melléklet), melyek 
a következők lehetnek: 

- fő körlet, mely éles esetben a raktár erőinek és eszközeinek az ál
landó elhelyezésből történő kivonására szolgál; 

- váltókörlet, melyet abban az esetben vesznek igénybe, ha a fő 
körletet bármely okból elfoglalni nem lehet, vagy azt ki kell üríteni; 

- tartalék körletet, melybe a gyakorlásokat végzik, de éles esetben 
nem veszik jgénybe; 
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- kijelölnek még megindulási terepszakaszt, melyet olyan esetben 
vesznek igénybe, amikor a fő körlet elfoglalására nincs idő, mert az eló
revonást rövid időn belül meg kell kezdeni; 

- gyülekezési körlet, amely fokozott harckészültség esetén a lőszer
rel megrakott járművek parkolására, teljes harckészültség esetén pedig 
a lőszerrel felmálházott gépjárművek 20-25 járművet kitevő csoportjai
nak gyülekezésére, valamint a kijelölt körletbe végrehajtásra kerülő me
net megszervezésére, menetoszlop megalakítására szolgál. 

A seregtest tábori lőszerraktár előrevonási készségét a kijelölt kör
letben, vagy a megindulási terepszakaszon érheti el. Innen menetet vég
rehajtva a kijelölt menetvonalon bevonul a seregtest anyagi bázisában 
részére kijelölt körletbe. Az anyagi bázisnak már a megalakítás időszaká
ban történő megosztása esetén, a lőszerraktár rendszerint már a harcké
szültségi körletben megosztásra kerül és megosztottan, mint raktár és 
részleg vonul be külön-külön a meghatározott körletbe. 

Alapvetően ilyen feladatok hárulnak a tábori lőszerraktárakra a harc
készültségbe helyezés, mozgósítás és előrevonás időszakában. 

2. Tábori lőszerraktárak alkalmazásának és milkildésének sajátosságai 
a fegyveres kilzdelem megindulása ulán 

Úgy a front, mint a seregtest tábori lőszerraktárak az első hadműve
letben alkalmazás és működés szempontjából néhány jellemző sajátos
sággail rendelkeznek. Ezeket a ,lős:aeri>iztosltás eredményessége szempont
jából, a lőszerellátást irányító front és seregtest fegyverzeti törzseknek 
feltétlen figyelembe kell venni. 

Az alkalmazás és működés sajátosságait két csoportra oszthatjuk, 
mégpedig a hagyományos fegyverek és a tömegpusztító eszközök alkal
mazásának viszonyai között előforduló sajátosságokra. 

A hagyományos fegyverek alkalmazásával kezdődő első hadművelet
ben a hagyományos lőszerfelhiaomálás nagyobb, így a lőszerellátás fel
adatai is megnövekednek. Következésképpen jellemző sajátosságként fog 
mutatkozni, hogy a front fegyverzeti törzs mielőbb aktivizálni, alkalmazni 
akarja a front lőszerraktárakat az ellátási feladatok megoldására. Ez a 
raktárak tevékenységét már az első napokban feszítetté teszi. Ez a sajátos
f:.Í.g megköveteli, hogy a mozgósítás esetén megalakított tábori lőszerrak
tárak teljes állományát már békeidőszakban fel kell készíteni a feladatok 
zökkenésmentes ellátására. E tény alapvető meghatározóként mutatkozik 
e .raktárak béke kiképzésének területén is. 

A következő sajátosságként említeném, hogy a raktárak működésé
:hez szükséges megerősítő szállító erők és eszközök szintén mozgósítás űt
ján kerülnek megalakításra. Így ezek összekovácsoltsága valószínűleg nem 
lesz magasszínvonalű. Ez azt jelenti, hogy a raktár működését ez a ténye
ző lényegesen lassíthatja. Tehát a vezetésnek igen operatívnak és feszes
nek kell lenni, hogy az említett sajátosság következtében jelentkező idő
veszteséget a minimumra csökkentse. 

Ugyancsak jellemző saiátosságként fog mutatkozni az a tény, hogy 
a kezdeti napokon a front lőszerraktárai nem csak kirakó állomásokon 
kapják a lőszerkészleteket. Kaphatnak feladatot •a hadszLntér előkészítés 
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folyamán e célból előre berendezett lőszertároló pontok kiürítésére és ezek
ről közvetlen ellátási feladatok végrehajtására. Ilyen esetben az általános
tól elütő jellegűek lesznek a feladat megoldás módszerei. Ez főként a ve
zető és szervező tevékenységre lesz kihatással. 

A tömegpusztító eszközök alkalmazásának viszonyai közötti sajátos
ságok közül a következő főbb jelentőségűeket kívánom megemlíteni. Az 
első, - mely lényegében már hagyományos viszonyok között is fennáll -
abban a követelményben jelentkezik, hogy függetlenül a tömegpusztító 
eszközök alkalmazásának megkezdésétől, folyamatosan be kell tartani a 
tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabályait. Csak így érhető 
el, hogy az ellenség által viszonylag váratlan alkalmazott csapások, a tá
bori lőszerraktárak erőiben és eszközeiben, csupán minimális vesztesége
ket okozzanak. 

A következő ilyen sajátosságok csoportja az lesz, hogy az ellenség tö
megpusztító f~yvereivel mért csapásai komoly mértékben hátráltatni fog
ják a tábori lőszerraktárak alkalmazási és működési lehetőségeit. Gondo
lok itt pl.: 

- a radioaktív felhő haladási iránya következtében beálló sugár
veszélyre, amely a raktár településének elhagyását és a tartalék körlet 
elfoglalását vonja maga után. Ez néhány órát igénybe vesz. 

úgyszintén a lőszerszállítmányok menetvonalainak sugárszennyezése, 
megkerülő űtvonalak igénybevételét vonja maga után, mely késlelteti az 
ellátási feladatok végrehajtását. 

- A lőszerkészletek vegyi-, vagy sugárszennyezése a mentesítés vég
rehajtásáig jelentős mennyiségű készletek napokra történő kivonását 
eredményezheti az ellátási rendszerből. 

- Ellenséges atomcsapások pedig bizonyos lőszerkészletek végleges 
megsemmisülését is jelenthetik. Ez a tény szintén negatívan befolyásolja 
a lőszerellátást. 

Mint jellemző sajátosságot kell feltétlen említeni a lőszerkészletekkel 
történő manőverek fokozott jelentőségét és lehetőségeinek kihasználását. 
Ugyanis az ellenség csapásai következtében a váratlan és tömegesen ke
letkező lőszerveszteségek, valamint saját atomcsapásainknak a tervezett 
irányból történő áthelyezése, sürgősen komoly mennyiségű lőszerkészle
tek képzését követeli meg a meghatározott helyeken és időben. Ehhez 
legtöbb esetben igénybe veszik a képzendő lőszerkészleteket egy részének 
manőverezés űtján történő biztosításának lehetőségeit. Ez a tábori rak
táraknál olyan jelenségekben nyilvánulhat meg, mint: 

- a már megtervezett és összeállított szállítmányok rendeltetési he
lyének és összetételének megváltoztatása; 

- a már kiszállitás alatt levő készletek űj rendeltetési helyre történő 
átirányítása stb. 

Összegezve: a tábori lőszerraktárak működésének és alkalmazásának 
első hadműveletbeni sajátosságai, jelentősen befolyásolhatják a lőszerei
látás folyamatosságát. Ezért azok figyelmen kívül hagyása semmilyen kö
rülmények között sem engedhető meg. Sőt az adott sajátosság lényegének 
megismerésével, az előrelátó vezető és irányító tevékenység a lőszerellá-
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"tás menetét riegat!van befoiyáso!ó tényez5k · kihatásait a minimumra csök-
·kentheti. · 

• • 
* 

Tanulmányom befejezéseként rögzítem, hogy a tábori lőszerraktárak 
alkalmazásának és működésének, a korszerű háborű követelményeinek 
Jükrében való elemzésével a rendelkezésre álló katonai irodalomban ez
ideig nem találkoztam. Fejtegetéseimet töhb éves elméleti és gyakorlati 
kutató munka alapján rögzítettem. Úgy vélem, hogy a tanulmány űttörő 
jellegének értékét az egyes kérdések kifejtésében a. teljességre való törek
vés hiánya nem csökkenti. Ebben elsősorban a tanulmány terjedelmének 
korlátai szabtak határt. · 

Ennek ellenére úgy érzem, hogy a lőszerraktárak tisztjei és a 19szer
ellátást irányító fegyverzeti törzsek tisztjei, a tanulmányt hasznosan for
gathatják. 
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TECHNIKAI ~S MOSZAKI BIZTOSITAS 

A közlekedéspolitikai koncepció hatása 
a katonai szállításokra 

D r . Na g y Is t v á n főhadnagy 

Népgazdaságunkban az elmúlt évtázedelk során végbement nagyje
lentőségű változások, valamint a közlekedés fejlődési ütemét meghaladó 
szállítási igény növekedéséből fakadó feszültségek szükségessé tették 
egy olyan átfogó közlekedéspolitikai koncepció kidolgozását, ,, ... ame
lyek alapján klalakuló egységes közlekedési rendszer a népgazdaság szál
lítási igényeit kellő minőségi és gazdaságossági színvonalon képes kielé
gíteni." (Magyar Közlekedéspolitikai Koncepció. Bevezetés 4. bek. Köz
lekedési Közlöny 1968. évi 48. szám 486. old.) 

A közlekedéspolitikai koncepció J.cia1akítása tehát nagyon fontos tár
sadalnú és gazdasági szükségletekből fakad. E 1lársadalnú és gazdasági 
szükségletek követelték meg, hogy a közlekedés egységes szemlélete alap
ján kijelöljük és összefoglaljuk a közlekedés fejlesztésének nagyobb 
távlatokban érvényesülő általános irányait. A közlekedéspolitikai kon- . 
cepció megalkotása és annak folyamatos végrehajtása nem maradhat ha
tás nélkül a katonai szállítások vonatkozásában sem. A koncepció leg
fontosabb elvei, amelyek a katonai szállításokra a legnagyobb hatást 
fejtik ki: 

,,- a személy és áruszállítás gazdaságos kielégítése a szolgáltatások 
minőségi színvonalának emelésével, figyelembe véve a honvédelem kö
vetelményeit; 

- a közlekedési ágak közötti munkamegosztás népgazdasági szem
pontból hatékony tovább javítása." 

E feladatokon túlmenően a koncepció rögzít olyan feladatokat is, 
melyek a közlekedés belső munkálatai közé tartoznak. A közlekedéspoli
tika előzöekben vázolt főbb célkitűzéseinek megvalósitásához az alábbi 
eszközöket jelöli meg a koncepció: 

- ,,Vasúti hálózat felülvizsgálata és az üzem korszerűsítése; 
- Közúti közlekedés fokozott ütemű fejlesztése." 

E rövid cikkben - a teljességre való törekvés nélkül - a közleke
déspolitikai koncepció néhány olyan fő alapelvét szeretném kiemelni, 
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melyek feltétlenül hatást gyakorolnak a loatonai szállításokra. A közle
kedéspolitika koncepciója már bevezetőjében is, de ezt követően vala
mennyi rész.ében kiemelt jelentőséget tulajdonít a honvédelmi igények 
kielégítésének. Az alapelvekben foglaltak megvalósítása során a katonai 
szállításokban is szükséges néhány alapvető korrekció végrehajtása. 
Ezek közül az alábbi főbb kérdéseket szeretném kiemelni: 

I. A közlekedés egységességének elve a katonai szállításokban. 
II. A közlekedés egységességének és fejlődésének szervezeti és tar

talmi hatása a katonai szállítások megszarvezésében és végrehajtásában. 
III. A közlekedési hálózat korszerüsítéséből fakadó új katonai vonat

kozású problémák. 

I. A közlekedés egységességének elve a katonai szállitásokban 

A katonai szállítások terén az utóbbi években egyre nagyobb szere
pet kapott a közlekedési ágazatok komplex felhasználása. A jelenlegi 
helyzetben azonban a közlekedésen belül olyan aránytalanságok vannak, 
melyek a közlekedési ágazatok komplex felhasználására kidolgozott elvek 
gyakorlati megvalósítását gátolják. Kétségtelen tény, hogy a hadsereg 
saját használatú szállitó járművei ezt az aránytalanságot bizonyos mér
tékig csökkentik, de nem küszöbölik ki. A másik probléma e téren az 
új megoldásoktól való félelem, valamint a gazdaságossági szemlélet hiá
nya. Altalános jelenségként tapasztalható, hogy az elmúlt évek során 
a helyileg kialakult szállítási módozatok megváltoztatását - jobb, ol
csóbb szállítási módozatokkal való felcserélését - alakulatainknál nem 
keresik és ilyen problémákkal nem foglalkoznak szívesen. Ez vélemé
nyem szerint az alábbi okokra vezethető vissza: 

1. A csapatok, intézetek és egyéb szervek a szállítást még bizonyos 
mértékig mellékes problémának tekintik. Kétségtelen, hogy a hadsereg 
tevékenységében a szállítás nem alapvető tevékenység, de annak fon
tosságát sem lehet tagadni, különösen hadműveleti időszakban. A szállí
tásoknak a csapatok, intézetek és egyéb szervek mindennapi tevékeny
ségében betöltött és hadműveleti időszakban betöltendő szerepe megkö
veteli, hogy helyére tegyük, fontosságának megfelelően foglalkozzunk a 
szállítás problémáival. 

2. Az előzőekben vázolt szemlélet egyenes következménye, hogy csa
pataink, intézeteink a szállítással foglalkozó személyek kiválasztásával, 
felkészítésével és tevékenységük ellenőrzésével nem foglalkoznak kellő 
gonddal. Az egységes közlekedési szemlélet szállítási gyakorlatunkban 
<:sak úgy érvényesülhet, ha a szállítások megtervezésével és végrehajtá
sával megbízott állomány olyan ismeretekkel és begyakorlottsággal ren
delkezik, amely lehetővé teszi a szállítási ágazatok és módozatok közül 
a leggyorsabb és leggazdaságosabb ágazat, illetve mód kiválasztását. 

3. A csapatoknak és intézeteknek nagyobb gondot kell fordítani szál
lítási igényeik gyors és gazdaságos végrehajtásához leginkább megfelelő 
szállítási ágazat és mód megválasztására. Ez a gyakorlatban csak akkor 
érvényesülhet rnaa-adéktalanul, ha: 

a) A szállításokkal megfelelő ismeretekkel és gyakorlottsággal ren
delkező személyi állomány foglalkozik. 
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b) A katonai közlekedés szervei rendelkeznek az igények felülvizs
gálásához és annak eldöntéséhez szükséges hatáskörrel. 

e) Olyan egységes elszámolási, nyilvántartási és értékelési rendszert 
alakítunk ki, mely a szállítással foglalkozók számám lehetővé teszi a kü
lönböző szállítási ágazatok közül a gazdaságosság és gyornaság követel
ményeinek leginkább megfelelő ágazat kiválasztását. 

Az előzőekben vázolt problémák nem új keletűek, de a közlekedés 
egységességének elve e problémákat az előző időszakhoz képest lényege
sen nagyobb jelentőséggel veti fel. 

II. A közlekedés egységességének és fejlődésének szervezeti és tartalmi 
hatása a katonai s7.állítások megszervezésében és végrehajtásában 

A közlekedéspolitika koncepciója az egységes közlekedés elvének 
rögzítésével együtt meghatározta a fejlődés perspektíváit. A katonai szál
lítások tervezésének, irányításának és végrehajtásának lépést kell tartani 
e fejlődéssel. Eddigi gyakorlatunkból megállapítható, hogy szállitásaink
ban szinte kizárólag a vasúti szállításra építettünk, a kismérvű közhasz
nálatú (AKÖV stb.) gépkocsiszállításunk pedig rendkívül gazdaságtalan. 
(Egyirányú és részleges terheléssel való közlekedtetés.) 

Mindezek nagyrészt abból fakadnak, hogy a közlekedési ágak közötti 
optimális szállítási igénybeosztás problémájával nem foglalkoztunk kellő 
mértékben. Hogy e kérdés megoldásában előbbre lépjünk, szükségesnek 
látjuk a katonai közlekedés szervezetének tartalmi és formai változtatá
sát. E változtatás során a közlekedési szerv eleget tudna tenni a koordi
nálás követelményeinek és magvát képezné az összetett hadműveleti 
szállítások szervező, tervező és irányító szervezetének. 

A katonai közlekedési szerveknél az alábbi formai változtatásollmt 
lenne célszerű végrehajtani: 

- a KKSZV megnevezését célszerű lenne „Közlekedés Országos 
Parancsnoksága" megneve7.ésre változtatni; 

- a VKSZV-k megnevezését a jelenlegi 1-6 számozás fenntartása 
mellett célszerű lenne „Közlekedés Területi Parancsnoksága" megneve
zésre változtani ; 

- a VPK-k megnevezését célszerű lenne „Közlekedés Körzeti Pa
rancsnoksága'' megnevezésre változtatni. 

A megnevezésben javasolt formai változtatásokat indokolja egyrészt 
az, hogy „Parancsnokság" elnevezés a katonai terminológia szerint is 
elfogadhatóbb, mint a jelenlegi „Vezetőség" megnevezés. Sokkal lénye
gesebb azonban a formai változtatások mögött meghúzódó tartalmi vál
toztatás, melyet a formai váltomatásnak is tükröznie kell, ugyanakkor 
bizonyos fokig követné a társadalmi és közigazgatási területek korszerű
sítésére irányuló törekvéseket is. Tartalmilag az alábbi elképzelések meg
valósítását teszi szükségessé a közlekedés egységességének elve . 

1. A közlekedés egységességének alapelve csak úgy valósulhat meg 
mindennapi szállítási gyakorlatunkban, ha egy olyan közlekedési szer
vezetet építünk ki, mely valamennyi figyelembe vehető közlekedési ága-
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zatra kiterjedő itervező, szervező és irányító hatásköm'el rendelkezik. E
közlekedési szerv : 

- egyrésZlről a béikeszállításokat a gazdaságosság és gyorsaság kö
vetelményeinek megfelelően osztják el a különböző szállítási ágazatok kö
zött. Felülbírálják a csapatok és intézetek által benyújtott szállítási igé
nyeket, kiválasztják a megfelelő szállítási ágazatot és ezáltal áttekintést 
nyernek a különböző szállítási ágazatokban folyó összes katonai szá1lí
tásokról; 

- másrészről a békeszállítások koordinálásával olyan elméleti és 
gyakorlati ismeretekre tesznek szert, mely lényegesen könnyebbé teszi 
a hadműveleti szállítások különböző szállítási ágazatokkal való megszer
vezését és végrehajtását. 

2. Az egységes közlekedési szemlélet gyakorlati érvényesítésére al
kalmas katonai sze.-vezet kiépítése önmagában nem oldja meg a további 
előrelépést. Szükség van arra, hogy kialakítsuk a tervezés egységes rend
szerét. A tervezés egységes rendszerében lehet csak meghatározni azt, 
hogy a jelentkező szállítási igény gazdaságos és gyors végrehajtása mely 
szállítási ágazattal lehetséges. Az egységes tervezés ezen kívül átfogó ké
pet ad a jelentkező szállítási igényekről és folyamatokról. 

3. Ki kell dolgozni a szállítások irányításának és ellenőrzésének egy
séges rendszerét. Az irányításnak olyannak kell lennie, melynek keretein 
belül megvalósítható: 

- valamennyi közlekedési ágazat szállító eszközein végzett szállítá
sok egységes elvek szerinti, előre meghatározható ütemezése, futásának 
tervezése; 

- vertikális szállítások esetén a kapcsolódó szállítási ágazatokkal 
való optimális csatlakozás lehetőségének biztosítása; 

- a szállítás alatt levő katonai személyek, technika és anyag irá
nyában a folyamatos és egységes katonai vezetés biztosítása. 

4. A szállítások tervezésének, irányításának és ellenőrzésének meg
valósítása érdekében olyan egységes nyilvántartási okmányokat kell ki
dolgozni, melyek a vezetés számára mindenkor teljes képet adnak vala
mennyi közlekedési ág területén futó katonai szállítmányokról, és egyben 
biztosítják a szállítási folyamat alatt is a vezetés zavartalanságát. 

5. Ki kell dolgozni a különböző közlekedési ágazatokk'al végrehaj
tandó katonai szállítások egységes elszámolási rendszerét. Ez az alábbi 
részfeladatok megoldását jelenti: 

- a különböző közlekedési ágazatok katonai szállításokra vonatkozó 
díjszabásait a lehetőségekhez képest egységesíteni kell, lehetővé kell 
tenni ,a tervező számára a különböző szállítási ágazatok fuvardíjainak 
összehasonlítását és ezzel a gazdaságos smllítási ág megválasztásának 
lehetőségét; 

- a tervező számára rendelkezésre kell bocsátani a saját (katonai) 
szállítójárművek fajlagos önköltségét, mely lehetővé teszi a választást a 
közhasználatű és saját szállító eszközök igénybevétele között; 

- egységes elszámolási okmányt kell rendszeresíteni valamennyi 
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szállítási ág,ra, mely egyben megfelel a gépesített adatfeldolgozás köve
telményeinek is. 

III. A közlekedési hálózat korszerüsítéséből fakadó új katonai 
vonatkozású problémák 

A közilekedéspolitikai koncepció egyik igen fontos célkitűzése „a 
közlekedési hálózat és berendezések hatékony műszaki fejlesztése a faj
lagos anyag-, energia és munkaerő ráfordítás csökkentése érdekében (vil
lamosítás, dieselesítés, automatizálás, nagy teherbírasú pályák és jármű
vek alkalmazása stb.)". 

E célkitűzések megvalósítása nem csupán a közlekedés gazdaságos 
üzemvitelét segíti elő, hanem több irányú hatást fejt ki a katonai szállí
tásokra is. 

1. A korszerű közlekedési hálózattal és berendezésekkel jobban és 
gyorsabban oldhatók meg a katonai szállítási igények. A közlekedési 
ágak vonó és szállító eszközeinek, bi:&onsági berendezésének korszerű
sítése együtt jár a szállítások gyorsulásával. A katonai szállítások terén 
a menetsebesség növekedése mellett csökken a szállításoik előkészítésére 
fordított idő (pl. a vasúti szállító járművek önműködő kapcsoló beren
dezéssel való ellátása csökkenti a katonavonatok öss7.eállítására fordított 
időt stb.). 

,. 2. A különböző közlekedési ágazatok közötti helyes arányok kiala-
kítása változást jelent a ,katonai szállítások kiilönböző közlekedési ága
zatok közötti megoszlásában is. Ha csak abból a realitásból indulunk ki, 
hogy a hadsereg ellátó bázisainak egy része olyan vasútvonalak mellett 
települ, melyek korszerűsítésre nem kerülnek, az ilyen szállításoknak. né
hány éven belül szükségszerűen közúti szállítási ágazatra kell átkerülnie. 
Ez pedig - a katonai szállítmányok sajátosságaiból fakadóan - szük
ségszerűen veti fel az egységes csomagolás és a kont:€ne,res szállításokra 
való törekvés fokozását. A konténeres szállítás olyan előnyt is jelent, 
hogy lehetővé válik a kombinált (soros, vegyes) szállítások megoldása 
a katonai szállításokban is. A jelenlegi módszerekkel ,a kombinált szál
lítások során jelentkező átrakások rendkívül nagy idő és munkaerő rá
fordítással hajthatók csak végre, a konténeres szállítás pedig csökkenti 
az idő és munkaerő ráfordítást és ezen kívül még csökkenti az átraká
sokkal együttjáró árukárokat is. 

3. A vasútvonalak korszerűsítése, korszerű nagyteherbírású teher
kocsik beszerzése a katonai szállitások terén is nagy jelentőségű. A 
pálya és vonóerő korszerűsítése révén a katonavonatok gyOTsabban és 
biztonságosabban továbbíthatók. A vasútvonalak korszerűsítése során 
azonban negatív hatások is jelentkeznek. Az állomások tervezett csök
kentése során csökken a kiépített, katonai rakodásokra figyelembe ve
hető rakodó állomások száma. Ez a katonai szállítások terén kettős ha-

, tást jelent: 

• 

a) ha a rakodásokat a kiépített rakodó állomások figyelembevéte
lével hajtjuk végre, akkor a közúti szállítási (mozgási) teljesítmények 
növekedésével kell számolni; 
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b) ha a kiépített rakodó állomások mellett más állomásokat is fi
gyelembe veszünk a rakodások végrehajtásához, az eddiginél lényegesen 
nagyobb szerepet kapnak a szükségrakodó berendezések. Ebből követ
kezik, hogy a szükségrakodó berendezések tökéletesítése azokon való ra
kodás begyakoroltatása az előzőekhez képest előtérbe kerül. 

A vasúti és közúti szállitó járművek korszerűsítése a katonai szállí
tási igények magasabb fokú kielégítését jelenti. Új szállítójármű típusok 
alkalmazásával bővül a járműválaszték és jobban kielégíthetők a szálli
tási igények. Az e téren várható fejlődés azt követeli meg a katonai 
szállítással foglalkozó személyektől, hogy állandóan kísérjék figyelemmel 
a szállító eszközökben végbemenő változásokat, az új szállítóeszköz tí
pusok célszerű alkalmazásának lehetőségeit. 

E cikkemben csupán néhány főbb gondolatot emeltem ki a közleke
déspolitikai koncepció megvalósítása során jelentkező katonai jellegű 
problémákból. Célszerűbb lenne és a katonai szállitások megszervezését 
és jobb végrehajtását feltétlenül elősegítené, ha a fentiekben foglaltak
hoz minél többen szólnának hozzá és e kérdés megoldásában széles körű 
vita alakulna ki. 
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EGl:SZSl:GUGYI BIZTOSITAS 

Egészségügyi anyagok csomagolásának 
és szállításának kérdéseiről 

K u r u c z T i b o r gy. alezredes, L e n gy e l J ó z s e f gy. alezredes 

Egy hadsereg hadművelet során az utánszállitandó egészségügyi anya
gok mennyisége 100 tonna körill mozog. Ennél lényegesen nagyobb szál
lítási feladatot képez azonban a tábori egészségügyi anyagiaktáruk, átte
lepítése, a raktárak feltöltése. 

Az elmúlt fél évszázad háborúiban is igen jelentős volt az 
utánszállítandó egéstségüf;ri anyag mennyisége. PI : az I. vitághft
i1orúban vattából a franch h.1dsereg összesen 7000, az angol harl
sereg pedig 7251 tonnát fogyasztott - a Nagy Honvédő Háború so
rán a rögzítésekhez 10 OOO tonna gipszet használtak fel és a sztá
lingrádi csata sérültjeinek ellátása 124 vagon egész·;égügyi anya
ge,t igén~relt. 

Annak ellenére, hogy a csapatok (segélyhelyek) egészségügyi anyag 
utánpótlása szállítási szempontból nem jelent különösebb problémát, hang
súlyozni kell, hogy az egészségügyi any9.gok rendeltetése, sajátossága 
miatt számos különleges rendszabály alkalmazása szükséges. A viszonylag 
kis mennyiségű egészségügyi anyagok csapathadtápban történő utánszállí
tása gyakran más anyagokkal együtt történik. Ilyenkor a szállitott anya
gok - amennyiben csomagolásuk nem megfelelő - egymás használható
st..gát is veszélyeztethetik. (Egyes egészségügyi anyagok tűz- és robbanás
veszélyesek, mások roncsoló hatásúak, de árthatnak az áthatoló illatú 
anyagok is.) 

A szigorúan vett szállitási szempontok mellett felmerülnek egyéb sa
játosságok is, főleg a harcbiztosítási egészségügyi anyagok szerepe, fon
tossága miatt. A különféle tömegpusztulási gócok felszámolása, illetve a 
tömegpusztító fegyverek hatásának megelőzése, csökkentése nem nélkü
lözheti egy sor egészségügyi anyagnak (antidotumok, oltóanyagok, fertőt
lenítőszerek stb.) kellő időben és tömegméretekben történő alkalmazását. 
igen gyakran ezen cikkek nem is az egészségügyi veszteség felszámolá
sához szükségesek, hanem a csapatok harcképességének fenntartását biz
tosítják (sugárvédő vegyületek stb.). 

Kellőképpen indokolt tehát az az igény, mely szerint a harc, hadmii-
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-velet során a harcbiztosftási egészségügyi anyagoknak is „zöld utat" 1cell 
biztosítani (személyi egészségügyi felszerelés, vér-, vérpótszerek stb.), 
mégpedig valamennyi lehetséges szállítási mód igénybevételével. 

Ez utóbbi követelmény természetesen sokféleképpen befolyásolja az 
egészségügyi anyagok csomagolásának tervezését, a csomagolások jelzé
seit. 

(Megemlíthető, hogy pl. a II. világháború során minden, a 
frontra visszatérő sebesültszállító vonat, repülőgép mellett a ka
tonai futárgépek is rendszeresen vittek magukkal egészségügyi 
anyag utánpótlást, főleg oltóanyagokat, fertőtlenítő-szereket, vita
minokat. 1945 tavaszán, amikor Németország közlekedése közel 
3.llt a teljes bénuláshoz, a legfontosabb, szállítható anyagok közé 
sorolták a gyógyszereket is.) 

Az elmondottakból kiindulva célszerűnek látszik az egészségügyi 
anyagok csomagolásával és szállításával összefüggő fontosabb kérdések 
megvilágítása, hiszen mint az előzőekből is kitűnik, az egészségügyi anya
gok utánszállításának szervezése és végrehajtása túllépi az egészségügyi 
szolgálat kereteit. 

Időszerű megvizsgálni annak lehetőségét is, hogy miképpen alkal
mazhatjuk az MN anyagmozgatási rendszeréről kialakult korszerű néze
teket az eJészségügyi an:Yagok csomagolásának, szállításának korszerűsí
tése területén is. 

Az MN I. Anyagmozgatási Konferenciájának meghatározása szerint 
az anyagmozgatás katonai értelemben az „anyagi erőforrásoktól a fo
gyasztókig, felhasználókig az anyag áramlásával kapcsolatos összes mű
veletet felöleli"'. Ezek a műveletek: 

1. csomagolás, 
2. készletezés. 
3. egységrakomány képzés, 
4. anyagmozgatás: 

a) raktári tevékenység (belső anyagmozgatás): 
- rakodás, 
- raktározás, 
- anyagelosztás, 
- ügyvitel; 

b) szállítás (külső anyagmozgatás): 
- anyagi erőforrásoktól a raktárakig. 
- raktáraktól - raktárakig, 
- rnktáraktól a fogyasztókig: 

5. raktárgazdálkodás. 

Az egészségügyi anyagok szállítási sajátosságai 

Az egészségügyi anyagok szállítás szempontjából általában érzéke
nyek, könnyen sérülnek. Sérülésük esetén legtöbbször felhasználásra al
kalmatlanná válhatnak (pl. ampullák törése esetén). Más anyagokkal csak 
kellő körültekintés mellett és csak gondos csomagolásban szállíthatók (ki
ömlő sebészeti gipsz pl. keveredhet liszttel stb.). Az egészségügyi anyagok 
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súlyúkhoz viszonyítva térfogatigényesek, ezért a szállítások tervezésénél 
a súlyadatok mellett a szállítandó anyag térfogatát is meg kell adni. 

Az egészségügyi anyagokat szállítás közben főleg fizikai, kémiai (fény, 
hő, nedvesség), erőművi és organikus hatások érhetik. 

A készletek csomagolására jelenleg használt ládák - méreteiknél 
fogva - csak korlátozottan teszik lehetővé a korszerű, rakodólapos anyag
mozgatást. A komplett ládák közel 1/3-a alkalmas lenne ugyan rakodóla
oos szállításra, azonban ritkán kerül sor a szóbanforgó (egyfajta) komp
iettféleség tömeges utánszállításra, mivel ezek zömmel nem fogyó anyagot 
(egyszeri ellátmány cikkeit) tartalmazzák, mint pl. BAE, BDE, AGY stb. 
komplettek. 

IVlivel a harc, hadművelet során túlnyomórészt egészségügyi fogyó
anyagok utánszállításával kell számolnunk, szükségesnek látszik a jelen
legi csomagolási rendszer átalakításai az alábbi követelmények szerint: 

1. Fogyó és nemfogyó anyagok szétválasztása (külön csomagolása). 
2. Új csomagolási formák kialakítása a rakodólapok méreteinek figye

lembevételével. 
3. Új csomagolóanyagok és módszerek felkutatása (pl. vízhatlan kar

tondobozok stb.). 

Az eddigi csomagolási mód csupán az egységes súlyelosztást vette fi
gyelembe, e7Jért a fogyó és nem fogyó anyagok vegyesen kerültek készle
tezésre (komplettírozásra). E módszernek bizonyos előnye (arányosabb 
súlyeloszlás) mellett sok hátránya mutatkozott: 

- az ötletszerűen elhelyezett anyagok (fogyóanyagok) frissítése, cse
réje esetén pl. a GYEN-S komplett 10-12 ládája érintve volt egy-egy 
gyógyszer kiemelése esetén; 

- nehézkes a fogyóanyag készletek felmérése, megállapítása, mivel 
azok az előbb említett oknál fogva sokfelé, szétszórva voltak elhelyezve; 

- tárolási szempontból az érzékeny anyagok (folyadékok, injekciók 
stb.) nehezen voltak elkülöníthetők, ill. külön manipulációt igényelt azok 
fűthető helyen való elhelyezése. 

A fent felsorolt nehézségek kiküszöbölhetők, ha készletezési szem
pontból különválasztjuk a fogyó és nemfogyó anyagokat és a készleteken 
belül e szerint csoportosítjuk az anyagot. 

A gyakorlati megoldásnál alapvető követelménynek tekintendő az 
oszthatóság. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb utánpótlási egység 100-200 
fő ellátásához szükséges anyagmennyiség lenne, ami lehetővé teszi a ra
kodólapok alkalmazását bármiféle manipuláció nélkül. Egyúttal lehetővé 
válik a hadsereg, vagy akár HM táb. hadtáp tagozattól az ezredsegélyhe
lyig történő - manipuláció, kiszerelés nélküli - utánpótlás. 

A gyógyszerek szállításánál, illetve csomagolásánál minden esetben 
be kell tartani az érvényben levő Gyógyszerkönyv (Pharmacopea) meg
felelő cikkelyeit. 

Az egyes csomagolóanyagokkal szemben a következő igényeket kell 
támasztani: 

- könnyű fajsúly; 
- egyszerű kezelhetőség; 
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- tartalmukhoz könnyen hozzá lehessen férni; 
- nyújtsanak védelmet a külső behatástól; 
- csökkentsék a tömegpusztító fegyverek hatását, könnyen mente-

síthetők legyenek; 
-· kellő statikai szilárdság; 
- jelezzék az egészségügyi anyag jellegét. 

Az egészségügyi anyagok eltérő tulajdonságai miatt tábori körülmé
nyek között jelenleg sokféle csomagolóanyagot kell alkalmaznunk, ilye
nek a faládák, textil- és papírzsákok, farekeszek, furnér-hordók, rostle
:mez dobozok, acélhordók, ballonok, kannák stb. 

Az egészségügyi anyagok csomagolási módja a jelen formában a kor
szerű anyagmozgatási igényeknek csak részben felel meg. E körülmény
nél viszont figyelembe lehet venni, hogy az egységkészletek a csapatok 
segélyhelyeinek és intézeteknek állománytábla szerinti anyagát képezik, 
a harc, hadművelet alatti utánszállítás ezért ezekből főleg a raktárak felé 
irányul. (Ezen anyagok csak kézi erővel mozgathatók.) 

Jelenleg az alábbi csomagolási formák találhatók a tábori eü. felsze
relésben: 

- 14 ládatípus, mintegy 6 méretben: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

49x38x41 
65x47x50 
70x40x40 
68x64x48 
93x66x54 
54x50x70 

0,08 m3 

0,15 " 
0,11 „ 
0,21 
0,33 „ 
0,19 „ 

(az anyagoknak kb. 80-90%-a ezekben van elhelyezve). 
- 10 féle farekesz, 
- 21 klf. méretű spec. láda, 
- 3 táska és 3 zsák tínus, 
- továbbá sátoranyag báléizva, ill. kötegekben. 

Az egészségügyi anyagok csomagolása 

A használatos csomagolóanyagok és csomagolási módok hosszú idő 
folyamán alakultak ki, s ezek országonként is nagy eltéréseket mutatnak. 
(F'a, alumínium, müanyagládák. málhakosarak stb.} Ilyen változó a cso
magolóanyag és a csomagolt anyag súlyának az aránya is, éppen a külön
böző csomagolóanyagok használata miatt. Az említett arány pl. a II. világ
háborúban a következő volt: 

német hadsereg 1 :8 
USA hadsereg 1 :7 
francia hadsereg 1 :5 
szovjet hadsereg 1 :4 
japán hadsereg 1 :3 

Az ideális 1 :1 mutatószámot legjobban a japán csomagolás közelitette 
1neg, mivel könnyű - bőr és vászon - málhakosarakat használtak. Az 
emlitett arány természetesen csak egyik mutatója a célszen'.i csomagolás-
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nak. Nyilvánvaló, hogy ma már nem találnánk a fentiekhez hasonló elté
réseket, mivel a tömegpusztító fegyverek elleni védelem igénye egy sor 
anyagot (vászon) eleve kizár a számításba vehetők közül. 

További alapvető követelmény a vízhatlanság, pormentesség, jól zár
hat6ság, könnyű menteslthetőség, továbbá különbözó erőművi, dinamikai 
hatások tűrése. 

Egyes országokban szabvány rögzíti az egészségügyi anyagok csoma
golására felhasználható ládák adatait. Célszerűnek látszik pl. azon szab
vány, mely szerint a: 

0,4 m' térfogatú láda 20 kg, a 
0,11 m3 térfogatú láda 60 kg 

nettó súly befogadására legyen alkalmas. 

Ugyancsak elfogadhatónak minősíthető az a követelmény is, mely 
szerint a szabvány csomagolás az alábbi próbák alatt kell, hogy biztonsá
gos védelmet nyújtson az anyagnak: 

- közepes minóségű makadám úton 30 km-es sebességgel haladó jár
művön végrehajtott rázópróbakor; 

- anyaggal terhelve a csomagoló eszköz 2 m magasból fapadlóra ejtve 
ne sérüljön meg; 

- tetöterhelés legalább 300 kg-os nyomást bírjon ki. 

Az egyes egészségügyi anyag csomagokon, amennyiben azok tartalma 
megköveteli, alkalmazni kelt (tábori körülmények között is!) a hivatalos 
postai jelzéseket. Ide tartoznak a következők: ,,Tűzveszélyes", ,,óvatosan 
kezelnf' (törékeny), ,,Nem fordítható", Nedvességtől óvni". Fentieken kí
vül számításba jön még a „Bűzös anyag", ,,Sugárveszély" és „Hűvös he-
lyen tartandó" jelzés is. · 

Az egészségügyi anyag küldeményeket az egyértelmű címzés és jelzés 
mellett lehetőleg úgy kell csomagolni, hogy a küldemény átcsomagolás 
(kiszerelés) nélkül legyen továbbítható a felhasználási helyig. (Megemlít
jük. hogy a segélyhelyek szállításra, málházásra vonatkozóan az egységes 
málházási utasítás, a többi egészségügyi anyag szállítási szabályaira az 
Eü/48. intézkedik.) 

A jelenleg alkalmazott csomagolási módok figyelembevételével az 
egészségügyi anyagok kézi rakodási időnormái (4 fő rakodóval számolva, 
gépkocsira) a következők: 

gk. raksűly 
2,5 t (ponyvázott) 

2.5-4 t \ponyvázott) 

felrakási idő 
36 perc 
48 perc 

lerakási (átrakási) idő 
18 perc 
24 perc 

Az egészségügyi anyagok készletezése 

Az egészségügyi anyagokkal történő tervszerű ellátás készletezés nél
kül megoldhatatlan volna. Elegendő arra utalnunk, hogy tábori körülmé
nyek között is mintegy 2900-3000 cikkelemet kell biztosítani. 

A készletezés azonban a személyi egészségügyi felszerelés kivételével 
nem oldható meg mechanikusan. A legalapvetőbb formát az egységkész!e
tek (komplettek) és a harcbiztosítási egységcsomagok képezhetik. Az utób-
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biaknál a készletezést elsősorban az oszthatóság figyelembevételével kel
lene megoldani, bár az eü. anyagokat nem norma szerint használják, ill. 
fogyasztják, mint az egyéb szolgálati ágak és fegyvernemek anyagait. Ezért 
bizonyos manipuláció (anyagelosztás) szükséges a különböző tagozatok
ban is, így: 

1. A központ hadtáp tagozatban a hátországból érkező egynemű 

anyagokból klt.-ek (1000 fős) összeállítása. A hadműveleti hadtáp felső 
tagozatban (KA-n) felhasználó intézetek jellege és igénye szerinti csopor
tosítás. 

2. Csapathadtáp tagozatban (ho., eü. z.) a készleten belüli (100 fős) 
csomagok szétosztása, illetve a konkrét igénynek megfelelő anyag kiadása 
az ezred-, illetve zászlóalj segélyhelyek részére. 

A készletezés az eü. anyagoknál, a személyi eü. felszerelés kivételével, 
nem oldható meg mechanikusan. Az eü. harcászati elvek érvényesítése 
megköveteli, hogy a szükségletnek megfelelően változtassuk a kiadandó 
anyagok nomenklatúráját és mennyiségét. 

3. Rakományképzés. 

Értelmezésünk szerint a rakományképzés alatt a táb. raktárak megfe-
lelő mozgó járműveinek rakomány kialakítását értjük. \ 

Figyelembf' véve a követelményként felmerülő lehetőleg kevesebb át
rakást, manipulációt, a mozgó tábori raktáraknál, pl. a következő rako
mányképtés alakítható kí. 

11yen rakományképzés esetén bármelyik mozgó raktár a málházástól 
\rakományképzéstől) függően alkalmazható: 

1 egységes ::-gészként: 100°/0 ; 
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2. két rlg.-ként: 50-50, 60-40, 80-20, 70-300/o-os arányban; 
3. rlg.-ben: 50-30-20. 60-20-20, 40-30--300/o-os arányban: 
4 rlg.-ben: '20-?.0--30-30°/o-os osztásban. 
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Ilyen rakományképzés nagymértékben biztosítja a: 
- manőverkészséget - ezen belül megkönnyíti a kiutalás módját 

(adminisztráció); 
gyorsítja, Hl megnöveli az anyagáramlási sebességet; 

- módot nyújt a különböző ellátási tagozatok átlépésére, kihagyá
sára. 

A vázolt rendszer, amennyiben pl. a HMEAAR-nél alkalmazzuk, szük
ség esetén lehetővé tenné a HDS tagozat átlépését (kihagyását). és az után
szállítást közvetlenül a magasabbegységek, ill. a kórházalapokig (kórház
csoportokig) biztosítaná. 

Az eü. anyagok málházását utasítások szabályozzák, mind a csapat
segélyhelyeken, mind a szakcsapatoknál, ezért nem feglalkoztunk e kér
déssel. 

Következtetések: 

Az egészségügyi szolgálatban meglevő jelenlegi csomagolópark szük
ségszerűen biztosítja az egészségügyi anyagok megóvását, szállítását, és 
olyan értéket képvisel, amelyet más területen nem lehet realizálni. 

Az MN anyagmozgatási rendszerének perspektívájából kiindulva azon
ban az egészségügyi anyagellátás területén is meg kell kezdeni olyan cso
magolási formák és módszerek kialakítását, amelyek biztosítják a kor
FZérü rakodási és szállítási technika felhasználását. 

Figyelembe véve az egészségügyi anyagok rendkívül eltérő méretét, 
·jellegét, reálisnak tartjuk a következő javaslatokat: 

l. A tábori egészségügyi komplettek meginduló átdolgozásával pár
huzamosan szétválaisztani a fogyó-anyagokat és nem fogyó anyagokat tar
talmazó kompletteket. Ez lehetővé tenné a szabvány rakodólapok hasz
nálatát is biztosító egységcsomagok kialakítását. E célra számításba jöhet
nek szétszedhető furnér ládák (ilyen irányű kísérleteket már folytattunk), 
megfelelő minőségű kartondobozok és más anyagok. 

2. Perspektivikusan· a komplettek második, soronkövetkező átdolgo
zása alkalmával napirendre kell tűzni a már erősen igénybevett komplett 
ládák felújítását. egybekötve egységes ládatípusok rendszeresítésével. 
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HADTAPKIKl:PZl:S 

A KOMLÓ" .. 
fegyvernemi és hadsereg hadtáp szakharcászati 

gyakorlat tapasztalatai 

G réz l 6 Imre őrnagy 

A gyakorlatok többsége bizonyítja, hogy a hadtápszolgálat mindig 
valóságos helyzet elé van állítva, különösen üzemanyag és élelemellátás 
vonatkozásában. Ezen feladatok - viszonylag - mindig békés körül
mények között kerülnek végrehajtásra és a háborús körülmények közötti 
működés megközelítése, feszítettsége alapvetően mindig a gyakorlat ki
dolgozóin és a végrehajtók felkészültségén múlik. 

A „KOMLÓ" gyakorlat is, mint az utóbbi évek gyakorlatai igen 
bonyolult helyzetet teremtett a résztvevő törzsek, csapatok és a sereg
test hadtápegységek részére. 

A gyakorlat legalapvetőbb sajátosságát az képezte, hogy a sereg
test hadtápegységek alkalmazása - település, áttelepülés, működés stb. 
- a seregtest hadműveleti felépítésében mind az előkészítő időszakban, 
mind a hadművelet alatt a valóságnak megfelelően történt. A gyakorlat 
másik jellemzője volt, hogy összfegyvernemi magasabbegység nélkül, 
csak a seregtest közvetlen egységek szakharcászati gyakorlatával együtt 
került végrehajtásra. 

A gyakorlaton a korszerű elveknek megfelelően a csapathadtáp tör
zsek, alegységek és a seregtest hadtápegységek a teljes harckészültségi 
és mozgósítási feladatok végrehajtását gyakorolták, az előrevonás és a 
várakozási körlet vagy összpontosítási körlet elfoglalását, a hadművelet 
előkészítő és a háború kezdeti időszakának hadtápbiztosítását, kezdetben 
hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai 
között. 

A gyakorlat hadtáp célkitűzéseit alapvetően három időszakban ter
veztük megvalósítani: a felkészülés, a mozgósítás és előrevonás, valamint 
a támadó hadművelet megszervezésének és a seregtest közelebbi feladatá
nak teljesítése időszakában. 
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A gyakorlat fő mozzanatai a következők voltak: 
- a csapat- és seregtest hadtápegységek részleges rejtett mozgósí

tásának változatonkénti bevezetése, a személyi állomány összekovácso
lása; 

- a harckészültségi fokozatok feladatainak végrehajtása, a sereg
test hadtápegységeknek a MAA körletébe, illeve PK HTPH-i tartalék 
körletbe való gyülekeztetése, őrzés-védelem, ellátási feladatok megszer
vezése és végrehajtása ; 

- a seregtest mozgó anyagi alap hadművelet alatti megosztott mű
ködése, további előrevonása, anyagellátási, szállítási feladatok megszer
vezése és végrehajtása; 

- a seregtest parancsnok hadtáphelyettesi tartalék vezetése, had
művelet alatti előrevonása és alkalmazása. 

E mozzanatoknak kellő tartalommal való megtöltése jelentős feladat 
elé állította nemosak a tartalékoo, de a hivatásos tiszti állományt is. 

A gyakorlat során alapvető céljainkat sikerült teljesíteni és a részt
vevő csapathadtáp törzseket, alegységeket, seregtest hadtápegységeket 
megfelelően összekovácsolni, a komplex feladatok végrehajtásában gya
koroltatni. 

A gyakorlat első mozzanatának végrehajtásához a kidolgozó munka 
során elkészítettük mindazon szervezési intézkedéseket, amelyek szük
ségesek voltak a felállító, ellátó egységek, intézetek munkájához, de 
részükre csak az „M" feladat elrendelésekor adtuk ki. Ezzel lemérhető 
volt ezen szervek felkészültsége az adott esetben történő feladatok végre
hajtására. 

A mozgósított egységek részére a THKSZ elrendelésének időpontjáig 
szervezési intézkedésben szabtuk meg a végrehajtandó kiképzési, ellátási, 
és egyéb feladataikat. Minden egység a gyakorlat elgondolásának meg
felelően általános tájékoztatót kapott a nemzetközi helyzetről és az ellen
séges országok fegyveres erőinek az adott időpontig végrehajtott tevé
kenységeiről. A seregtest Anyagi Alap Főnökség „B" állománya is 
megkapta ezen tájékoztatókat. Ezzel biztosítottuk a gyakorlaton részt
vevő tartalékos vezető beosztású és sorállományú személyek megfelelő 
tájékoztatását, valamint a politikai munkások ilyen irányú tevékenysé
gének gyakoroltatását. 

A gyakorlat első mozzanatában a részleges rejtett mozgósítás 
részenként került bevezetésre, amely igen kedvező lehetőségeket terem„ 
tett a mozgósítási feladatok részletes előkészítésére és végrehajtására, 
a személyi állomány differenciált felkészítésére, magasabb harckészült,.. 
ségi fokozatba való átmenet zökkenőmentes feltételeinek megteremté
sére. 

A mozgósítás ilyen jellegű végrehajtása rámutatott azonban néhány 
megoldatlan problémára, mint: 

- a mozgósítási tervnek a részleges rejtett mozgósítás különböző 
változataira történő kidolgozásának szükségességére; 

- a különböző változatok során behívott személyi állomány szer
vező, tervező és szakmai képzettségének alacsony fokára, beosztásra való 
alkalmatlanságára; 

125 



- a biztosított különleges gépjárművek felszereltségének, rendelte
tés szerinti alkalmasságának hiányosságára; 

- a mozgó anyagi készletek, híradó-, hadtáp, és egyéb technikai 
eszközök alkalmasságának, működőképességének időszakos ellenőrzési 
szükségességére; 

- a biztosított vezető állomány időszakos eligazítása, feladataik 
részletes - ,,Szervi Határozvány"-ban - történő meghatározásának 
végrehajtására. 

Összességében a részleges rejtett mozgósítás ilyen jellegű végrehaj
tásával lehetőség mutatkozott arra, hogy" megvizsgáljuk a csapat- és 
seregtest hadtápalegységek, egységek vezető állományának irányító, 
tervező, szervező képességét. 

A gyakorlat második mozzanatának végrehajtásához az egységhez 
bevonultatott tartalékos állomány létszámának, technikájának megfele
lően kidolgoztuk azokat az intézkedéseket, málházási és egyéb terveket, 
amelyek helyettesítették az eredeti terveket. Ezek a tervek biztosították 
a feladat zavartalan végrehajtását. E mozzanat okmányaként adtuk ki 
a seregtest mozgó anyagi alap főnökség részére a rövid szervezési in
tézkedést, amelyben meghatároztuk azt, hogy milyen állománnyal (,,B" 
és megerősítő) vesz részt a gyakorlaton. Természetesen a megerősítő 
alegységek is az első mozzanat során kapták meg a szükséges feladatokat. 

A gyakorlat ezen mozzanatának alapvető szempontját képezte, hogy 
a résztvevő csapatok és seregtest hadtápegységek - a raktárak kivéte
lével - csökkentett üzemanyag készletekkel - üres üza. töltő-tároló 
eszközökkel - induljanak el a békehelyőrségükből. Ezzel és gyakorlat 
folyamán kiadott intékedésekkel biztosítottuk, hogy az üzemanyag ellátás 
megközelítse a háborús körülményeket. 

A csapatok és a seregtest hadtápegységek részére kiadott rövid sereg
test parancsnok hadtáphelyettesi intézkedés alapján a PK HTPH-ek, 
parancsnokok megszervezték az egységek előrevonás alatti hadtápbizto
sítását, illetve a seregtest hadtápegységek előrevonását a mozgó anyagi 
alap és a PK HTPH-i tartalék körletekbe. 

E mozzanat feladatai végrehajtásának eredményességét, komplexi
tását növeltük azzal, hogy a seregtest hadtápegységek már a hadművele
tek megkezdése után - az ellenség légitevékenysége közepette - hajtot
ták végre a gyülekerest, a csapathadtápok pedig a légicsapások kö
vetkezményeinek felszámolását olyan körülmények között, amikor a 
seregtest hadtáp részükre segítséget nem tudott nyújtani. 

A mozgó anyagi alap főnökség és a PK HTPH-i tartalék parancs
noka a saját elörevonásának megszervezése és végrehajtása folyamán 
már kényszerítve volt a beérkező seregtest hadtáp- és megerősítő egysé
gek gyülekezteté.sét és az átvételi ponton történő átvételét megtei'vezni, 
a települési körlet gyors felderítését végrehajtani és a beérkező szállító 
alegységekkel és raktárakkal a bevezetés, fogadás végrehajtásához az 
összeköttetést felvenni. 

A seregtest hadtápegységek gyüleke:zroetése, a MAA megalakítása, 
a hadtápegységek: munkájának megszervezése különösen fontos helyet 
és szerepet töltött be ,a gyakorlat ,soran. Ugyanis e mozzanat eredményes 
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végrehajtása után teremtődik meg a feltétele annak, hogy a hadtáp
egységeket a htp. biztosítás feladatának végrehajtásába be tudjuk kap
csolni és teremtődik meg a seregtest 40-50 hadtápegységének centralizált 
vezetéséhez szükséges feltétele. 

A feladat végrehajtása jelentőségének megfelelően igen sok hasznos 
tapasztalatot szolgáltatott. Nevezetesen: 

- beigazolódott az, hogy a feladat eredményes végrehajtása magas
szintű szervezettséget, pontos, folyamatos és megbízható együttműködést 
követel meg; 

- a kijelölt gyülekezési körlet szervezett elfoglalása érdekében fel
derítő csoport-Okat kell kiküldeni, a MAAF és a hadtápegységek állo
mányából. E csoportok feladatukat központi irányítás alatt decentralizál
tan hajtják végre, megszervezik a hadtápegységek bevezetését, az őrzést 
és védelmet, megteremtik a munka legalapvetőbb feltételeit. (A htp. 
egységek állományából a felderítő csoportokat még akkor is ki kell kül
deni, ha a körletet a MAAF-ség már előre felderítette és a hadtápegysé
gek bevezetését magára vállalta.); 

- bizonyos mértékig űj módon és felfogásban kell a kijelölt körle
tekben a hadtápegységeket elhelyezni. Ez az űj felfogás a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a kijelölt körletekben a htp. egységeket sz., szd. menet
oszlopokban helyezzük el, egymástól: a szakasz oszlopokat 5-600 méter, 
a század oszlopokat 1-1,5 km, az egyes gépkocsikat 30-50 méter távol
ságban. A körleten belül kijelöljük az anyagkiadási helyeket, melyeket 
be kell rendezni, a menetoszlopból anyagot azonban csak a szükségletnek 
megfelelően kell odaszállítani. Az anyagátadó helyek száma az átadásra 
kerülő anyagok mennyiségétől függően naponként változhat. Az 1. sz. 
vázlat a seregtest üzemanyag raktár korszerű követelményeknek meg
felelő elhelyezését mutatja. 

Jelentős szerepet kapott a gyülekezés végrehajtása után a Mozgó 
Anyagi Alap Főnök és a PK HTPH-i tartalék parancsnok tevékenységé
ben a beérkező egységek hadrafoghatóságának, az ellenség tevékenysége 
által okozott személyi, anyagi és technikai veszteségeinek pontosítása, va
lamint a seregtest parancsnok hadtáphelyettese, illetve a hadtáptörzs által 
adott intézkedések lejuttatása, helyzettájékoztatók megtartása és az előre
vonás során felhasznált anyagi készletek pótlásának, valamint őrzés-vé
delmének megszervezése. 

A mozzanat további részében a mozgó anyagi alap főnökség tevé
kenységében - ,,B" állománnyal - főfeladat volt a belső munka· ki
alakítása és a hadművelet első napi anyagi biztosításának - a beérkező, 
kiszállítandó és a mozgó anyagi alapban átadásra kerülő - megszervezése. 

A gyakorlat során széleskörűen alkalmazásra került az anyagátadó 
pontok rendszere, amely űjra bebizonyította az anyagi eszközök eljutta
tásának legmegbízhatóbb formáját. 

Kitűnő alkalom volt próbára tenni a gyakorlaton résztvevő egészség
ügyi, szállító egységek és raktárak híradó eszközeinek teljesítményét, 
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illetve híreszközökön keresztül történő vezetésüket. E téren is jelentős 
tapasztalatokat szereztünk: 

- a szállító egységek és raktárak közötti együttműködés lehetőségei
ről, amely újra bebizonyította, hogy a két különálló szerv bonyolult 
együttműködés kialakítását teszi szükségessé úgy vezetés, málházás, 
előrevonás, körlet elfoglalása, mint az anyagátvétel, kiadás és anyagátadó 
pontra történő kiszállítás vonatkozásában; 

- a seregtest hadtápegységek mozgó anyagi körletbe történő gyü
lekeztetése, telepítése és őrzés-védelmének megszervezésére fordítandó 
időmennyiség, területszükséglet, belső útvonalhálózat kialakítása szem
pontjából; 

- a hadtápegységek belső vezetési struktúrájának, vezetési okmá
nyaik tartalmi, formai kialakításának lehetőségeiről, részletes működési 
elveik rögzítésének, a kiképzési módszereik változtatásának szükséges
.ségéről, annak formájáról; 

- a mozgó anyagi alapban elhelyezett különböző fegyvernemi és 
.szolgálati ágnak alárendelt raktárak egységes elvek szerinti irányítási 
lehetőségeiről - különös tekintettel a szállítások megszervezése terüle
tén; 

- a csapat- és seregtest hadtápegységek, alegységek vezetésének, 
híradásának formáiról, valamint a tfpusokmányok használatának lehet6-
ségeivel kapcsolatban. 

A legbonyolultabb feladat megoldása a harmadik mozzanatban várt 
a csapat" és seregtest hadtápegységekre. 

Az első napi harctevékenység folyamán a csapatok anyagi készletei 
jelentősen csökkentek. A mozgó anyagi alap az első harcnap alatti be
gyülekezése, a hadművelet második nap reggelére történő előrevonás 
szervezése és végrehajtása, az ellenség tevékenysége következtében 
keletkező veszteségek pótlása miatt csak a második nap végén volt képes 
a csapatok készleteit feltölteni. 

A rossz időjárási viszonyok miatt az üzemanyag készletek csapat
tagozatban 0,5-0,7 javadalmazásra csökkentek, amelynek eredményeként, 
valamint a további harctevékenység biztosítása érdekében az egységpa
rancsnokok szigorú rendszabályokat vezettek be az üzemanyag felhasz
nálása területén. A PK HTPH-ek és az üzemanyag szolgálat vezetők 
egységen belüli anyagátcsoportosításokat stb. hajtottak végre. 

Az elszállítandó üzemanyag készletek korlátozása és háborús körül
mények teremtése megszüntette az első napon a gyakorlatok folyamán 
oly sokszor hiányosságként jelentkező tényt, hogy a hadtáp összefoglaló 
és egyéb jelentések, igénylések rendszeresen és határidőre nem érkeznek 
be az elöljáróhoz. Következtetésként elmondható, ha kényszerhelyzetbe 
van állítva a parancsnok és szolgálatiágak vezetői, akkor betartja a 
szabályzatokban foglaltakat. 

Az eddigi módszereinkhez híven - de hadműveleti időben - a 
hadsereg mozgó anyagi alap főnök a legfontosabb jelentését - a kikép
-zési cél jobb elérése érdekében - csaknem az összes raktár és szállító 
zászlóalj parancsnok előtt tette meg a mozgó anyagi alap megosztásáról, 
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áttelepítéséről, őrzés-védelméről, valamint a valóságos és feltételezett 
szállítások megszervezéséről. 

Ugyanezen időszak alatt a seregtest parancsnok hadtáphelyettes 
egészségügyi tartaléka a csapatok mögött, a hadtáp vezetési ponttal egy
időben előrevonásra került. A mozgó anyagi alap tartalékos állománya 
a bemutató után fontos feladatot hajtott végre. A második hadműveleti 
nap végére az anyagi alap áttelepülésével egyidőben - kb. 100 km-re -
anyagátadó pontra 100 tonna üzemanyagot szállítottak, s ugyanakkor 
a mozgó anyagi alap előrevonása után telepítették a seregtest üzem
anyag raktárt és egy időben mindkét helyen megkezdték a csapatok 
üzemanyaggal való feltöltését. 

Jó tapasztalatot adott tartalékos tisztjeink vonatkozásában az anyag
átadó ponton történő üzemanyag gyors, szervezett átadása, amelyet 
elősegített a tartalékos tisztjeink által jól kidolgozott anyagátadó pont 
vázlata, az üzemanyagot szállító menetoszlop gyors szétbontakozása és 
az alárendeltektől már beérkezett járművek üzemanyagfajta szerinti 
feltöltőhelyekre való irányítása. A mozzanatnak ez a része bebizonyította, 
hogy mindenfajta híradó eszköz és bonyolult előkészítés nélkül, menetből 
20-30 perc alatt négy-öt egységnek 100 tonna üzemanyag átadása végre
hajtható néhány napos összekovácsoló kiképzésen résztvett tartalékos 
állománnyal is. Ez a mozzanat ugyanakkor rámutatott az őrzés-védelem 
megszervezésének fontosságára, az átadók és átvevők ilyen irányú kölcsö
nös feladataira. 

Jó lehetőség mutatkozott a gyakorlat keretében az egészségügyi 
osztag kapacitásának, az ellátási lehetőségek, fektetési körülmények és 
kiürítési lehetőségeinek felmérésére. A tapasztalat azt mutatta, hogy a 
tartalékos állomány rövid begyakorlás után képes megfelelő időnormák 
között az egészJégügyi osztag telepítését végrehajtani, működőképességét 
elérni, azonban a nagytömegű egészségügyi veszteségek körzeteiből a 
kiürítést nehezen képes jelenlegi eszközeivel megoldani. 

A nagytömegű egészségügyi veszteségek körzetében települt sereg
test közvetlen egység segélyhely elhelyezkedéséről, vagy a mentőosztag 
által összegyűjtött sebesültek helyéről értesítést, a veszteséget szenvedett 
vagy a mentésbe bekapcsolódott egység - az összeköttetési eszközeit és 
a szennyezett zónákat figyelembe véve - igen megkésve képes adni, 
mivel a seregtest hadtáp vezetési ponttal közvetlen összeköttetése nincsen. 
Esetleg a harcállásponton keresztül értesíti a HVP-ot. 

A parancsnok hadtáphelyettes híradó eszközei ugyan biztosítják az 
egészségügyi tartalékok mozgatását, de az eü. osztagok híradó eszközei
nek hatótávolsága nem minden esetben biztosítja a kiürítésre, településre 
adott parancs, illetve a végrehajtás visszaigazolását. 

Az egységek saját eszközeikkel a csapás körzetéből csak akkor képe
sek a kiürítést megkezdeni, ha ismerik az elöljáró által telepített segély
helyeket. Ennek közlése tömegpusztító fegyverek csapásainak felszámolása 
időszakában igen hosszadalmas. Célszerű lenne a tömegpusztító fegyve
rek értesítési hálójához hasonló rendszerben egészségügyi értesítési hálót 
létrehozni, amelyen keresztül a csapatok körzetében elhelyezkedő egész:
ségügyi zászlóalj, egészségügyi osztag a sebesültek és betegek kiürítésébe 
történő bekapcsolódása gyorsan lehetővé válna. 
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A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a csapatok gyorsan összegyűjtik 
és ellátják sebesültjeíket, de a kiürftésbe történő bekapcsolásuk késése 
nem rajtuk múlik. 

Probléma mutatkozott a települt segélyhelyen a sebesültek hosszabb 
idejű fektetésének megvalósítása területén, valamint abban, hogy a csapa
toktól kiürített személyekkel a személyi felszerelés nem került a segély
helyre, így azok tisztálkodásának, étkeztetésének stb. végrehajtása 
bonyolult feladat elé állította az egészségügyi osztag vezető állományát. 

A gyakorlat folyamán több olyan probléma vetődött fel, amely a?. 

állomány általános harcászati, szakliarcászati ismeretének a hiányából, 
illetve a törzsek alacsony fokú összekovácsoltságából eredt. Mutatkozott 
azonban olyan jellegű probléma is, amely a vezetési rendszer kimunká
latlanságából, vagy a vezető állomány vezetési készségének hiányosságá
ból következett be. Többek között: 

1. Problémát okoz a napi összefoglaló jelentések időbeni eljuttatása 
az elöljáró hadtáp vezetési pontjára, különösen akkor, ha annak áttelepü
léséről az alárendeltek még későn is kapják meg az értesítést. 

Ezen a gyakorlaton is beigazolódott, hogy a különböző szolgálati 
ágak nem képesek egyazon időben minden részadattal készen lenni az 
összefoglaló jelentés elkészítéséhez, valamint az, hogy a különböző jelen
tések dublirozzák az egyes adatokat, amelyek sok esetben ellentmondóak. 

Ennek megoldására célszerű lenne rádióközlésre alkalmazható típus
okmány kialakítása, amely szolgálati áganként is felterjeszthető. Ebben 
az esetben a 24---48 órás késéssel beérkező jelentés ellenére is az egységek 
ellátása biztosítható lenne. 

2. A seregtest kiképzési rendszeréből és a csapatok diszlokációjából 
adódóan sok esetben kell a gyakorlatok alkalmával a csapatokat vasúton 
szállítani. A szállítások alkalmával sok gondot okoz a személyi állomány 
étkeztetésének, vízellátásának stb. biztosításának összehangolása, egyrészt: 

- a hadműveleti vasúti szállítás időtartamával és távolságával; 
- a polgári vasúti szerelvények menetrend szerinti mozgásával; 
- a katona szerelvény megállására biztosított állomás szolgáltató-

képességével stb. 

A vasúti szállítás rövid idő alatti végrehajtását, valamint a szállítás 
alatti napirend betartását biztosítják azok az intézkedések, amikor: 

- a konyha, étkezde szükség esetén élm. raktár részére olyan „G" 
vasúti kocsit biztosítunk - vasúti pályafenntartás kocsiparkjából -, 
amely mindkét végén ajtóval rendelkezik; 

- a konyhakocsihoz közvetlenül a vízszállító, tüzelöszállító gk.-val 
málházott vagont kapcsoljuk és zárócsappal ellátott tömlővel a vizet 
átvezetjük; 

- a konyhán keletkező szennyvíz kiöntéséhez házilag készített rög
zíthető lciöntőtölcsért készítünk, amelyen keresztül veszélytelen a S7.erulY
vízek kiöntése és a tésztaszűrés stb.; 

- az étkezőkocsit a legénységi asztalokkal, padokkal, valamint a 
kantinnal rendezzük be; 
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- a személyi állományt személykocsikban helyezzük el (tűzveszély 
nélküli a fűtése), PH ágybetét fekvőhely biztosításával, amely által 
csökken a katonai szerelvény kocsimennyísége stb.; 

- az egészségügyi ellátás biztosítására a személyszállító kocsi egyik 
fülkéjét rendezzük be; 

- a személyszállító kocsikban - WC használatához víz biztosítva -
ivóvízszükséglethez tejeskannákat, hátiéthordót, mosdótálat biztosítunk; 

- a személyszállító vagonok egyik végéhez csatlakoztatott „I" kocsin 
időszakosan a V ASZ-62 aggregátort mőködtetjük, ezen keresztül 220 
V-os áramot biztosítunk. 

Mindezen intézkedések lehetővé teszik „zöld-út" esetén a katonai 
szerelvény rövid idő alatti rendeltetési helyre történő továbbítását. A 
szerelvény megállására csak a néhány perces gépcsere esetén van szükség. 

Befejezésként megállapítható, hogy a lefolytatott gyakorlat számos 
figyelmet érdemlő tapasztalatot adott, amelynek felhasználásával lénye
gesen előre tudjuk segíteni a hadtápbiztosltás elveinek, gyakorlati mód
szereinek további tökéletesítését, illetve a különböző hadtáptagozatok 
felkészítését. 
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Szakharcászati komplex foglalkozás tervezése 
és végrehajtása a honi légvédelmi csapatok hadtáp 

szolgálatainál 
(Egy módszertani bemutató alapján) 

Seres László százados 

A vadászrepülő ezredek és más honi 1égvédelmi rendszerbe tartozó 
csapatok harci feladatainak hadtáp biztosítása rendkívül magas követel
ményeket támaszt a parancsnok hadtáphelyettesekkel és beosztott állo
mányúakkal szemben. Hogy a hadtápalegységek ezen feladatukat maxi
má1isan végre tudják hajtani~ az összfegyvernemi csapatok hadtápjára 
kidolgozott és a honi légvédelmi csapatok hadtápjára kiegészítő intézke
déssel ellátott Összkövetelményi Programban meghatározott kiképzési 
feladatokat maradéktalanul teljesíteni kell. 

Az 1967-es kiképzési évben érvénybe lépett program jelentős előrelé
pést eredményezett a 8. számú Harckiképzési Programhoz viszonyítva. 
Az Összkövetelményi Program a kiképzés legnagyobb részét komplex fog
lalkozások keretében rendeli el végrehajtani, s előírja, hogy a kiképzések 
folyamán a korszerű harcot maximálisan kell megközelíteni, valós viszo
nyokat kell létrehoznj, megalapowttan növelni kell a feladatok bonyolult
ságát, a hadtápalegysége!k kiképzésével biztosítani kell azok állandó harc
készültségét és működőképességét, hogy képesek legyene!k bármely idő
szakban és körülmények között a csapatok hadtáp biztosításának végrehaj
hajtására. A hadtápalegységeket képessé kell tenni különböző időjárási 

viszonyok között, minden évszakban és napszakban, tömegpusztító fegyve
rek al:kaJmazásának viszonyai közö,tt is csak hagyományos fegyverekkel 
vívott harctevékenységek kiswlgálásália. A hmú légvédelmi csapatok va
dászrepülő e2lredeit kiswlgáló hadtápalegységek és az OLP közvetlen ala
kulatok hadtápalegységei kiképzésének elve bi2ltosltja ezen célok elérését, 
összhangban van az összfegyvernemi csapatok hadtáp kiképzésének rend
szerével, de kiképzésük bizonyos sajátosságokkal rendelkezik. 

A sajátosságok abból adódnak, hogy: 

1. Kiképzési rendszerünk még nem háromszor nyolc hónapos. 
2. A repülőezred és annak, századai csak kevésszer hajtanak végre 

olyan gyakorlatokat, mely gyakorlatra a hadtápalegységek is kidolgozhat-
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nák saját terveiket és együtt hajtanának végre feladatokat. Ez az össz
fegyvernemi csapatoknál, ahol más század szintű gyakorlatokon ís kép
viseltetheti magát a hadtápszolgálat, lényegesen nagyobb kiképzési lehe
tőséget és fokot nyújt. 

3. A vadászrepülő ezredek hadtápja rendszerint sík vidéken és ke
vésbé erdős terepen helyezkedik el, mert ott, ahol repülőtereknek alkal
mas terepek vannak, a fel- és leszálló pályától 3-5-7 kilométerre álta
lában nincsenek dombok és erdőségek. fgy a hadtápalegységek rejtett el
helyezkedése tekintetében az összfegyvernemi csapatokkal szemben hát
rányban vagyunk. 

4. A honi légvédelmi csapatoknak nincsenek sávhatárai. 
5. Az anyagellátás rendszere az összfegyvernemi csapatoktól eltérő. 
6. Hadtápalegységeinknek menet közben nem szükséges anyagátadó 

pontokat létesíteni. 
7. A repülőtéri segélyhelyek (RSH) nem a zászlóaljsegélyhelyekről 

kapják a sérülteket, hanem a repülőtéri egészségügyi ügyeletről (REŰ) 
és a repülő orvosi mozgó ambulanciáról (ROMA). A fel- és leszálló pályá
tól való távolságuk: REŰ 1,5 km, ROMA 3-4 km, RSH 7-8 km. A sé
rülteket nem a hadosztálysegélyhelyre szállítják, hanem kórházba. 

Az itt felsoroltak indokolttá teszik, hogy az Összkövetelményi Prog
ram egyes szakharcászati komplex foglalkozásait a honi légvédelmi csa-
patok hadtápja sajátosságainak figyelembevételével tervezzük meg és • 
hajtsuk végre. Kiképzéseink legmagasabbszintű és legösszehangoltabb fog
lalkozásai a szakharcászati komplex foglalkozások. Végrehajtásuk előtt 
megtörténik a szakmai alapozó kiképzés, s a hadtápegységek bepsztottai 
résztvesznek a szakharcásmti, alaki, wilamint az általánoo katonai komp-
lex foglalkozásokon. Csak ezek végrehajtásával biztosíthatjuk a maga
sabbszintű kiképzés eredményességét. 

Egy levezetett szakharcászati komplex foglalkozásnak (mely egyben 
módszertani bemutató is volt) megtervezését és végrehajtását ismertetem 
az alábbiakban. A szakharcászati komplex foglalkozás tárgyát és okta
tási kérdéseit az elöljáró parancsnok hadtáphelyettes meghatározta az 
Összkövetelményi Program meghatározott tárgyköre alapján. A foglalko
zás tervezőjének és végrehajtójának feladatát a következőkben lehet ösz
szefoglalni: 

1. Tanulmányozza a foglalkozás tárgyával kapcsolatos szabályzatokat 
és szakirodalmat. A célszerűaégi sorrend itt a következő: szabályzatok, 
utasítások, segédletek, tankönyvek. előadások, előző gyakorlatok értékelé
sei, egyéni tapasztalatok. A foglalkozás sikere érdekében egyes szolgá
latiág-vezetőkkel pl.: vegyivédelmi, fegyver és lőszer szolgálatiág-vezető, 
vagy az alakulat harcászati sajátosságait jól ismerő tiszttel konzultáljon. 

2. A foglalkozáson résztvevő közreműködő hadtáp szolgálatiág-veze
tőkkel szemrevételezze a foglalkozás színhelyét. Itt minden olyan szem
pontot vegyenek figyelembe, amit a harcászati szabályzatok és szakmai 
utasítások előírnak. Az alább ismertetett foglalkozáson abból indultunk 
ki, hogy a lehető legkisebb erőráfordítással és a legkisebb költséggel old-
juk meg feladatunkat. 
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3. Készítse el a foglalkozás „Levezetési terv"-ét térképen, mely tar
talmazza: 

- a foglalkozás tárgyát, célját, oktatási kérdéseit, időpontját, mód-
szerét, vezetőjét, jóváhagyóját; 

- a résztvevő állomány felsorolását; 
- az általános harcászati és hadtápharcászati helyzetet; 
- a foglalkozás menetrendjét; 
- a foglalkozás lefolytatásának helyszínét és jól láthatóan tüntesse 

fel a foglalkozás főbb mozzanatait. Egyébként a végrehajtásra kerülő föbb 
mozzanatok térképről kinagyítva, vázlaton is elkészíthetők; 

- a rádióhíradás megsmrvemsét és rejtjelzését; 
- egyéb. a foglalkozás időtartamára a gyakorlókra érvényes jelzé-

seket. 

4. Készítse el a foglalkozás levezetési grafikonját vagy forgatóköny
vét. Itt tüntesse fel a gyakorlatvezető, a gyakorlók, a bemutatón résztve
vők és a gyakorlaton jelzőként szereplő feladatait. Módszertani foglalko
zásra a bemutatót szemlélőknek készítsen kivonatot a levezetési tervből, 
csak a főbb mozzanatokat és azok időpontjait feltüntetve. 

5. Személyes irányításával dolgoztassa ki a közreműködő szolgálatiág
vezetőkkel azokat a szemléltető vázlatokat, melyekről ők tájékoztató elő
adásukat a bemutatón megtartják. Ezen vázlatok tartalmazzák: a foglal
kozás tárgyát, célját, idejét, módszerét, oktatási kérdéseit, anyagszükség
letét (itt a bemutatón vagy foglalkozáson ténylegesen szállított összes 
anyagmennyiségeket fel kell sorolni). Tartalmazza az illetékes szolgálati
ág részéről résztvevők létszámát és technikai eszközeit, a felhasznált se
gédleteket, a málházás végrehajtásának módozatait, az anyagok lehetséges 
elhelyezési módozatait a gépjárművön. E két utóbbit lehetőleg rajzban. 
Ugyanakkor készíttesse el a felderített terepre vonatkozóan a hadtápal
egységek legcélszerűbb elhelyezkedésének vázlatait. Pl.: üzemanyagraktár, 
repülőtéri segélyhely, stb. A foglalkozáson ezeknek megfelelően kell a 
hadtápalegységeknek elhelyezkedni. 

6. Készítse el a foglalkozás oktatási kérdéseihez kapcsolódó okmányo
kat. Szemrevételezési tervet, áttelepülési tervet, menetparancsot, az átte
lepülési terv mellékletét képező jegyzéket az áttelepülő személyi állo
mányról és technikai eszközökről, az oszlop parancsnok részére szóló 
nyíltparancsot. 

7. Dolgozza ki a foglalkozás anyagi biztosításának tervét. Ez tartal
mazza: milyen anyagokat, ·milyen mennyiségben, kitől, ki, mikor vételez. 
Mikorra szállltja ki a foglalkozás színhelyére, kinek adja át. A foglalko
zás végrehajtása után az anyagokat ki szállítja vissza, ki gondoskodik el
számolásukról. 

Itt említem meg, hogy az ismertetett foglalkozás anyagszükséglete 
volt: 4 db R-101 rádió, 2 db tranzisztoros szócső, 36 db 0,40 kg-os trotli 
test, 12 db elektromos gyutacs, 2 db 12 voltos gjmű. alokumulátor, 1500 
m szigetelt vezeték, 1 db 43 M Gorjunov géppuska csószűkítővel, 2500 db 
puska vaktöltény. a résztvevők létszámához viszonyított 7,62 mm-es AKM 
géppisztoly csőszűkítővel, 1500 db g,éppisztoly vaklőszer, 2 db rakétapisz
toly, 10 db különböző színű jelzőrakéta, álcahálók, egyéni és gépjármű 
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vegyivédelmi mentesítő készletek, sárga és piros jelzőzászlók, tűzoltó fel
szerelések, tábori elhelyezési anyagok. 

8. Pontosítja a hadtáp menetoszlopát ért földi és légi támadás végre
hajtásához, a légitámadás alatti robbantásokhoz szükséges, a markirozott 
sebesülteknek, valamint a hadifoglyoknak szükséges személyi állomány 
létszámát, ezt az egység törzsfőnökétől igényli a foglalkozás próbáira és 
végrehajtásának időpontjára. Ha nem módszertani bemutatót rendez, 
akkor csak a foglalkozás előtti eligazításra és a foglalkozás idejére bizto
síttatja. Amennyiben lehetséges, úgy kéri a repülőezred parancsnokától 
2-3 db repülőgép 8-10 perces tevékenységének engedélyezését, hogy a 
hadtáp menetoszlopát ért légitámadás, mint oktatási feladat, a valóságos 
harci helyzetet a legjobban megközelítse. 

9. A közreműködő hadtápalegységek parancsnokaival megbeszéli, mi
lyen feladatokat kell megoldani a foglalkozás zavartalan lefolytatása ér
dekében. Ha módszertani foglalkozást tervez, akkor nemcsak a hadtáp ál
lománya, hanem a jelzők és egyéb közreműködök is gyakorolják a tervben 
foglalt feladatokat. Arra kell törekedni, hogy az egyes részfeladatok vég
rehajtása megegyezzen az érvényben levő normakönyvben foglalt időpon
tokkal. 

A foglalkozás előkészítésében, majd a foglalkozás végrehajtása ide
jére kérje a pártszervezet és KISZ-szervezet segítségét a feladatok jobb 
végrehajtása érdekében. 

A foglalkozás előtt hangsúlyozza a rendkívüli események elkerülésére 
való törekvés szükségességét. Gondoskodjon arról, hogy a gyakorlat he
lyén eJkeriiljék a mezei és egyéb károkat. Gondoskodjon az alaki és álcá
zási fegyelem betartásáról. 

Ezek után ismertetem a foglalkozásra készített okmányok tartalmát: 

I. A levezetési terv a szakharcászati komplex foglalkozáshoz 
1 :25 OOO térképen került kidolgozásra. 

A foglalkozás tárgya: répül~ed htp. áttelepítése, működésre v:aló 
felkészülése. 

A foglalkozás célja: gyakoroltatni a hadtápalegységekkel: 

- az anyagok málházáshoz történő előkészítését, 
- a szállító gépjárművek előkészítését anyagszállításra és menethezt 
- az anyagok felmálházását, rögzítését, álcázását, 
- a szállitó oszlop megalakítását, 
- a menet végrehajtását, 
- a menet elleni földi és légi támadás elhárítását, 
- a vegyi szennyezett gépjárművek mentesítését, 
- a felderítő csoport tevékenységét az elhelyezkedési körlet felde-

rítésében és a beérkező htp. alegység bevezetésében, 
- az élelmezési, üzemanyag- és ruházati raktár, a gazdasági ellátó 

hely, a ruházati javítómúhely telepítését és felkészülését működéséhez, 
- a repülőtéri segélyhely berendezését, a sebesültek fogadását és el

látását. 
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A foglalkozás időpontja és időtartama: 05. 10. 08.00-17.00. 
A foglalkozás módszere: terepen végrehajtott szakharcászati komplex 

foglalkozás anyagkészletekkel. 
Altalános helyzet: 05. 10-én 08.00 óra. 
A nyugati államok az elmúlt hónapokban több olyan politikai és ka

tonai intézkedést tettek, melynek következtében a NATO és a Varsói Szer
ződés tagállamai között a viszony kiéleződött. Ennek következtében 05. 
10-én 00 00 órakor teljes harckészültséget rendeltek el. 

05. 10-én 01.00 órakor az 1. repülőszázad azt a parancsot kapta, hogy 
a hadműveleti repülőtérre települjön át. 

06.00 órakor a felderítő csoport állományával a hadtáp felderítői is 
útbaindultak. 08.30 órakor a hadtáp felderítő csoport parancsnoka rádión 
jelentette, hogy a hadtápalegységek elhelyezkedési területeit felderítették 
és kijelölték, megadott helyen 10.00 órától várják a hadtáp menetoszlopát, 
hogy azt a felderített körletbe bevezethessék. 

Az 1. repülőszázad kiszolgáló részlegének parancsnoka úgy határo
zott, hogy a már készenlétbe helyezett és felmálházott lépcsőivel 08.50 óra
kor a menetet megkezdi. 

Az elöljáró intézkedett, hogy az egység hadtápalegységei a fokozott 
ellenséges légitevékenység miatt csak 10.00 óra után indulhatnak. 

A résztvevő állomány : 
1. sz. táblázat 

A kiszolgáló osztály hadtáp menetrendje: 
2. sz. táblázat 

Mozzanatok: 
(A mozzanatok leírását a térképen vagy a vázlaton vastag keretezés

sel láthatjuk el. A kerettől nyíl mutathat a térkép megfelelő részéhez, 
ahol a mozzanat lejátszódik.) 

1. Mozzanat: 

Ideje: 05. 10-én 09.00-11.10 óra. 

Tárgya: Az anyagok és gépjárművek málházáshoz és menethez tör
ténő előkészítése, az anyagok felmálházása, rögzítése, álcázása. 

Az oszlop megalakulása, a menet végrehajtása. 

II. Mozzanat: 

Ideje: 05. 10-én 11.10-12.10 óra. 

Tárgya: A hadtáp menetoszlopát ért földi és légitámadás elhárítása, 
következmények felszámolása. 
Oktatási kérdések: 

A hadtáp vezetése földi támadás esetén. 
Harci alegységek megalakítása. 
A támadás elhárítása. 
Légicsapás elhárítása. 
A következmények felszámolása. 
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III. Mozzanat: 
Ideje: 05. 10-én 12.10--12.40 óra. 
Tárgya: Vegyi szennyezett gépjárművek mentesítése. 

IV. Mozzanat: 
Ideje: 05. 10-én 12.50-16.00 óra. 
Tárgya: Az egység htp. telepítése, működése. 

Oktatási kérdések: 
A hadtápalPgységek bevezetése. 
A hadtápalegységek elhelyezkedése, m,íködési megszervezése. 
Az állomány étkeztetésének biztosítása. 
A repül6téri segél.vhely berendezése, sebesültek fogadása, ellátása. 
Üzemanyag feltöltés megszervezése. 
A fentiek térképre vitelének sorrendjét a térkép mérete és a feladat 

nagysága határozza meg. 

II. Levezetési grafikon. 

3. sz. táblázat 

A gyakorlatvezető, a gyakorlók és a gyakol"la\ot megtekintők tevé
kenységei az időtengelyen feltüntetett időpontokban: 
A) A gyakorlatvezető ténykedése (körrel jelezve): 

1. Ismerteti a bemutató foglalkozás levezetését. 
2. Ellenőrzi a felkészülést, a szakszolgálatiág-vezetők ténykedését. 

Jelentéseket meghallgatja. 
3. Meghallgatia az oszlopparancsnok menetparancsát. 
4. A bemutatón résztvevőket a II. Mozzanat színhelyére vezeti. 
5. Az ellenséges támadásra jelzést ad. 
6. Jelzést ad a légitámadás megindítására. 
7. Meghallgatja a szolgálatiág-vezetők jelentéseit. 
8. A bemutatón résztvevőket a III. Mozzanat helyére viszi. 
9. Tájékoztatót tart a végrehajtott részleges mentesítésről. 

10. A mentesítés befejezése után a bemutatón résztvevőket a felde-
1·itő csoport fogadási helyére viszi, majd parancsot ad a menet folyta
tására. 

11. Ellenőrzi a felderítő csoport tevékenységét. 
12. A bemutatón résztvevőket a hadtápalegységek elhelyezkedési kör

letébe vezeti. 
12a. A bemutatón résztvevőket az elhelyezkedett hadtápalegységek 

körletébe viszi és meghallgatják: 
12b. az eü. szolgálatiág-vezető, 
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12c. az üzemanyag szolgálatiág-vezető, 
12d. az élelmezési szolgálatiág-vezető, 
12e. a ruházati szolgálatiág-vezető jelentését. 
13. 11:rtékeli a gyakorlatot. 
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B) A gyakorlók ténykedése (négyzettel jelölve): 

1. Résztvesznek az ismertetésben. 
2. Résztvesznek a jelentésen. 

3. Anyagok felmálházása. 
4. Menetparancs kihirdetése. 
5. Besorolás. 
6. A menet végrehajtása. 
7. Az ellenség földi támadásának elhárítása, sebesültek összegyílj

tése, ellátása. 
8. Az ellenség helyi csapásának elhárítása. 
9. A következmények megállapítása. 

10. Következmények felszámolása (sebesültgyűjtés, ellátás, tűzoltás, 
anyag átrakás, gk.-vontatás). 

11. A menet folytatása. 
12. Vegyi szennyezés mentesítése. 
13. Az oszlop bevezetése az elhelyezkedési körletbe. 
14. Települési körlet berendezése, tevékenység, őrzés-védelem meg-

szervezése: 
14a. az egészségügyi szolgálatiág-vezető, 
14b. az üzemanyag szolgálatiág-vezetó, 
14c. az élelmezési szolgálatiág-vezető, 
14d. a ruházati szolgálatiág-vezetö jelentése a munka megszervezé

séről. 

15. Résztvesznek a gyakorlat értékelésén. 

C) A támadók és jelzők ténykedése (téglalappal jelölve): 
1. A feltételezett ellenséges állásokat elfoglalják. 
2. A gyakorlatvezető jelzésére támadást imitálnak (légitámadást rob

bantásokkal). 
3. Elhelyezkedési körletükbe bevonulnak. 

D) A bemutatót megtekintők ténykedése (négyzetben körrel jelölve); 

1. Résztvesznek a gyakorlatvezető ismertetésén. 
2. Meghallgatják a szolgálatiág-vezetők eligazítását. 
3. Megtekintik a htp.-alegységek tevékenységét. 
4. Résztvesznek a menetparancs kihirdetésén, és megtekintik az osz-

lop megalakulását. 
5. Végignézik a támadásokat és következményeinek felszámolását. 
6. Megtekintik a gépjárművek mentesítését. 
7. Megtekintik a hadtáp felderítő csoport ténykedését. 
8. Meghallgatják a jelentéseket. 
8a. Megtekintik a hadtápalegységek elhelyezkedését, az ellátás meg

·szervezését. 
9. Résztvesznek a gyakorlat értékelésén. 
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Bevezetés 

A hálótervezés egy alkalmazási lehetősége 

Abaffy József t. alhadnagy 

Ez a cikk azzal a céllal készült, hogy megismertesse az olvasót a 
PERT nevezetű hálóval, amely jó segítséget nyújthat a parancsnokoknak 
munkájukban, valamint azzal a céllal, hogy vitaindító legyen a következő 
kérdések eldöntésében: Valóban alkalmazható-e a PERT-módszer? A had
tápszolgálat milyen tevékenységi területein lehet alkalmazni? Ha lehet 
alkalmazni, akkor hogyan és mire? 

Itt jegyezzük meg, hogy nem kerül ismertetésre az ún. fix-idős mód
szer (neve: CPM). Nagyobb PERT-hálók esetén a számológép nagy segít
séget tud nyújtani a különböző elemek kiszámításában. 

Ismerkedjünk meg tehát a PERT-rendszerrel. A PERT-rendszer te
vékenységekből és eseményekből áll. A tevékenység lényegében az időt 
igénylő munkafolyamat, amely lehet pl. tájékoztató igénylés elkészítése, 
ennek kézbesítőkönyvbe való bevezetése, a levélnek a parancsnokságra 
való küldése, ottani postakönyvbe való beírása stb. Az események a tevé
kenységek lezárását, azaz egy bizonyos időpontra való befejezését jelen
tik. Ebből tehát az következik, hogy az események nem igényelnek ídőt, 
valamint az is, hogy minden eseményt tevékenységnek kell megelőznie, 
amelyet lezár, kivéve az induló eseményt. Mielőtt mélyebben belemennénk 
a PERT-rendszer ismertetésébe, nézzünk mindjárt egy egyszerű példát. 

Az eseményeket síkidomokkal, körrel, háromszöggel, négyzettel stb. 
fogjuk jelölni, a tevékenységeket pedig nyíllal, amelynek hegye az őt le
záró eseményre mutat. Megjegyezzük, hogy a nyíl irányával ellentétes 
irányban nem lehet haladni. (Ez az idő múlásával ellentétes irányban való 
haladást jelentene.) (1. ábra.) 

2 4 

1. ábra 
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Tevékenységi jegyzék: 

1-2 A vállalattól kapott szállítólevelet a Szállítási Osztály átküldi 
az Operatív Osztályra. 

2-3 A megérkezett okmány bevételi számot kap. 

3-4 Majd ezt a bevételi naplóba bevezetik. 

Eseménytáblázat: 
1. A szállítólevél a vállalattól megérkezett. 
2. A szállítólevél az Operatív Osztályra került. 
3. A szállítólevél bevételi számot kapott. 
4. A bevételi naplóba bevezették. 

0 jelenti a Szállltási Osztályon levő eseményeket, 

0 az Operatív Osztály eseményeit. 

Azt mondottuk előbbiekben, hogy az eseményeket tevékenységek elő
zik meg, és az esemény az őt megelőző tevékenységet zárja le. Egyetlen 
esemény azonban több tevékenységet is lezárhat egyszerre, sőt egy ese
ményből több tevékenység indulhat ki. Az ilyen eseményeket, amelyek 
ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek (nem szükséges, hogy minddel 
egyszerre) csomópontoknak nevezzük. Lássunk mindjárt egy példát 
erre is. 

3 
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2 esemény egy csomópontot képvisel. 

•revékenységi jegyzék: 

1-2 A konkrét megrendelések elkészítése. 
2-3 A kísérő]evél elkés.7.ltése. 
2-4 A konkrét megrendelések bevezetése a kézbesítőkönyvbe (amely 

megrendelések a vállalatok felé mennek). 
2-5 A megrendelések további példányainak bevezetése a kézbesítő

könyvbe, amelyek a mellérendelt szerveknek kerülnek átadásra. 
2-6 A megrendelések irattári példányának gyűjtőzése. 
~ az Aruforgalmi Osztályt jelenti. 

Miért volt szükséges elneveznünk az ilyen tulajdonságú eseményeket 
csomópontoknak? Az előzőekben már láttuk, hogy az események a tevé
kenységek lezárását jelentik, azaz például az utóbbi példánkban meg
kívánjuk, hogy a csomóponthoz rendelt idő például 1969. jún. 1. legyen. 
Ez azt jelenti, hogy a csomópontot megelőző összes tevékenységnek ek
korra be kell fejeződnie. Minthogy egyetlen csómopontot több tevékeny
ség előz meg, a parancsnoknak a figyelmét arra kell összpontosítania, 
hogy ekkorra valóban az összes tevékenységek befejeződtek-e, mert hi
szen különben nem tudunk tovább haladni a munkánkban, tehát a pél
dánk esetében a konkrét megrendelések elkészítése lényeges, mert külön-
ben nem tudunk tovább haladni a 3., 4., 5., 6. irányokban. ..: 

Tekintsük át nagy lépésekben, hogy a parancsnoknak mit kell tennie 
az anyagbiztosítás esetében. Először az elöljárótól megkapja a költségvetés 
direktíváit, majd ezután a megfelelő szakemberrel anyagnemenként elké
szítteti az anyagbiztosítás tervezését. Miután a felterjesztést az elöljáró 
parancsnokság jóváhagyta, el kell küldetnie a konkrét anyagigényléseket 
a megfelelő vállalatokhoz. Milyen segédeszköz alapján tudja a parancs
nok könnyen ellenőrizni azt, hogy az anyagbiztosítás a megfelelő ütemben 
a meghatározott időre meglegyen? Erre jó segédeszköz a PERT-háló. Elő
ször is tehát a parancsnok a megfelelő szakemberrel elkészítteti az egész 
anyagbiztosítás hálódiagrammját. Ezen már világosan ki fognak ugrani a 
csomópontok, amelyekre a parancsnoknak különleges figyelemmel kell 
]ennie. Igen ám, de ebből a hálóból nem látszik az, hogy időre valóban 
végre tudják-e hajtani az anyagbiztosítást. Hogyan tudjuk megbecsülni 
az egyes tevékenységek idejét? 

Minden tevékenységre három időbecslést alkalmazunk. Pl. nézzük azt 
a tevékenységet, hogy a vállalat beszállítja a megrendelt anyagnemeket. 
A vállalat visszaigazolása szerint ez a megrendeléstől számított 5 hónap 
múlva fog bekövetkezni. Elfogadjuk ezt általános időértéknek (jele tm ). 
Lehetséges viszont, hogy valamely üzemrészben meghibásodás történik, 
!gy a gyár csak 6 hónappal a megrendelés után tud szállítani. Az ilyen időt 
tp pesszimista időbecslésnek nevezzük, ebben az esetben viszont annak 
a valószínűsége, hogy ez az eset következik be, kisebb vagy egyenlő kell 
Jegyen, mint egy százalék. (Tehát 100 ugyanilyen beszállítás esetén legfel
jebb egyszer fordulhat elő az, hogy 6 hónap a beszállítási idő.) Hasonlóan 
adódhatnak olyan kedvező körüimények, hogy a beszállítás 5 hónap előtt 
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megtörténhet, de a valószínűsége szintén kisebb kell legyen, mint egy 
százalék, s az így kapott időt, példánkban legyen ez 4,6 hónap, optimális 
időnek nevezzük, és t 0 -val jelöljük. Mit kezdünk viszont most a kapott 3 
időbecsléssel? Ezt a három időbecslést a béta eloszlásba (fi) illeszthetjük 
bele.• (Részletesen lásd a lábjegyzetet.) Ez az elosztás kimondja, hogy a 3 
időbecslésből hogyan kaphatunk egyet. A következő képlet szerint 

t 0 +4tm +tv 

6 

a kapott idő, Te a tevékenység várható ideje. A 4-es szorzó nyilván azért 
van a tm előtt, mert az általános idő nyilván nagyobb súllyal játszik sze
repet. Ezért szorozzuk be 4-gyel. Az elmélet azt is kimondja (emiatt nem 
érhető el nagyobb valószínűség), hogy a Te várható idő teljesülésének a 
valószínűsége 50 százalék. 

Helyettesítsük bele a mi számainkat: 

= 30
•
6 = ~.6 hónap 

6 

Tehát annak a valószínűsége, hogy 5,6 hónap alatt beszállítják az árut 
50°/o-os, és annak valószínűsége, hogy ennél hosszabb időtartamon belül 
készül el nagyobb, mint 500/o. Ennek alapján tehát minden tevékenység
hez rendelhető egy várható idő. Újabb adatok kerülnek tehát a hálónkra. 

Nézzünk erre egy példát az egészségügyi szolgálatból: 
Elkészült tehát egy PERT-háló, amelynek van egy kiinduló esemé

nye és egy záró eseménye, vagyis olyan eseménye, amelyből tevékenysé
gek már nem indulnak ki, csak amelybe tevékenységek futnak be. Egy 
bonyolultabb PERT-háló esetén a kiindulópontból a záróeseményhez több 
uton el lehet jutni. Minden ilyen úthoz rendelhetünk egy időtartamot, 
amelyet úgy kapunk meg, hogy az út mentén levő tevékenységek Te -jeit 
egyszerűen összeadjuk. Az utakhoz rendelt időtartamok között van egy 
(néha több) maximális. Azt az utat (vagy utakat), amelyhez a maximális 

* A fi elosztást definiáló képlet: 
m 
~ sf 

P= i=l 
m n 
l: sf + ,, nf ~ 

i=l i= 1 

ahol ~h .;'2, • , ., .;'m és tJt, n2, ... , tJil valószínűségi változók függetlenek. p értéke 
nyilván O és 1 közé esik. Tetszőleges p>O q>O esetén a k-ik momentumok in
tegrálásából adódik a várható érték és a szórásnégyzet: 

• 10 

M (/3)= _P_ 
P+Q 

02 (fi)= p·q 
(p+q)' (p+q+ 1) 
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3. ábra 

Percekben számolunk, az ábra a 2-es ábrával részben egyenlő. 

Te1 
10+4·20+60 150 

--- ~ 25 perc 
6 G 

1+4·2+6 15 
Te, --=2,5 perc 

6 6 

1+4·2+6 15 
T c3 -· - = 2,5 perc 

6 6 

6+4· 12+24 78 
T e4 = ------= ·- - = 13 perc 

6 6 

idő tartozik, kritikus útnak (vagy kritikus utaknak) nevezzük. Nyilván
való, hogy a parancsnoknak ezt a kritikus utat kell leginkább szemelőtt 
tartania, mert a kritikus tevékenységeken fellépő késedelem a záróese
ményben levő késedelmét jelenti. Ezt a következőképpen ellenőrizheti 
könnyen. Miután a záró esemény időpontja adott, ebből a kritikus úton 
levő tevékenységek T e-jének idejét fokozatosan visszafelé haladva le
vonja, és így minden eseményhez rendelhet egy időpontot. Ez azt jelenti 
tehát, hogy az eseményt megelőző tevékenységnek a számított időpontra 
be kell fejeződnie ahhoz, hogy a határidőben eltolódás ne álljon be. 

A kritikus út definíciójából adódik, hogy a többi utakon időfeleslegek 
vannak. tehát az ottani tevékenységekben beálló esetleges időeltolódás 
nem okoz a határidőben változást egészen addig, amíg felesleges idő áll 
rendelkezésre azon az úton. Lássunk újra egy példát! 

Miután nagyjából megismerkedtünk a PERT-rendszerrel, nézzük meg, 

• 

mire indokolt alkalmazni a PERT-rendszert a hadtápszolgálatban? Először .-
is elkészítve a PERT-hálót a beszerzéstől egészen addig, amíg a csapatok-
hoz kerül az anyag, azonnal láthatjuk, hogy az anyag a csapatig való el
juttatásához mennyi okmány létrejöttére volt szükség. Másodszor látjuk, 
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12 14 

4. ábra 

Tevékenységi jegyzék: 

l--2 

1-6 
6-7 
7-8 
l-3 

Az elkészített konkrét megrendelés irattári példányának gyűjtő
zése. 

Kísérőlevél elkészítése. 

Az elöljáró parancsnokságra küldendő jelentés postázása. 
Postán való elküldése az elöljáró parancsnokságra. 
A mellérendelt szerveknek küldendő 1 pld. konkrét megrendelés 
kézbesítőkönyvbe vezetése. 
Ennek elküldése a mellérendelt szervnek. 3-4 

4-5 A mellérendelt szerv nyilvántartásba helyezi a konkrét megren
delést. 

l---9 

9-10 
A vállalathoz menő konkrét megrendelés példányának postázása. 
A vállalathoz való elküldése. 

10-11 
11-12 
11--13 
13-14 

13-17 

A visszaigazolás megérkezése. 
A visszaigazolás gyűjtőbe helyezése. 
Beszállítási értesítés megé!'kezése. 
Beszállítási értesítés nyilvántartásba helyezése. 
Az anyag elszállí~ó.sa az átvétel helyére. 

13--15 1. példány beszállítási értesítés kézbesítőkönyvezése, mely a mel-
lérendelt szervek felé megy. 

15-16 Elküldése a mellérendelt szervnek. 
16-17 A mellérendelt szerv az átvételhez megjelenik. 
i 7-19 Az anyagátvételezés megtörténik. 

17-18 A kapott számla alapján a vállalat kifizetése. 

A várható értékek percekben vannak adva. 
Jól láthatók a csomópontok, ezek a következők: 1., 11., 13., 17. 

A kritikus út a következő: 1., 9., 10., 11., 13., 17., 18., tehát a konkrét 
megrendelés elküldése a vállalathoz, annak visszaigazolása, beszállítási 
értesítés, anyagátvétel, kifizetés útvonalon. 

A 13., 15 .• 16 .• 17. mellékúton 27 ,5 perc felesleges idő van. 
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hogy az okmányok milyen úton (esetleg felesleges úton) haladtak veg1g. 
Harmadszor leolvashatjuk az időbecslések várható értékéből (Te -bői), 
hogy különböző helyeken mennyi ideig volt az okmány, végül negyedszer 
a kiindulóponttól a záróeseményig mennyi időre volt összesen szükség. 
Azonkívül, hogy ezeket tisztán látjuk, és észrevehetünk felesleges utakat 
is könnyen (amiknek kihagyása az egész folyamat meggyorsítását, lerövi
dítését jelentheti) tovább is léphetünk. 

Adhatunk egy egyszerű költségrálordítási becslést is a következő

képpen. Miután az anyagbiztosítás évenként ismétlődő folyamat, az egyes 
tevékenységekhez hozzárendelhetünk költségeket. Vesszük az illető tevé
kenységet végrehajtó munkaerő egységnyi idejére jutó keresetet k (tehát 
ha a Te -ket pld. órákban számították, akkor az 1 órához tartozó kerese
tét), és azt megszorozzuk a Te -vel. Megkapjuk így a tevékenység költsé
gét. Természetesen annak valószínűsége, hogy valóban ennyibe fog kerülni 
a tevékenység, szintén 50°/o, hiszen a kiszámított költség a várható érték
hez van rendelve. 

Röviden ismertettük a PERT-módszert, azért, hogy segítséget próbál
junk nyújtani a parancsnok elvtársaknak munkájuk elvégzéséhez. Az itt 
elmondottakon kívül valószínűleg sok más esetben és sokféleképpen fel 
lehet használni a PERT-módszert, gondolunk itt nem csupán az egészség- ;. 
ügyi anyagellátásra, hanem az MN sok más ágazataira is. 

• 
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A MAGVAR NÉPHADSEREG HADTAPFÖNOKSÉG 
TAJÉKOZTATó KOZLEMÉNVEI 

·-------------

A Szovjet Hadsereg személyi állományának 
új egyenruhájáról 

A Szovjetunió Kommunista Pártja és a Szovjet Kormány az életszín
vonal növelésével együtt állandóan gondoskodik a Szovjet Hadsereg és 
a Haditengerészeti Flotta katonáinak anyagi biztosításáról, életkörülmé
nyeik javításáról. Az utóbbi években - a Szovjet Kormány határozata 
alapján - egy sor olyan intézkedést hoztak, amely a Szovjet Fegyveres 
Erők személyi állományának korszerű, harcászati: műszaki követelmények
nek megfelelő ruházattal, lábbelivel, felszereléssel, speciális és védőruhá
zattal való ellátását biztosítja. 

Különösen nagy munkát végeztek a rakétacsapatok, tengeralattjárók, 
harckocsizók, repülöhajózók, a légierők mérnök-műszaki állománya, va
lamint a légideszant csapatok személyi állománya speciális ruházatának 
kialakításában. 

A haditechnikai eszközökben és a fegyverzetben végbement jelentős 
változások miatt a több mint tíz évvel ezelőtt rendszeresített egyenruha 
ma már teljes mértékben nem elégíti ki a korszerű követelményeket, a 
katonaállomány növekvő esztétikai igényeit. 

A tömegpusztító eszközök alkalmazásának viszonyai között a gim
nasztyorka nem célszerű, mert fel- és levenni csak a fejen keresztül lehet. 
A sorállomány kimenőruhája - a tapasztalatok szerint - nem praktikus, 
különösen meleg időben. 

Az új katonai egyenruha kialakításánál célul tűzték ki az olyan ruhá
zat létrehozását, amely megtartva a Szovjet Fegyveres Erők személyi 
állományának öltözködési tradícióit, teljes mértékben megfelel rendelte
tésének szolgálat közben, szabadidőben és esztétikailag is elfogadható. 

A ruházat fejlesztésekor figyelembe vették a könnyű- és a vegyipar 
lehetőségeit, valamint a ruházatra vonatkozó korszerű speciális és eszté
tikai követelményeket . 

..,, Az új egyenruha alapvető sajátosságai: 
A sorállomány, a katonai tanintézetek növendékei és az építő katonák 

részére a zártnyakű kimenőzubbony és lovaglónadrág helyett űj kimenő 
díszegyenruhát vezetnek be, amely egysoros, fazonos, védőszínűi gyapjú 
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zubbony, pantalló, ing és nyakkendő. A pantallót cipővel és csizmában is 
lehet hordani. Következésképpen a sorállománynak és a növendékeknek 
lesz díszegyenruhájuk (csizma viselése esetén) és kimenő díszegyenruhá
juk (cipő viselése esetén). 

A kimenő díszzubbony vállszalagjai a fegyvernemnek megfelelő szín
ben készülnek: - vörös (piros) szín, a gépkocsizó lövészcsapatok részére: 
- fekete, a tüzérség, harckocsí és technikai csapatok részére; - világos
kék, a légierő és a légideszant csapatok részére. A sorállomány és az 
építökatonák vállszalagjain aranyszínű „C A"' betűk lesznek (Szovjetsz
kaja Armija). A kimenő tányérsapka emblémával van díszítve. Az emblé
ma egy ötágú vörös csillag, amelyet koszorú alakban aranyszínű kalász 
vesz körül. Ezt a tányérsapkát viselik köznapi öltözethez is. Gyakorló 
ruhához továbbra is ~ jelenleg meglevő pilotkát használják. 

A sorállomány, a növendékek és az építő katonák kimenő zubbonyá
nak bal ujján a fegyvernemnek megfelelő hímzett embléma, a növendé
keknek ezenkívül az embléma alatt évfolyamjelzés van íelvarrva. 

A sorállomány köpenye a jelenleg rendszeresített, de javított szabású 
köpeny marad aranyszínű gombokkal, színes vállszalagokkal és hajtó
kával. 

A kimenő-díszöltözeten kívül a sorállomány és a növendékek részére 
köznapi és gyakorló öltözetet vezetnek be. A gimnasztyorkát felváltják 
zártnyakú egysoros zubbonnyal. A köznapi zubbonyon a fegyvernemnek 
megfelelő színű hajtóka és vállszalag, a gyakorló zubbonyon védőszínű 
hajtóka és vállszalag lesz. 

A légideszant csapatok személyi állományának köznapi öltözete bizo
nyos mértékig változik. Egysoros, lehajtott és felül nyított gallérú zub
bonyt és alsó inget, tányérsapka helyett emblémával ellátott világoskék 
svájcisapkát viselnek. · 

A sorállomány új kimenő díszöltözete lavszánnal kevert jóminőségű 
gyapjúból készül. Az ilyen szövet majdnem teljesen gyűrhetetlen és jó 
.formatartó. A növendékek kimenő díszöltözetét lavszánnal kevert javított 
minőségű gyapjúszövetből varrják, amelyet jelenleg a beosztott tiszteknek 
adnak. 

Tisztek és továbbszolgálók részére a zöldszínű ünneplő-díszzubbony, 
a zölding, valamint a kék pantalló helyett a szárazföldi csapatoknál -
tengerkék színű, a légierőknél és a légideszant csapatoknál - kékszínű 

ünnepülő - díszöltözetet rendszere5ítettek. Ehhez az öltözethez fehél' in
get és fekete nyakkendőt (a légierőknél és a légideszant csapatoknál sö
tétkék nyakkendőt) hordanak. 

A szárazföldi csapatok tisztjei és továbbszolgálói díszöltözetéhez lo
vaglónadrág és csizma, valamint aranyszínű díszöv, az ünneplő díszöltöze
téhez pantalló van rendszeresítve. Az ünneplő díszöltözethez díszövet nem 
viselnek. A légierő és a légideszant csapatok tisztjei és továbbszolgálói a 
díszöltözethez (diszövvel), az ünneplő díszöltözethez (díszöv nélkül) csak 
pantallót viselnek félcipővel. 

Az összes tiszt és továbbszolgáló állomány (a légierő és a légideszant 
csapatok is) köznapi öltözete a jelenleg ís rendszeresített zubbony és zöld
színű nadrág lesz. 
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Gyakorló (tábori) öltözetként a gimnasztyorka helyett zöldszínű váll
lapokkal, hajtókával és gombokkal ellátott zártnyakú, lehajtott gallérú 
zubbony lesz. Az acélos színű köpenyt zöldszínű köpeny váltja fel. 

A Szovjet Hadsereg marsalljai és tábornokai részére díszöltözetként 
marad a jelenleg rendszeresített öltözet (a szárazföldi csapatoknál tenger
kék, a légierőnél kék színű), de a mandzsettán és a galléron kevesebb 
arannyal, csak aranyszínű hímzett váll-lapokkal. A szárazföldi csapatok
nál a díszöltözethez lovaglónadrágot és csizmát, a légierőnél csak pantallót 
használnak. 

A tábornokok ünneplő díszöltözete világosszürke kétsoros, fazonos 
gyapjú zubbonyból (aranyszínű váll-lapokkal és hímzésekkel), valamint 
kékszínű pantallóból, fehér ingből, fekete nyakkendőből és világosszürke 
tányérsapkából áll. Nyáron ezt a formát viselhetik köznapi öltözetként is, 
de acélos színű váll-lapokkal, világosszürke inggel és nyakkendővel. 

A tábornokok köznapi öltözete a jelenleg rendszeresített marad, azzal 
a módosítással, hogy a kékszínű helyett zöldszínű nadrág, a zubbonygallé
ron a zöldszím'.i helyett aranyszínű hímzés lesz. 

A tábornokok nyári gyapjű felöltője acélos szín helyett zöldszínü, 
egysoros, övvel és bújtatott gombokkal készül. 

A tábornokok gyakorló (tábori) öltözete megegyezik a köznapival, az
zal a különbséggel hogy csizmát és tábori felszerelést viselnek. A gallér. 
a csillagok hímzése és a gombok zöldszínűek lesznek. 

A marsallok és tábornokok a sötétszürke köpeny helyett csak acélos 
színű köpenyt fognak hordani. 

A Haditengerészeti Flotta tisztjei és továbbszolgálói részére a fehér 
vászon zártnyakú zubbony helyett elfogadták a hasonló színű nyitott, két
soros zubbonyt, a sötétkék vászon zártnyakú zubbony helyett pedig a 
kékszínű ingblúzt. 

A Flotta admirálisai, tábornokai, tisztjei és továbbszolgálói díszöltöze
téhez díszövet rendszeresítettek. 

Ezek az alapvető változások, amelyeket a Szovjet Hadsereg és a Hadi
tengeri Flotta személyi állománya ruházatában elfogadtak, 

Az új egyenruha rendszeresi tésével együtt jóváhagyták az Öltözkö
dési Utasítást. Ebben részletesen kidolgozták az ünneplő (kimenő), ün
neplő-dísz-, köznapi-, gyakorló-, (tábori-) és a munkaruha formáit a sze
mélyi állomány összes kategóriáira. 

A díszöltözet zubbonyán a kitüntetéseket, jelvényeket minden eset
ben eredeti formájukban, az ünneplő-dísz-, köznapi- és gyakorló öltözeten 
a kitüntetéseket szalagsáv formában kell viselni. 

Nyáron, +20°C felett a tábornokoknak, admirálisoknak, tiszteknek és 
a továbbszolgálóknak alakzaton kívüli köznapi öltözeténél zubbony he
lyett a zöld felső ing (nyakkendővel) hordása megengedett. 

A tisztek az ünneplő-dísz- és a köznapi öltözethez alakzaton kívül fel
öltőt és sálat viselhetnek. 

Télen a tisztek a gyakorló öltözethez hordhatnak meleg rövid kabátot 
és vatta vagy gyapjú csizmanadrá.got. A sorállomány a gyakorló öltözet
hez a köpeny mellett vattakabátot is viselhet. 
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Az új öltözködési utasítás szerint a sebesülések számának jelzését 
a ruházat összes formáin lehet viselni. 

A katonai díszszemlén résztvevő tábornokok, admirálisok és tisztek 
a díszszemle idején az ünneplő-dísz köpenyükhöz arany (ezüst) színű váll
lapot viselnek. A díszszemlén kívül a köpenyt acélos (Flottánál fekete) 
színű váll-lappal hordják. 

A Haditengerészeti Flotta tanintézeteinek növendékei a díszszemlékre, 
szemlékre a díszöltözethez fehér derékszíjat, fehér kesztyűt és fehér töl
ténytáskát viselnek. 

Az új egyenruhára való áttérést 1970-ben kezdik meg és két év alatt 
fejezik be. 
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Nagy-Britannia szárazföldi csapatai stratégiai 
parancsnokságának HARDFOL fedőnevű 

hadtáp gyakorlatáról 

A NATO kiképzési terveinek megfelelően Nagy-Britannia szárazföldi 
csapatai stratégiai parancsnoksága 1969 elején Norvégiában HARDE'()L 
fedőnév alatt hadtáp gyakorlatot folytatott le. A gyakorlaton az állandó 
jelleggel fokozott harckészültségben levő angol hadsereg 3. hadosztályá
nak személyi állománya vett részt. A 22 különböző alegységhez tartozó 
állományból egy hadtápzászlóaljat képeztek, amely a 27. ezredparancsnok 
parancsnoksága alá tartozott. A gyakorlat vezetősége Vosz közelében levő 

e Tvildemen táborban tartózkodott. 

• 

A gyakorlat célja - a csapatok hadtápbiz\ositása kérdéseinek tanul
mányozása és feldolgozása a norvég hegyek és fjordok nehéz terepviszo
nyai között, valamint ilyen körülmények között üzemelő járművek és 
technikai. eszközök harcászati minőségének (teljesítőképességének) ellen
őrzése. Az angol katonákat a norvég hadsereg húsz tapasztalt hegyi síok
tatója képezte ki a síelésre, a különböző anyagok nehéz terepen való szál
lítására, hókunyhók, fedezékek és tüzelőállások épitésére. 

A gyakorlat két szakaszban került lefolytatásra. Az első szakaszban 
- két hét időtartamban - a személyi állomány általános hegyi kiképzés
ben részesült; a második szakaszban - egy hétig - a harci körülménye
ket maximálisan megközelítő helyzetet hoztak létre és így gyakoroltatták 
a személyi állományt. 

Értékeléseik szerint a gyakorlat célját elérte, hasznos tapasztalatokat 
nyújtott az erdős-hegyes terepen folytatott harctevékenységek hadtáp
biztosítási problémáinak feltárásához . 
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A „HADTAPBIZTOSITÁS" 
--------------'~ --~. ·---------

eddig (1968. és 1969. években) megjelent számainak 
összesített tartalomjegyzéke 

Róka Mihály Előszó - 1968. 1. sz. 3-4. o. 

Darnó László, 
LexMihály 
Varga József 

Deák Péter 

Darnó László 

Gyöngyösi Gyula 

ZaMKMF hadtáp 
Tanszék 

Kazinczi István 

Kreisz Gyula, 
Gyöngyösi Gyula 

Lapos Mihály 

Deák Péter 

Darnó László 

Joó Sándor, 
Rehó László 

Dr. Csabai Károly 

Balogh 1',rigyes 

Lapos Mihály 
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A hadtápbiztosítb elmélete 

A hadtápvezetés néhány aktuális kérdése - 1968. 1. 
sz. 5-15. 0. 

A hadtápbiztosítás fogalmának értelmezéséről - 1968. 
1. sz. 16-23. 0. 

Az előrevetett osztagok hadtápbiztosításáról - 1968. 
1. sz. 24-28. 0. 

A honi légvédelmi hadsereg hadtápbiztosítása - 1968. 
2. sz. 3-11. 0. 

Tudományos lcutatással a hadtápvezetés korszerűsíté
séért - 1968. 2. sz. 12-24. o. 

A gépkocsizó lövészezred nagy távolságon végrehajtott 
menetének hadtápbiztosftásáról - 1968. 2. sz. 25-
32. o. 

Lőszerbiztosítás lehetőségei az összfegyvernemi hadse
reg első hadműveletében - 1968. 2. sz. 33-46. o, 

A parancsnok hadtáphelyettes vezetési módszerének és 
a hadtáptisztek munkaterhelésének néhány aktuális 
kérdéséről - 1969. 1. sz. 26-37. o. 

A csapathadtáp vezetés alapvető feladatairól és célsze
rű módszereiről - 1969. 1. sz. 38-57. o. 

A vezetés funkcióinak érvényesülése a csapathadtáp 
irányításában - 1969. 1. sz. 58-68. o. 

A hadtápbiztosítás sajátosságai a többnemzetiségű had
sereg, front hadműveletében - 1969. 2. sz. 12-18. o. 

A korszerű hadtápvezetés feladatai és néhány módsze
re a csapatok harcának hadtápbiztosításában - 1969. 
2. sz. 19-34. o. 

Gondolatok a hátországi csapatok hadtápbiztosítási 
rendszerenek továbbfejlesztéséről - 1969. 2. sz. 35-
40. 0. 

Hadtáp „M" törzsek helye és szerepe az állandó ké
szenlét időszakában - 1969. 2. sz. 41-50. o. 

A hadtáp vezetési pontok, hadtápegységek és alegysé
gek őrzésének és védelmének megszervezéséről -
1969. 2. sz. 51-63. 0. 
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Kapus Gyula 

Román István 

Elekes János 

Deák Péter 

Körmendy István 

Dr. Bagi János 

Dr. Csabai Károly 

Lapos Mihály 

A hadtápbiztosítás tervezésének módszertana - 1969. 
2. sz. 64-76. o. 

Zsákmány és egyéb anyag összegyűjtésének. hátraszál
lításának lehetőségei a csapathadtápban - 1969. 2. 
sz. 77-87. 0. 

A korszerű összfegyvernemi harc követelményei a had
tápvezetéssel szemben - 1969. 3. sz. 20-27. o. 

A vezetés céltudatossága, a hadtáptörzsek munkája a 
csapathadtápban - 1969. 3. sz. 28-37. o. 

A hadtápmanőver tanuls4gai a második világháború 
hadműveleteinek tapasztalatai alapján - 1969. 3. sz. 
38-51. 0. 

(Egészségügyi biztosítás) 
Az állategészségügyi szolgálat járványvédelmi felada

tai a hadmúveleti területen - 1969. 3. sz. 86-93. o. 

A gyakorlatok hadtáp tapasztalatai 

A mozgósítási gyakorlatok hadtápbiztosításáról 
1968. 2. sz. 47-54. o. 

Az 1967. évben lefolytatott gyakorlatok hadtáp tapasz
talatai - 1968. 2. sz. 55-65. o. 

A Magyar Vörös Hadsereg és hadtápJa 

Varga József 

Kurucz Tibor 

Varga József 

Varga József 

MN 5232 hadtáp törzs 

Bíró István, 
Bognár József 
Eőri Tibor 

Baráth István 

Szabó Imre 

Deák Péter 

Joó Sándor 

Babarczi Tivadar 

Anyagi biztosítás a Magyar Tanácsköztársaság Vörös 
Hadseregének harcaiban - 1969. 1. sz. 6-15. o. 

Az 1919-es Magyar Vörös Hadsereg egészségügyi szol
gálatáról - 1969. 1. sz. 16-25. o. 

Hadtápbiztosítás a Tanácsköztársaság Vörös Hadsere
gének harcaiban - 1969. 2. sz. 3-11. o. 

Hadtápbiztosítás a Tanácsköztársaság Vörös Hadsere
gének harcaiban - 1969. 3. sz. 3-11. o. 

Katonai gazdálkodás és ellátás 

Parancsnok hadtáphelyettes belső ellenőrzési feladatai 
a korszerű csapatgazdálkodásban - 1968. 1. sz. 29-
37. o. 

Az élelmezési gazdálkodás rendszerének fejlődése és 
perspektívái - 1968. 1. sz. 38-46. o. 

Gondolatok a kisegítő gazdaságok elvi és gyakorlati 
múködéséről - 1968. 1. sz. 47-51. o. 

A szállítási költségkeretgazdálkodás néhány problé
!Iíája - 1968. 1. sz. 52-56. o. 

A néphadsereg polgári alkalmazottai munkadíjazási és 
munkabérgazdálkodási rendszeréről - 1968. 1. sz. 
57-69. o. 

A csapatgazdálkodás vezetésére hivatott törzsek szer
vezete, vezetéselméleti megközelítésben - 1968. 2. 
sz. 66-75. 0. 

A csupathadtáp munkájának ellenőrzése a kiképzés és 
gazdálkodás új rendszerében - 1968. 2. sz. 76-89. o. 

A Magyar Néphadsereg egyes élelmezési szak.anyagai 
és a háborús élelmezési szakanyag ellátás néhány 
kérdésének fejlesztési helyzete és perspektívái -
1968. 2. sz. 90-102. 0. 
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Bodnár László 

K. Tóth Lajos 

Sárvári Bertalan 

K. Tóth Lajos 

Joó Sándor 

Bíró Imre 

Balogh Imre 

Herter György 

Lénárt Sándor, 
Lukács József 

Dobó Ferenc 

Zimonyi István, 
Thürmer Gyula 

Lénárt Sándor 

Luptovsky Károly 

Horváth Sándor 

Acs Imre 

Kovács István, 
Andó Károly 
Darvas Ferenc 

Fekete György 

Csiszár Géza 

Fekete György 

Grézló Imre, 
1'óth László 
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Közgazdasági szemlélet a csapatgazdálkodásban -
1969. 1. sz. 69-73. o. 

Csapatgazdálkodás ellenőrzésének időszerű kérdései a 
hadtápszolgálatban - 1969. 1. sz. 74-85. o. 

Az 1968. gazdálkodási év tapasztalatai az élelmezési 
szolgálatban - 1969. 2. sz. 88-109. o. 

Az üzemanyag-gazdálkodás kor.5:zerűsítésének lehető
ségei - 1969. 2. sz. 110-120. o. 

Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésének ta
pasztalatai - 1969. 3. sz. 52-64. o. 

Az új gazdasági mechanizmus eddigi hatása az üzem
anyag-szolgálat csapat és tárintézeti gazdálkodására 
és a fejlesztés várható elgondolásai - 1969. 3. sz. 
65-75. o. 

81.ociális, jóléti beruházásainkról - 1969. 3. sz. 76-
79. 0. 

Technikai, múszaki biztosítás 

Településtervezési irányelvek honvédségi települések 
vonatkozásában - 1968. 1. sz. 70-73. o. 

A vasúti vonóeszközök és kocsipark műszaki fejleszté
se során bekövetkezett változások hatása a katonai 
vasúti szállítások megszervezésére és végrehajtásá
ra - 1968. 2. sz. 103-115. o. 

A gazdaságos katonai szállítások néhány kérdése -
1969. 1. sz. 86--92. o. 

A hadsereg anyagmozgatási rendszerének néhány elvi 
és gyakorlati problémájáról - 1969. 2. sz. 121-
126. o. 

A vasűti közlekedés háborús viszonyok közötti mun
kára való előkészítésének és a vasúti hálózat tech
nikai biztosítása megszervezésének kérdései - 1969. 
2. sz. 127-138. 0. 

Korszerű katonai anyagszállítások gépkocsi futásainak 
csökkentése matematikai programozási módszerek 
felhasználásával - 1969. 2. sz. 139-154. o. 

Az MN hadtápjában alkalmazott gépjárművek fejlesz
tése és az egységesítésre való törekvés - 1969. 2. 
sz. 155-158. 0. 

A gépkocsibenzin oktánszámáról - 1969. 2. sz. 159-
165. o. 

A csapatépítkezések vezetésének gyakorlati problémái 
- 1969. 2. sz. 166-171. o. 

Közűtrongálások megelőzése - 1969. 3. sz. 80-85. o. 

HadtápkikéPZés 

Az újrendszerű hadtápkiképzés eddigi tapasztalatai -
1968. 1. sz. 74-79. 0. 

A hadtáp szolgálati könyvek néhány gyakorlati prob
lémája - 1968. 1. sz. 80-84. o. 

A szolgálatiág-vezetók szerepe a hadtápkiképzésben 
- 1989. 1. sz. 93-99. o. 

Bgy harckocsialegység gyakorlatával egybekötött had
táp kiképzési módszertani bemutató megszervezése 
és levezetése, valamint néhány következtetés - 1969. 
l. sz. 100-107. o. 
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Dr. Pisztrai László 
Csiszár Géza, 
Tóth JóJ.:sef 
Lippai János 

Román István, 
Zsidó János 
Lajta Ferenc 

Szabó Arpád 

Ambrus Antal 

Ambrus Antal 

Szerkesztőség 

Dr. Somogyi Miklós 
Viktor Zeminszki 

A hadtápkiképzés új Bázisa - 1969. 2. sz. 172-181. o. 
Az Egységes Mcilházási Utasítás alkalmazásáról -

1969. 2. sz. 182-188. 0. 

A hadtáp tartalékos tisztek továbbképzésének aktuális 
kérdései - 1969. 2. sz. 190-196. o. 

Hadtáptiszti kiképzés szakmódszertanának néhány kér
dése - 1969. 3. sz. 94-103. o. 

Tartalékos hadtáptisztek felkészítése veszélyhelyzetek
re - 1969. 3. sz. 104-108. o. 

Konzultáció - vita 

Néhány gondolat a hadosztály hadtáp vezetéséről (Egy 
gyakorlat tapasztalatai alapján) - 1968. 2. sz. 116-
120. 0. 

Csapathadtáp nyilvántartási és számadási rendszeré
nek megszervezése és ügyviteltechnikai gépesítése -
1968. 2. sz. 121-133. o. 

C.sapathadtáp nyilvántartási és számadási rendszeré
nek megszervezése és ügyviteltechnikai gépesítése -
1969. 1. sz. 108-119. o. 

Szerkesztőségi tájékoztató olvasóinkhoz, cikkíróinkhoz 
- 1969. 1. sz. 120-122. o. 

A hadifoglyokról - 1969. 3. sz. 109-116. o. 
(Baráti hadseregek hadtápja) 
A Lengyel Néphadsereg hadtápszolgálata, tevékenysé

gének fő irányai és időszerű feladatai - 1969. 3. sz. 
12-19. 0. 

A Magyar Néphadsereg Hadtápfónökség lájékoztató közleménye 

• • • 
* • • 
* • • 

• • • 

'l'ájékoztató az új hadtáptechnikai eszközökről és anya
gokról - 1968. 1. sz. 85-86. o. 

MNHF-ség közleménye - 1969. 1. sz. 123-128. o. 
Tájékoztató az USA hadseregben alkalmazott kisebb 

teherbírású gépjárművekről - 1969. 2. sz. 197-
198. o. 

Tájékoztató a rendszeresített hadtáptechnikai eszkö
zökről, anyagokról és felszerelésekről - 1969. 3. sz. 
117-119. o. 
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Darnó László ezds. 

TARTALOMJEGYZSK 

A hadtápbiztosítás elmélete 

Stadler János vőrgy. 

A légi hadsereg hadtápbiztosítása a front támadó 
hadműveletében - - - - - - - -

összfegyvernemi hadsereg erdős-hegyes had
színtéren folytatott támadó hadműveletének 
hadtápbiztosítása - - - - -

A honi légvédelmi seregtest hadtápbiztosításá-Balogh Lajos alez. 
nak néhány problémája - - - - -

Elekes János órgy. Néhány gondolat a Magyar Néphadsereg száraz
földi csapatai hadműveleti hadtápjának felső 
tagozatáról - - - - - - - -

Dr. Csabai Károly ezds. A hadtápegységek háborúra való felkészítéséről 

Körmendy István alez. Hadtápmanőver, valamint a hadtápbiztosítás ál

Lapos Mihály alez. 
Rehó László őrgy. 
Eőri Tibor hdgy. 

Szórádi Zoltán alez. 

Kazinczi István alez. 

talános és sajátos elveinek összefüggései - -
A csapathadtáp törzsek tevékenysége megszerve

zésének néhány kérdése - - - - - -
A HDS második lépcsőjét képező gl. ho. htp. 

vezetésének néhány problémája a támadó harc 
során---------

Helikopter alegységek, egységek hadtápbiztosítá
sának sajátosságai - - - - - - -

Tábori lőszerraktárak alkalmazása és működése 
hadműveleti viszonyok között. Ezek sajátossá
gai az első hadműveletben - - - - -

Technikai és műszaki biztosítás 

Dr. Nagy István fhdgy. A közlekedéspolitikai koncepció hatása a kato-

3 

13 

22 

29 
36 

44 

53 

67 

78 

88 

nai szállításokra - - - - - - 111 

Kurucz Tibor gy. alez. 
Lengyel József gy, alez. 

Grézló Imre őrgy. 

Egészségügyi biztosítás 

Az egészségügyi anyagok 
szállításának kérdéseiről 

Hadtápkiképzés 

csomagolásának és 

A „KOMLÓ" fegyvernemi és hadsereg hadtáp 

117 

szakharcászati gyakorlat tapasztalatai 124 
Seres László szds. Szakharcászati komplex foglalkozás tervezése és 

végrehajtása a honi légvédelmi csapatok had-
táp szolgálatainál - - - - - 133 

Abaffy József t. alhdgy. A hálótervezés egy alkalmazási lehetősége - - 142 

A Magyar Néphadsereg Hadtápfőnökség tájékoztató közleményei 

A Szovjet Hadsereg személyi állományának új 
egyenruhájáról - - - - - - - - 149 

Nagy-Britannia szárazföldi csapatai stratégiai 
· parancsnokságának HARDFOL fedőnevű had-

táp gyakorlatáról - - - - - - - 153 
A „Hadtápbiztosítás" eddig (1968. és 1969. évek-

ben) megjelent számainak összesített tartalom
jegyzéke - - - - - - - - - - 154 
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