
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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- 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. 
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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-

• 

• 

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 

102 

• 



' 

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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