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TECHNIKAI éS MOSZAKI BIZTOSITAS 

Fegyverzet-technikai biztosítás a seregtest (első) 
hadműveletében 

K a z i n e z i Is t v á n alezredes 

A fegyverzeti technika e széles skálájú arzenáljának harci viszonyok 
között való mesteri alkalmazása, valamint a fegyverzetben rejlő lehetősé
gek maximális kihasználása, magas színvonalú technikai biztosítást köve
tel meg. A technikai biztosítás lényege, hogy békében biztosítsa a folya
matos hadrafoghatóságot, háborúban pedig e mellett tegye lehetővé a 
sérült fegyverzet rövid időn belül történő helyreállítását. 

Tanulmányomban - az e területen igen szegény irodalom miatt -
megkísérlem körvonalazni (néhány fő kérdés köré csoportosítva) a fegy
verzei-iechnikai biztosítás főbb törvényszerűségeit, sajátosságait és prob-

c lémáit (azok megoldására irányuló kutatások eredményeinek ismertetésé
vel) a seregtest első hadműveletére vonatkozóan. 

FEGYVERZET-TECHNIKAI BIZTOSITAS TARTALMA, 
0SSZETEV0I ES FELADATAI 

A fegyverzet-technikai biztosítás hadműveleti viszonyok között magá
ban foglalja a fegyverzeti technika valamennyi fajtájának technikai ki
szolgálását és a sérült, megrongálódott fegyverzet helyreállítását. 

A technikai kiszolgálás a következő hadműveleti (harci) viszonyok 
között elvégzendő technikai feladatok összességét jelenti. 

- Technikai ellenőrzés, 
- tisztítás, kenés, 
- beszabályozás, belövés, 
- tüzeléshez, működéshez való előkészítés, 
- igénybevételi, üzemeltetési feltételek (akkumulátor töltés, pára-

mentesítés stb.) megteremtése, 
- egyedi TASZT készletekben levő szerszámok és alkatrészek alkal

mazásával lehetővé váló kisjavítások végrehajtása. 
A technikai kiszolgálást a kezelők, azok parancsnokai és az alegysé

gek szervezetszerű fegyverzeti szakemberei oldják meg. 
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A sérült és megrongálódott fegyverzet helyreállítása az alábbi főbl> 
feladatokat foglalja magába. 

- A sérült és megrongálódott fegyverzet (szükség szerinti felderíté
sét), összegyűjtését, számbavételét, osztályozását, javító szervekhez való 
eljuttatását és j~vításhoz történő előkészítését (karbantartását, esetleg 
mentesítését). 

- A sérült, megrongálódott és meghibásodott fegyverzeti technika 
javítását. 

- A kijavított (újólag hadrafoghatóvá tett) anyag eljuttatását rend
szerbeni helyükre, vagyis a harcoló (vagy a harcból kivont, ill. a harcba
lépő) alegységekhez. 

Ezeken kívül az eredményes technikai biztosítás egyik fontos előfel
tétele a feszesen szervezett alkatrész, fődarab, javító és karbantartó anyag 
ellátás. A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy az előzőekben em
lített anyagok (vagy csupán azok néhány fajtájának) akadozó ellátása, 
már komoly mértékben befolyásolhatja a fegyverzet-technikai biztosítás 
feladatainak megoldását. 

A technikai biztosítás két fő területe (a technikai kiszolgálás és a 
helyreállítás) dialektikus egységben van egymással. A technikai kiszolgá
lás hivatott biztosítani, hogy a harci viszonyok között komoly igénybevé
telnek kitett fegyverzeti technika folyamatos harckészsége, hadrafogha
tósága maximálisan biztosítva legyen. A helyreállitás pedig a komplex 
tevékenységek olyan láncolatát foglalja magába, melyek térben és időben, 
az optimális lehetőségek kihasználásával, a megsérült, megrongálódott 
vagy meghibásodott (egyéb okokból igénybevételre alkalmatlanná vált) 
fegyverzeti technikát, újólag alkalmassá teszik, rendeltetési helyén (pl. a 
harcrendben) való igénybevételre. 

Míg a technikai kiszolgálás feladatait (a magasabb rendű technikai 
szemlék kivételével) az alegységek személyi állománya (erői és eszközei) 
oldják meg, addig a helyreállítási feladatokat külön e célból rendszeresí
tett alegységek és egységek hajtják végre. A helyreállítás tagadhatatlanul 
legterjedelmesebb és legbonyolultabb feladata a javítás. 

A javítást több szempontból kategórizálják. Van olyan felosztás, mely 
a javítási feladatokat a javító szervek lehetőségei szerint csoportosítja. 
Pl. csapat javítás, gyári javítás stb. A legelterjedtebb (és a hadügy terü
letén legelfogadottabb) a javítási feladatok terjedelem és technológia sze
rinti kategórizálása. Itt megkülönböztetnek kis, közép és nagyjavításokat. 
A Magyar Néphadseregben ez a rendszer van elfogadva. tgy további fej
tegetéseim folyamán tanulmányomban ezt fogom alkalmazni. 

A következőkben főként a technikai biztosítás helyreállitási területé
vel kívánok foglalkozni, mert itt merülnek fel a terjedehnesebb és bo
nyolultabb feladatok és ennek kapcsán a problémák is. 

VARHATO VilSZTESl':GEK AZ ELSÖ HADMUVELETBEN 

Hadműveleti viszonyok között a fegyverzet-technikai biztosítás fel
adatainak zömét, a hadművelet folyamán keletkező veszte::;égek helyreál
lítása teszi ki. Ebből következtetve, a helyreállitási tevékenység megter-
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vezésekor a hadművelet folyamán várható veszteségekből célszerű kiin
dulni. 

A veszteségek felmérését illetően több nézettel lehet találkozni. Egyes 
nézetek szerint más a veszteségek mennyisége és minősége atom és csak 
hagyományos fegyverzettel vívott hadműveletben. Ez így igaz. Nem sza
bad viszont helyet adni annak (a véleményem szerint veszélyes) nézetnek, 
melynek lényegét így lehet összefoglalni: nincs biztosíték arra, hogy az 
első hadműveletben feltétlen tömegpusztító eszközöket fognak a felek al
kalmazni, tehát a hagyományos veszteségekkel kell számolni. Az ilyen 
nézet szerintem nem más, mint a korszerű hadműveletben várható vesz
teségek mérve és helyreállításukra rendelkezésre álló kapacitás közti el
lentmondás tompítása, elkendőzése. 

A valószínűség ugyanis az, hogy bizonyos mértékű eszkaláció lehető
ségét figyelembe véve, a tömegpusztító eszközök alkalmazása mégis elke
rülhetetlen. Ez a haditudomány jelenlegi állásfoglalása. Ebből kiindulva 
hagyományos veszteségek vonatkozásában csak 2-3 nappal lehet szá
molni. (A NATO elmúlt évi hadgyakorlatain általában a harmadik napon 
áttértek a tömegpusztító fegyverek alkalmazására.) Ha ez így van - már 
pedig ez tény - akkor megfontolás tárgyát képezi a hagyományos had
művelet veszteségi irányszámainak figyelembe vétele. Ez indokolható az
zal, hogy a javítóműhelyek kapacitásának kifejtése sem lesz kezdetben 
optimális. Gondoljunk csak a sok tartalékos munkaerőre vagy a csupán 
mozgósítással létrehozott javító szervek (kezdetben elkerűlhetetlen) ala
csony szintű teljesítményére. 

Sajnos azért kell felvetnem ilyen részletesen e problémát, mert bár 
a kísérleti atomrobbantások tapasztalataiból megállapításra kerültek a tö
megpusztító eszközök alkalmazásának viszonyai között várható fegyver-
zeti veszteségek irányszámai, azonban a helyreállításukra biztosított ka„ 
pacitás csupán a hatvanas évek kezdetén ismert követelményeknek felel 
meg. Pedig a várható veszteségek jelentősek és helyreállításuk hiánya 
alapvetően befolyásolhatja az első hadműveletek sikerét. Elemezzűk ezt ,. 
részletesebben. 

Az MN hadműveleti terűletre elvonuló szárazföldi seregtesteinek vár
ható veszteségeit elemezve, a következő irányszámokat rögzíti a vonat-
kozó irodalom. Az első hadsereg haclmüveletbenl (6-8 na~ a feQ.!orerze;t ,;,!--, 
30-50"/o-os vesztesége várható. Ez az optikai és egyes é?zékenyebb mű
szerek vonatkozásában elérheti a ao0/o-ot is. Ezen veszteségi arányokon 
belű! a harci sérülésekből a · d · veszteség lesz a döntő, melynek megosz-
lása javítás szempontjábt'ifa következ a o ölt lesz, az összveszte
séghez viszonyított százalékos arányban. 

- Kis javításra szoruló 30-40"/o. 
- Közép javítást igénylő 20-300/o. 

i=' Nagy javítással helyrehozható 10-4~ 
\ - Vissza nem térő veszteség 10-20"/o. \ 
'iratalmas arányű veszteségek ezek és helyiÍeállításuk nélkül nem le

hetne eredményesen megkezdeni a második hadsereg hadműveletet. 
Ugyanis a második hadsereg hadműveletben a veszteségek az elsőhöz ha
sonlóan alakulhatnak. Ez azt jelenti, hogy egy két hadsereg hadművelet-
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ből összetevődő front hadműveletben (mely hozzávetőlegese,rm:hóna;;l 
tart) egy mindkét hadműveletben alkalmazott seregtest összesített veszte- • 
ségei (abszolut százalékokban kifejezve) a következők szerint alakul-
hatnak. 

- Fegyverzet 60-1000/o. 
- Optika és infratechnika elérheti a 160%-ot is. 
Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy két egymást követő hadsere_g 

hadműveletben, a seregtestek fegyverzete majdnem teljes egészében helY
reállításra szorul. Olyan komoly (bár tudományos alapokon nyugvó) állí
tás ez, melynek seregtest vonatkozásban történő részletesebb elemzése 
visz csak közelebb bennünket a probléma megoldás kulcsához. Ebből ki
indulva szükségesnek tartom seregtest bontásban részleteiben is elemezni 
a várható veszteségek mérvét és természetét. Figyelembe véve, hogy kü ... 
lönböző fegyver típusok és komplexumok más és más vonatkozásban ke
rülnek harci, hadműveleti alkalmazásra, változó lesz azokban a veszteség 
mérve és természete is. Ennek figyelembevételével a várható veszteségi 
irányszámokat az 1. sz. táblázat mutatja. 

A százalékosan kifejezett értékek sokoldalú elemzése után feltétlen 
olyan következtetést kell levonnunk, hogy a hadművelet közbeni helyre
állítási munkák nélkül veszélyeztetve van az első hadsereg hadművelet 
sikere. Továbbá nincs biztosítva a második hadművelet eredményes vég
rehajtásának előfeltétele sem. 

Tehát a hadművelet közbeni fegyverzet-technikai biztosítás folyama
tos végzése, nemcsak a technikai kiszolgálás, hanem a helyreállítási mun
kák területén is elengedhetetlen. Ha pedig ez így van, akkor feltétlen biz
tosítani kell a helyreállítási feladatok végrehajtásához szükséges erőket és 
eszközöket. Ezen erők és eszközök biztosításának tervezési alapja a hely
reállítási feladatok elvégzéséhez szükséges kapacitás számvetés. Következő 
részben ezt kívánom elvégezni. 

KAPACITAS SZAMVETÉS A VARHATÓ VESZTESÉGEK 
HELYREALLlTASARA 

A hadművelet folyamán várható veszteségek helyreállításához szük
séges kapacitást, általában munkaórákban szokták kifejezni. lgy a kapa
citás szükségletet is elsősorban, a helyreállítási munkákhoz szükséges mun
kaóra mennyiségekben határozzák meg. Bár ez a módszer közelíti meg 
legjobban a realitást (én is ezt alkalmazom), azonban hozzá szeretném 
fűzni, hogy a kapacitás szükségletnek minőségi mutatói is vannak. 

Gondoljunk csak arra, hogy minőségi szempontból más képzettségű
munkaerő és más típusú javító berendezés, valamint javító anyag ellátás. 
szükséges a kis, a közép és a nagy javítások elvégzéséhez. Tehát a mun
kaórákban kifejezett kapacitás szükséglet kielégítésénél, a mennyiségi mu
tatók mellett, feltétlen figyelembe kell venni a (munkaerő kvalífikáltsá
gában és a javító berendezések magasabb szintű javítási technológiát biz
tosító lehetőségeiben realizálható) minőségi követelményeket is. 

A javító kapacitás számvetésének összeállításánál két alapvető ténye
zőből lehet kiindulni. Mégpedig: 
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- a javítási feladatok munka normáiból és 
- a javítandó fegyverzeti technika 1nennyiségéből (figyelembe véve 

a javítás mérvét is). 
A javítási feladatok végrehajtásának fegyver típusonkénti idő nor

máinak kialakítását illetően nincsenek kikristályosodott normatíváink. 
Számvetéseim zöménél (a korszerű körülmények figyelembevételével) az 
elmúlt években a gyakorlatokon alkalmazott „hadi javítási normákat" 
vettem alapul. Megjegyezni kívánom, hogy ez~áTacsonyao= 
bak a Jelente~ érvényben levő normáknál, tehát nem érhet olyan vád, 
hogy a kapacitás szükségleti számvetésem adatai túlzóak. 

A számvetések redukálása érdekében, a fegyverzeti technika rendel
tetés szerinti csoportosítását figyelembe véve a 2. számú táblázatban fel
tüntetett ~sett uorrnákf!'' alkalmazhatjuk. 

Megjegyezni kívánom, hogy a súlyozott normák csak nagybani szám ... 
vetések elkészítésénél alkalmazhatók. A műhelyek munkaterveiben az 
egyes típusokra meghatározott konkrét normákat célszerű alkalmazni. 

A kapacitás számvetés alapjául szolgáló másik összetevő a várható 
lfsgyverzeh vesztes<m, és az igénybevétel következtében meghibásodott 
fegyverzeti anyagok abszolút számokban kifejezett mennyisége, a meg-. 
rongálódás mérvének (kis, köz,!\p, nagyjavításra szoruló) figyelembevéte-
lével. (1. sz. táblázat.) ~- - -·-~ 

A kapacitás szükséglet számvetését egy összfegyvernemi hadsereg vo
natkozásában végzem el, a 2. sz. táblázatban feltüntetett normák alapján. 
A kapacitás számvetés csak a kis és közép javításra szoruló fegyverzeti 
technikát érintően számvetem és a gépi úton feldolgozott adatokat rög
zítem. Ennek figyelembevételével a hagyományos fegyverzet javítására 
vonatkozóan, egy négy hadosztályból és közvetlenekből álló hadsereg ka
pacitás szükséglete a következők szerint alakul. 

A hadseregnek fiY hEit ·nap-oe; hadmííveJethen a várható (közép _és kis 
javítások kategóriájába tartozó) veszteségek helyreállításához -szüksége 
van 55 115 munkaórára an 9l66 munkaórát jelent. 
A hadseregnek közel 600 fő fegyverzeti ·avító szakémbeiláll rendelkezé
sére. Nézzük meg a kove e en ezek kapacitását egy nap alatt, mun
kaórákban. 

Megosz~á~- ·-----·----- ----8-- 1 10 

Hadseregnél összesen 

Egy gl. ha-nál 

Egy hk. ha-nál 

órás munkanapon 

· -4768 --r 5960 

944 !180 

760 950 

12 

7152 

1416 

!140 

~ Következésképpen a hadseregnek napi 10 órás átlagos munkaidőt fi-
gyelembe véve egy nap alat~unkaóra áll rendelkezésre. Ez a mun-
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kaóra mennyiség alkalmazás szempontjából azonban a következő jellem
zőkkel rendelkezik: 

- A fegyverzeti szakemberek több mint 250/o-a az alegységeknél tel
jesít szolgálatot, akiknek a technikai kiszolgálás biztosítása az alapvető 
feladata. Tehát ezeket (mivel az alegységeknél tartózkodnak) a műhelyek
nél rendszeresen javítási feladatokra igénybevenni nem lehet. Ennek fi
gyelembevételével a hadseregben alkalmazható javító kapacitás 25°/o-kal 
csökken és 4470 munkaórára zsugorodik. 

- Középjavítási kapacitással csak a hadosztály műhelyek állományá
val számolhatunk, mely (4x45) 180 fő. Teljesítményük összesen napi 1800 
munkaóra. A bonyolult fegyverzeti technikával felszerelt hadsereg köz
vetlen alakulatok tekintetében a hadsereg egyáltalán nem rendelkezik kö
zépjavító kapacitással. 

Ezek figyelembevételével a hadsereg egy napi átlagos javító kapaci
tás helyzetét a következők szerint lehet rögzíteni: 

- A helyreállítási munkákhoz egy napra szükséges 9).66 munkaóra. 
- A hadseregnek rendelkezésére áll 4470 munkaóra, melyből csak 

1800 a középjavító kapacitás. a' - Hiány tehát (9166-4470) a szükségletnek több, mint a fele, vagyis 
~696 1ru\nkaora) 

Ez egy seregtest hadműveletben (6 nap 28 176 munkaóra Vagyis azt 
jelenti, hogy a Sló i összveszteség (55 115 mu a eállitásának 
lehetősége még ~-!/~ sincs biztosítva. Ez elgondolkoztató tény, melyre 
feltétlen megoldást keresni és találni. 

A várható veszteségek alakulásából és a rendelkezésre álló javító ka
pacitás helyzetének elemzéséből levont következtetések alapján a követ
kező főbb megállapításokat ·rögzíthetjük: 

- Az első hadsereg és front hadműveletben a várható veszteségek 
helyreállítása csak _alig~n megoldva. Ez lényegesen befolyá
solhatja a hadműv~iyani.án az érőviszonyok alakulását. 

- Nincs megnyugtatóan kialakítva a rendelkezésre álló kapacitás 
differenciáltsága sem, a várható veszteségek természetének (kis, közép és 
nagy javításra szorulók) megfelelően. Ennek következtében a jelentős kö
zép és nagy javításra szoruló fegyverzet-technikai veszteség helyreállítá
sának lehetősége elenyészően csekély. 

- Az első két következtetés alapján egyértelműen rögzíthető, hogy 
az első hadműveletek fegyverzeti veszteségeinek helyreállítási lehetősége 

) 

nincs megnyugtatóan biztosítva. Ennek következtében az lényeges kiha
tással lehet a hadművelet sikeres megvívására. Ismerve az els.§ hadmíive
leteknek a háború kimenetele szempontjából d~~ét, ezért fel

() tetlen kétesnl keli Ie!mer~blémák~mege ak nrótidzatait, lehe
tőségeit. 

Megjegyezni kívánom, hogy találkozni lehet az általam kifejtett né
zetekkel szemben álló véleményekkel, elgondolásokkal is. Ezeket két kér
dés köré lehet csoportosítani. 

Az egyik ellenvélemény szerint, az általam közzétett normaidők álta
lánosságban magasak és az vezet a magas kapacitás hiány kimutatásához. 
Véleményem szerint ez a bírálat nem helytálló, mert az általam rögzített 
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javítási normák lényegesen alacsonyabbak a jelenleg érvényben levő ja
vítási normáknál (Tüfe. 90. sz. Utasítás 4. sz. mell.). 

A másik ellenvéleményt úgy lehetne röviden megfogalmazni, hogy: 
- nem veszem figyelembe a tömegpusztító fegyverek alkalmazása 

esetén az élőerökben keletkező lényeges veszteséget, melynek a pótlása 
felfegyverzetten, komplett alegységek formájában történik; 

- továbbá ugyancsak nem veszem figyelembe, hogy hadműveleti vi
szonyok között a javításoknak egy sajátos módszere alakul ki, a meghibá
sodott és sérült fegyverzet egymásból történő javítása. 

úgy vélem ezek a nézetek sem teljes egészében megalapozottak és ezt 
a következőkkel indoklom: 

- A veszteségek pótlása komplett alegységekkel még nem kiforrott 
rendszer. A hadsereg tartalék magasabb egységétől ugyan van lehetőség 
a veszteségek komplett alegységekkel történő pótlására, de csak személyi 
fegyverzettel (pisztoly, géppisztoly) felszerelve. Nehéz fegyverzet ilyen 
úton történő pótlására - oly mértékben, hogy az a helyreállítást befolyá
solná - tehát ezzel a módszerrel nincs lehetőség. Talán lövészfegyverek 
viszonylatában enyhít 1-2%-ot a javító kapacitás szükségleten, mely azon
ban számvetéseim és indokolásaim lényegét nem érinti. 

A háborús javítás a „sajátos" módszerének figyelembe vétele szintén 
nem érinti a tanulmány alapvető megállapításait. Nem beszélve arról, 
hogy e 4 ,sajátosn javítási módszer alkalmazását az érvényben levő előírá
sok kitegónkusan megtiltják. (Pl. Csapat Htp. Ut. 163. p.) • 

- > 
Összegezve az ellenvélemények cáfolatát; álláspontom megváltoztatá

sát nem tartom indokoltnak. A kifejtett elvek és indokolások szellemében 
továbbra is célszerűnek tartom, a problémák megoldására irányuló elem
zés kifejtését. 

A VARHATÓ VESZTESÉGEK HELYREALL1TASABAN MUTATKOZÓ 
PROBLIUIAK MEGOLDASARA IRANYULO MÓDSZEREK 

ÉS LEHETŐSÉGEK 

A felvetett problémák megoldására irányuló törekvés a kutatót fel
tétlen arra kényszeríti, hogy sokoldalű elemzéssel optimális és komplex 
megoldást keressen. Én ezírányú munkásságom eredményeként a meg
levő problémák megszüntetését a következő megoldásokkal tartom cél
szerűnek. 

1. Csapat és hadosztály javítóműhelyek kapacitásának mennyiségi 
és minőségi növelésével f 

a) Csapatjavító műhelyek tekintetében ez részben a javító állomány 
hadi létszámának növelésével, részben pedig az űjonnan rendszerbe ke
rülő fegyverzet javításához, már béke időben szükséges szakember meny
nyiség beállításával oldható meg. A csapat javítóműhelyek mozgósítási 
létszámának növelése a béke létszám alakulására vonatkozóan nem jelent 
különösebb problémát. Az újonnan rendszerbe kerülő fegyverzetnél pedig 
.csapat szinten (az alegységeknél rendszeresített és a technikai kiszolgá-
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lásra hivatott szakembereken kívül) is feltétlenül indokolt javító kapaci
tás beállítása békében, melynek hadi létszámát szintén növelni lehet. 

A csapatok javítóműhelyeiben békében dolgozó szakemberek alkotják 

1
. hadműveleti viszonyok között a csapat javító állomány gerincét. Sajnos 

a tartalékos fegyverzeti szakemberek képzettsége úgy szerelői, mint tech-
nikusi, sőt mérnöki szinten sem üti meg túlnyomórészt a követelménye- "" 

> ket. Ugyanis ezek legtöbbjénél a típus ismeret gyenge foka, a javítási tech-
nológiában való gyakorlatlanság és a javítások tábori viszonyok közötti 
végrehajtásában való jártasság hiánya, lényegesen csökkenti a teljesít
ményt. Feltétlen szükségesnek mutatkozik e probléma perspektívikus meg
oldása is. 

b) Hadosztály javítóműhelyek vonatkozásában a strukturális átszerve
zés szükségessége mutatkozik. Míg a csapatok javítóműhelyeinek alapvető 
alkalmazási területe a kis javítások megoldása, addig a hadosztály műhe
lyeket (figyelembe véve a várható veszteségekben a középjavításra szo
ruló fegyverzet magas százalékát) feltétlen képessé kell tenni középjaví
tások megoldására. 

E követelmény teszi szükségessé a hadosztály műhelyek strukturális 
átszervezését, mégpedig olyan elvek szerint, hogy egyaránt alkalmasak le
gyenek kis- és középjavítások elvégzésére. Természetesen itt zömmel a fő
darabcserés középjavításokra gondolok. Mindezeken felül a hadosztály 
műhelyek hadi létszámát is meg kellene emelni, hogy a kapacitás hiányt 
e tagozatban is enyhíteni lehessen. 

A csapat és hadosztály műhelyek kapacitásának mennyiségi és minő
ségi emelésének útjait (következtetéseim alapján) az előzőekben felsorolt 
módszerekkel és lehetőségekkel látszik célszerűnek megvalósítani, ha az 
optimális probléma megoldást választjuk. 

~ Seregtest fegyverzeti javító csapatok létrehozásával és rend
sze~ állításával 

A seregtestek (hadsereg, hadtest) állománya változó, függ a részükre 
meghatározott feladatoktól. Az elmúlt gyakorlatok tapasztalatai szerint a 
hadsereg 4-6, a hadtest pedig 2-4 hadosztállyal rendelkezhet a közvetlen 
alakulatok mellett. Az előző fejezetben már bizonyítást nyert, hogy a fegy
verzeti veszteségek helyreállítását a hadművelet alatt feltétlen folytatni 
kell, mert ellenkező esetben a kieső fegyverzet függvényében kétségessé 
válik a hadművelet sikere. 

Mivel a helyreállítás területén mutatkozó alapvető probléma a kapa
citás hiány, ennek megoldásában jelentős lépést jelenthet az optimális 
mennyiségű és minőségű javító kapacitás seregtest szinten történő beállí-

• 

tása. Ez a módszer Jénye~sen elö~e ítené a probléma megoldását. • 

Milyen mennyiségi és minőségi követelménye ol{' a seregtest 
fegyverzeti javítóműhelyek felé? 

- Először is seregtestenként célszerűnek látszik egy állandó szerve- • 
zeti felépítéssel rendelkező javítóműhely beállítása. 
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- Ez a javítóműhely legyen képes (teljes) javító állományával kis, 
fődarabcserés és részben fődarab felújításos középjavításra. 

- Szervezeti felépítése tcgy a lck tővé résrenln~rH alkalmazását tér-
ben egymástól távol. · 1 ' *"' 

- Legyen képes a seregtest valamen~.yi típusú fegyverzeti technikú
jának javítására, beleértve a rakétatechnikát 1s. 

A felvázolt követelményeket kielégítő seregtest műhely rendszerbe 
állításával biztosítani lehetne, hogy a helyreállítás lánca seregtest tago
zatban nem szakadna meg. Továbbá ez a megoldás elősegítené a hadmű
vészet olyan objektív törvényének érvényesülését, hogy a feladatok meg- , 
oldásához szükséges erők és eszközök irányítását azon vezetés kezébe kell \ 
letenni, amely a hadműveleti (harci) feladatok végrehajtásáért felelős. ) 

3. A hadműveleti hadtáp felső (Tábori hadtáp) tagozatának állo
mányába, a fegyverzeti javító üzem mellé, tábori fegyverzeti javító-
műhely beállításával · 

A tábori hadtápban szükségesnek mutatkozó fegyverzeti javító kapa
citás rendeltetése egyrészt a fődarab felújításos és a fődarab kitermeléses 
középjavítás, másrészt a seregtestek, illetve azok magasabbegységeinek 
kisegítése kis- és középjavító kapacitással. 

Ebből kiindulva a tábori hadtáp tagozatban két típusú fegyverzeti ja
vító egységnek van létjogosultsága. Ezek közül egyik a tábori fegyver ja
vítóüzem, mely jelenleg is rendszerben van. Feladata a hadműveleti terű-

~ leten (a lehetőségek szerint) üzemekre, gyárakra települve főként födarab 
felújításos és fődarab kitermeléses középjavítások és fontos (kiemelt je
lentőségű) fegyverzeti berende?.éseken nagyjavítások elvégzése. Mindezek 
mellett szükség szerint végezhet fődarabcserés középjavitást és kisjaví-

c tásokat is. Alkalmazás szempontjából (mivel feladatainak zömét stacioná
ris viszonyok között oldja meg) mozgatása, áttelepítése nehézkes, Ezért az 
általa végzett munkák inkább a javítás minőségének szempontjából je
lentősek. Feltétlen szükség van rá, ugyanis ez az egyetlen fegyverzeti ja
vító szerv, mely hadműveleti területen nagyjavításokat képes v2gezni. 

A Tábori hadtápban ezenkívül feltétlen szükség van egy seregtest 
műhelyhez hasonló felépítésű tábori fegyverzeti javltó szervre is. Ennek 
alapvető rendeltetése lenne a seregtestek javító kapacitással történő meg
erősítése. lgy bizonyos fokig manőverezni lehetne egy meghatározott 
mennyiségű és minőségű javító kapacitással front vezetés szintjén is. Ez 
lehetővé tenné, hogy a helyreállítás szempontjából rászoruló seregtest ja
vító kapacitással megerősítsük, vagyis enyhítsünk annak kapacitás hiá
nyán. 

Az eddigi fejtegetések folyamán harcászati és hadműveleti tagozat
ban elemeztem a hiányzó kapacitás kielégítésének módszereit és lehető-

• ségeit. Nagybani számításaim szerint ezzel a kapacitással meg lehetne ol
dani a kis- és középjavításra szoruló veszteségek mintegy 75-80°/0-ának 
helyreállítását. A nagyjavításra szorulóknak azonban csak igen csekély 
mennyiségét. Mivel a nagyjavítások elvégzése a hadászati tagozatra tar-

,. tozik, néhány gondolat felvetésével csupán megkísérlem e kategóriában is, 
a szükséges kapacitás rendelkezésre bocsátásának lehetőségeit taglalni. 
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4. Hadászati tagozatban szükséges javító kapacitás rendelkezésre 
bocsátásának lehetőségei 

A nagyjavításra szoruló veszteségek zöme a hátországban kerül hely
reállításra. Ez a lehetőségek függvényében történhet: 

- Hátországban diszlokáló központi jellegű fegyver javító üzemeken 
(központi javító bázisokon). Természetesen ezeknek még a hadi létszámá
ból adódó kapacitásuk sem lesz képes a nagyjavításra szoruló fegyver-
zeti technika záros határidőn belül történő helyreállitására. Ennek követ
keztében főként azon fegyverzeti berendezések nagyjavítását fogják vé-
gezni, melyet más polgári üzemek képtelenek lennének elvégezni (pl. ra
kétatechnika stb.). 

- Igen eredményesen felhasználhatók nagyjavítások elvégzésére a 
fegyverzeti technikát gyártó (vagy békében javító) polgári üzemek, gyá
rak, vállalatok is. Ezek igen hatékonyan tudnak dolgozni és részt venni 
a helyreállítási munkákban, de főként csak azokat a típusokat illetően, 
melyek profiljukba tartoznak. 

- Felhasználhatók még nagyjavításra, az e célra alkalmas egyéb pol
gári gyárak és üzemek. Ezek megfelelő felszerszámozása és az adott fegy
verzeti technikáh.oz értő (irányító) szakemberek biztosítása mellett igen 
eredményes munkát tudnak végezni, a nagy vagy középjavitásra szoruló 
fegyverzet helyreállításában. Ezen hadi üzemek (legalább egy részének) 
kijelölése az ország hadműveleti területekhez közel eső zónáiban (me-

.. 
• 

gyéiben) célszerű. Feltétlen figyelmet kell fordítani az ilyen üzemek moz- • 
gósításának, már béke időben történő megszervezésére. 

A veszteségek helyreállítását a javító kapacitáson kívül (bár ez az 
alapvető) még néhány tényező jelentősen befolyásolhatja. Következőkben 
az erre vonatkozó vázlatos elemzéseimet rögzítem. 

5. Veszteségek gyűjtésére irányuló megoldások 

A szükséges javító kapacitás rendelkezésre bocsátásán kívül fontos 
szerepet játszik a helyreállítandó fegyverzetnek a javító szervhez való el
juttatása is. E probléma megoldására irányuló elemzéskor, több nézettel 
és elképzeléssel találkozhatunk. 

fgy van olyan elgondolás, hogy minden javítóműhelyhez megfelelő 
erőket és eszközöket kell rendszeresíteni, melyek a sérült meghibásodott 
anyagokat a műhely települési körletébe összehordják. Egy másik nézet 
önálló ~!íjJé(_~~gységgk __ létjogosultságát igyekszik bizonyítani, ;f~ 
~irele±i tagozatban. Ennek az irányzatnak találkozhatunk olyan vál
tozatával is, hogy szolgálati áganként önálló rendeltetésű speciális hiba
megállapító és osztályozó képességekkel rendelkező gyűjtő alegységek ke
rüljenek alkalmazásra. Megint másik irányzat a komplex jellegű gyűjtő 
osztagok optimalitása mellett tör lándzsát, melyek valamennyi anyagfaj
tát gyűjtenek és az adott tagozatban egy-egy megjelölt helyre hordanak . 
össze. Ez a nézet már feltételezi a komplex javítóműhelyeket is (amelyek 
jelenleg nincsenek kialakítva) vagy a különböző vezetés alatt álló műhe
lyek, egy közös javító bázison történő alkalmazását. 

58 

' 

... 



' " 

' ,; 

.. 

Mindent összevetve egy tény világos: hogy a fegyverzeti anyagok 
gyűjtésének problematikája nincs megoldva. A felsorolt lehetőségek bár
melyike előrevinné az ügyet. Megoldásként két járható utat látob 

- Egyik, ha a gyűjtésre hivatott erőket a fegyverzeti szolgálat alá
rendeltségébe rendszeresítenénk, melyek harcászati tagozatokban a mű
helyekhez tartoznának, hadműveleti tagozatokban pedig önálló egység
ként működnének. Ez a jelenlegi szervezési elveinknek felel meg. 

- A másik út szintén járhatónak látszik, mégpedig a komplex jel
legű gyűjtőosztagok megvalósítása. Viszont ez esetben a fegyverzeti jal{í
tóműhelyeket feltétlen közös javítóbázison kellene alkalmazni a~fÖbbi ja
vítóműhelyekkel együtt, a minden anyagot magába foglaló gyűjtőhelyekre 
telepítve. 

6. Alkatrész és javítóanyag ellátás racionalizálása 
Az alkatrész és javítóanyag ellátás lényegesen befolyásolhatja a hely-

1·eállítás hatékonyságát. Gondoljunk csak arra, hogy hiába van jelentős 
kapacitás biztosítva, ha azok munkájának hatékonysága, a nem kielégítő 
javítóanyag biztosítás miatt, nem éri el a kívánt szintet. Elemzésem fo
lyamán olyan következtetésre jutottam, hogy az alkatrész és javító anyag 
ellátási rendszerünk nem teljes egészében felel meg a követelményeknek. 
Ez a következőkkel indokolható: 

- Nem biztosítja a fődarabcserés középjavítások lehetősé_geit..._mely a 
tprszerü középjavítá& alapuető. 111Qdszerét képezi. Egy esetleges 1ia'lnn,r 
esetére nincs megfelelő mennyiségű fődarab tartalékolva. Békeviszonyok 
között sincs jelentős fődarab ellátás, így a műhelyek a fődarabcserés kö
zépjavítás technológiájában járatlanok. 

- A béke és háborús javitóanyag és alkatrész ellátás rendszere nem 
egyezik meg egymással. Ennek olyan kihatása lehet, hogy az alkatrész el
látás kezdetben feltétlen akadozni fog. Megjegyezni kívánom, a béke el
látás rendszere csupán az utóbbi években lett megváltoztatva. Ennek lé
nyege, hogy a hadosztályok ellátása nem a seregtest raktárakból, hanem 
központi raktárból tört,énik. Az e terület szakembereinek véleményét ösz
szCgezve olyan tapasztalat vonható le, hogy a hozzáfűzött reményeket 
nem váltotta be, mert lényegesen nem gyorsította meg a hadosztályok 
ellátását. Viszont kétségtelenül olyan hátránya van, hogy szétválasztotta 
a béke és háborús ellátás egységes rendszerét. 

- A javítóanyag és alkatrész ellátás megnyugtató végrehajtásához 
nélkülözhetetlen erők és eszközök nincsenek optimálisan biztosítva. A 
megfelelő mennyiségű és képzettségű személyi állomány és a rendszere
zett tárolást biztosító eszközök (eltekintve néhány házilag kivitelezett pró
bálkozástól) hiánya miatt nem lehet ezt a bonyolult és magasszintű rend
szerezettséget igénylő feladatot kellő hatékonysággal megoldani 

Összegezve: az alkatrész és javító anyag ellátásunk megfelelő haté
konysággal történő racionalizálása, feltétlen elősegítené a rendelkezésre 
bocsátott javító kapacitás munkájának hatékonyságát. A racionalizálás 
lényege pedig: 

- a korszerű hadműveleti viszonyok közötti középjavításokhoz nél
külözhetetlen fődarab ellátás rendszerének kialakitásában; 
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- a béke és háborús javító anyag ellátás rendszerének egységesíté
sében, továbbá 

- a megnyugtató alkatrész ellátáshoz szükséges erők és eszközök 
biztosításának szükségességében . foglalható össze. 

A várható veszteségek helyreállításában mutatkozó problémák meg
oldására irányuló módszerek és lehetőségek elemzésének végére érve, 
szükségesnek tartom megjegyezni: a problémák megoldásával még ön
magától nem nyer optimális végrehajtást a helyreállítási feladatok ösz
szessége. Ehhez igen komoly mértékben hozzájárul ezeknek az erőknek 
és eszközöknek a feladatok végrehajtására irányuló mesteri alkalmazása, 
magas színvonalú vezetése. 

Következő részben a fegyverzeti javítóműhelyek korszerű követelmé
nyek tükrében történő harci, hadműveleti alkalmazásának elveit, módsze
reit és lehetőségeit kívánom elemezni. Ezek adják ugyanis a mesteri al
kalmazás kulcsát. 

FEGYVERZET-TECHNIKAI BIZTOSITAS ERÖINEK l'.s ESZKÖZEINEK 
ALKALMAZASA HARCI, HADMtlVELETI VISZONYOK KÖZÖTT 

A fegyverzet-technikai biztosítás ellátására hivatott erőket és eszkö
zöket harci, hadműveleti viszonyok között két alapvető feladatra alkal
mazhatjuk. úgy mint: 

- a fegyverzeti berendezések technikai kiszolgálására és 
- a sérült, megrongálódott, meghibásodott fegyverzet helyreállítá-

sára. 
A fegyverzet technikai kiszolgálására elsősorban az alegységekhez 

rendszeresített fegyverzeti szakembereket alkalmazzuk, az alegységekhez 
rendszeresített felszerelésekkel (különböző egység felszerelések, TASZT 
készletek, szerszámtáskák, műszerek stb.). A technikai kiszolgálást ugyan 
alapvetően a kezelők hajtják végre, de a fegyverzeti technika bizonyos 
típusainak bonyolultsága megköveteli, hogy a technikai kiszolgálás fel
adatkörébe tartozó egyes mozzanatokat, megfelelő képzettséggel rendel
kező szakemberek végezzenek el, akikkel az alegységek szervezetszerűen 
rendelkeznek is. 

Az alegységekhez rendszeresített fegyverzeti erőket és eszközöket, a 
harci viszonyok között a fokozottabb igénybevételnek kitett fegyverzet 
technikai kiszolgálása területén felmerülő - szakembert kívánó - felada
tok megoldása mellett alkalmazni kell; 

- a TASZT készletek biztosította lehetőségeken belül alkatrész cse
rés kisjavítások megoldására, továbbá: 

- bele kell vonni őket azokban a helyszíni javításokba, melyeket az 
elöljáró műhelyek az alegységeknél hajtanak végre. 

" . 

• 

• 

Alkalmazhatjuk ezen erőket és eszközöket a gyűjtési feladatok egyes , 
részfeladatainak megoldására is. Pl. sérült, meghibásodott fegyverzeti 
technika javító szervekhez történő eljuttatásának irányítása vagy a meg
rongálódás mérvének megállapításához, továbbá az adott fegyverzet javí-
táshoz való előkészítésére is stb. Egy tényezőt azonban világosan kell "' 
látni, mégpedig azt; hogy ezeket az erőket csak az alegységeknél lehet al-
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kalmazni. Amennyiben az alegységtől őket elvesszük, gyakorlatilag meg
szüntetjük a harcban közvetlenül résztvevő fegyverzet technikai biztosí
tását. Ezt egyetlen felelős katonai vezető sem teheti meg. 

Tehát az alegységek fegyverzeti szakembereivel a veszteségek hely
reállítására irányuló munkákban nem számolhatunk. Ezt feltétlen tudo
másul kell venni, mert ezek seregtest viszonylatban hozzávetőlegesen a 
fegyverzeti szakemberek egyharmadát teszik ki. 

A veszteségek helyreállítására az elvonuló szárazföldi csapatok vonat
kozásában elvileg, a következő erők és eszközök alkalmazására van lehe
tőség. 

- Csapat (egység, önálló alegység) fegyverzeti javítóműhelyek. 
- Magasabbegység (hadosztály, dandár) fegyverzeti javítóműhelyek. 
- Seregtest (hadsereg, hadtest) javítóműhelyek. 
- Seregtest fegyverzeti anyaggyűjtő alegységek. 
- Front (Tábori htp.) fegyverzeti műhely. 
- Front (Tábori htp.) tábori fegyverzeti javítóüzem. 
- Front fegyverzeti anyaggyűjtő alegységek. 

Ezek helyes alkalmazása dönti el (a hiányzó kapacitás rendelkezésre 
bocsátását feltételezve), hogy a hadművelet folyamán keletkező vesztesé
gek helyreállltása megfelelő ütemű lesz-e. Vagyis a harcrendből kiesett 
fegyverzet jelentős része [Qőben visszakerül-e rendeltetési helyére és ezzel 
:ci. tervezett erőviszonyokban nem fog-e negatív irányű változást ered-
ményezni. 

Az általánosan elfogadott irányelvek szerint 20-25% az a veszteségi 
mutató, amely mellett a tervezett harci, hadműveleti feladatok (bár nagy 
erőfeszítés árán) még megoldhatók. Tehát a fegyverzet-technikai biztosí
tást úgy kell tervezni, hogy a harcrendből (hadműveleti felépítésből) a 
fegyverzet 250/o-ánál több ne legyen a veszteségi listán. Ha ezt a hadmű
veleti (front, seregtest) és a harcászati (hadosztály, ezred) vezetés nem 
tudja megoldani, akkor a hadászati vezetésnek kell beavatkozni a feladat 
megoldása érdekében. Az ilyen beavatkozás nem lehet más, mint a hadá
szati tartalékokból hadrafogható eszközök kiadása a veszteségek pótlása 
érdekében. 

Harcászati és hadműveleti tagozatban a fegyverzet-technikai biztosí
tás céljából rendszeresített erők és eszközök alkalmazása az esetben 
mondható jónak, ha a helyreállítás ütemével tartani tudják a .25% alatti 
veszteségi szintet egészen a hadművelet befejezéséig. fgy a hadászati ve
zetésnek tartalékaival csak a hadművelet végén kell beavatkoznia. Ellen
kező esetben a hadászati tartalékokkal történő többszöri beavakozás azok 
idő előtti kimerüléséhez vezethet. Ez pedig a későbbiek folyamán feltétlen 
kihat a hadműveletek eredményességére. Az első hadműveletek jelentő
ségét tekintve ez szintén nem engedhető meg:-

E gondolatok előrebocsátása után elemezzük a veszteségek helyreállí
tására hivatott erők és eszközök alkalmazásának módszereit, lehetőségeit. 

,. A részletes elemzés előtt néhány alapvető (a hadművészet elveinek tük
rében objektív törvényeken alapuló) követelményt kívánok rögzíteni az 
alkalmazás elveit illetően. Ezek: 
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- A helyreállítási feladatokat, az adott fegyverzeti eszközök rend-
szerbeni helyéhez minél közelebb kel! megoldani. 1gy a legrövidebb a 
visszatérítés (újbóli rendszerbeállítás) útja. Ez olyan alapvető kihatással 
van az alkalmazásra, hogy a helyreállító erőket és eszközöket kell moz-
gatni és nem a helyreállítandó anyagot. Ezen elv nem zárja ki, sőt feltéte-
lezi a javítandó fegyverzet térben történő bizonyos mérvű koncentrálását 
oly mértékben, hogy a létrehozott javítási gócok biztosítsák a miihelyek 
teljesítőképességeinek lehetőleg optimális kihasználását. 

- A helyreállitásért való felelősséget az elöljáró ne vegye ki az alá-
rendelt kezéb"ől. E törvényszerűség elemzésekor két szempontra hívnám 
fel a figyelmet. Az egyik az előző követelményből adódik, melyet röviden 
úgy lehetne megfogalmazni, hogy a helyreállítás meggyorsítása érdeké-
ben - ha szükséges - az alárendeltet javító kapacitással az elöljáró esz-
közeiből meg kell erősíteni (ez a kapacitással való manőver egyik fajtája), 
de nem levenni a válláról az időbeni helyreállításért való felelősséget. Az 
elöljáró saját eszközeivel csak azon veszteségek helyreállítását vállalhatja, 
melyeket az alárendelt a saját és megerősítő eszközeivel a lehetőségekből 
kifolyólag (javítás mérve, kvalifikáció, fődarabhiány stb.) valóban nem 
képes helyreállítani. A másik szempont az előzőleg kifejtett elemzéssel el-
lentétes nézeteket vallók álláspontját tükrözi. Találkozni ugyanis olyan 
elgondolással, mely csupán egy indokra (a műhelyek teljesítő képességé-
nek növelésére) hivatkozva, olyan megoldást hirdet, hogy a hadosztály 
műhelyeket összevonva seregtest szintű közvetlen vezetés alatt célszerű 
alkalmazni. úgy vélem ennek a nézetnek tarthatatlanságát előző elemzé
seim folyamán bizonyítottam. Csupán azt jegyzem meg, hogy a filozófia 
egyik alaptörvénye szerint a jelenségek, történések (1gy a helyreállítás 
bonyolult tevékenysége is) térben és időben zajlik le. Nem nehéz kiszámí-
tani, hogy az említett nézetet vallók elmélete hibázik, mert a helyreállítás 
komplex jelenségéből metafizikusan kiemeli a javítási tevékenységet és 
annak optimálisabb megoldását csak az időtényezővel indokolja. 

- Minden esetben a harcfeladatok szempontjából legfontosabb és a 

-

• 

• 

legkevesebb munkával megoldható helyreállítási feladatok végrehajtását r 
kezdjük meg. A helyreállítás folyamatában ugyanis egy sor objektív tör-
vény kihatása érvényesül. 1gy többek között az egyszerűtől a bonyolult 
felé haladás a javítási munkák ütemezésében. Ennek következtében tör
vényszerűen a csapatok tagozatában zömmel a kisjavításokat, hadosztály 
tagozatban pedig a kis- és a fődarabcserés középjavításokat kell elvégezni 
és így tovább egészen az üzemekben végzendő bonyolult nagyjavításokig 
bezárólag. Ez a törvényszerűség meghatározza a javító erők szervezeti fel-
építését, a javítási eszközök differenciáltságát és a javító szakemberek 
kvalifikációs szükségletét is. 

A felsorolt főbb általános követelmények után vizsgáljuk meg konk-
rétan az egyes tagozatok javító erőinek és eszközeinek alkalmazási lehető- .a. 

ségeit, módszereit. 
Az egység fegyverzeti javítóműhelyeket (ezred, önálló zászlóalj és 

osztály) alkalmazhatjuk: 
- Önállóan, a miihelyhez beszállított fegyverzeti anyagok kisjavítá

sának megoldására. 
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- teljes egészében vagy részeivel az alegységekhez kikülönítve, (hely
színi) kisjavitások elvégzésére. 

- Közös javítóbázison, együttműködve az egység valamennyi (vagy 
néhány) más anyagot javító műhelyével, gyűjtőhelyre települve, kisjaví
tások végzésére. 

- Atomcsapások következményeinek felszámolására irányuló kár
felmérő vagy helyreállító osztagokban a fegyverzeti biztosítás feladatainak 
megoldására. 

A magasabbegység (hadosztály, dandár) fegyverzeti javítóműhelyek 
alkalmazásának lehetőségei: 

- Önállóan a műhelyhez beszállított sérült vagy hibás fegyverzeti 
technika kis- és fődarabcserés középjavitására. 

- Részlegeivel vagy egyes részeivel ezred fegyverzeti javítóműhelyek 
megerősítésére kis- és fődarabcserés középjavítások végrehajtása céljából. 

- Közös javítóbázison a hadosztály más műhellyel való együttmű
ködésben, gyűjtőhelyre települve, kis- és középjavítások végrehajtására. 

- Részeivel ellenséges atomcsapás következményeinek felszámolásá
ban való részvételre. 

Seregtest Q;,adsersg9 lt&ftte!t) fegyverzeti javítóműhelyek alkalmaz
hatólr: 

_ (Önállóan a műhelyhez beszállított sérült vagy hibás fegyverzet 
kis- és 1<' · ' ására. 

- lil.é íve a hadosztály vagy hadsereg közvetlen dandár és ezred 
műhelY. sítésére kis- és középjavítások végrehajtása céljábó!-J 

- ·· ·· ·a z1son (egészében vagy részeivel) a hadse~e más 
műhelyeivel együttm öd e, kis- és középjavítások végrehajtására. 

- Részeivel a hátországból nem biztosított alkatrészek egye 1 gyár
tás 

SereQtest feguverzeti anyag gyűjtő osztagok alkalmazásának lehető
ségei: 

- A harcászati tagozatű (ezred, hadosztály) műhelyek által meg nem 
javított anyagok összegyűjtése és a kijelölt gyűjtőhelyekre történő kon
centrálása. 

- Kilőtt hüvelyek, lőszeres ládák gyűjtése és hátraszállítása. 
- Összegyűjtött anyagok őrzése, szortírozása és javításhoz vagy to-

vábbi hátraszállításhoz történő előkészítése. 
- Esetenként a kijavított anyagok előreszállítása a hadosztályokhoz 

és ezredekhez. ' 
- Sürgős esetekben lőszer vagy alkatrész előreszállítása. Visszafelé 

g • jtési feladatok végrehajtásával. 
Front (tábori hadtáp) fegyverzeti javítóműhely alkalmazás lehetősé

gei és módszerei. 
- Önállóan sérült fegyverzeti anyag gyűjtőhelyekre telepítve kis- és 

középjavitások végzése. 
- Részeivel a seregtest vagy front tartalékban levő magasabbegység 

műhelyek megerősítése, kis és középjavítások végrehajtása céljából. 
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- Részeivel atomcsapások következményeinek felszámolására. 
- Alkatrészek kis szériában történő gyártására. 

Front (tábori hadtáp) fegyverzeti iavítóüzem alkalmazása alapvetően 
gyárakra, üzemekre települve lehetséges. Ennek figyelembevételével al
kalmazható: 

- Stacionáris elhelyezésben kis-, közép- és egyszerűbb nagyjavítások 
végrehajtására. 

- Fődarab felűjitásokra. 
- Nem javítható fegyverzetből alkatrészek és fődarabok kitermelé-

sére. 
- Részeivel (szükség esetén) tábori viszonyok közötti kis- és közép

javítások elvégzésére. 
- Egyes részeivel atomcsapás következményeinek felszámolására. 
Front fegyverzeti anyag gyűitő osztagok többé-kevésbé ugyanazon 

lehetöségekkel rendelkeznek, mint a seregtest hasonló szervei, természe
tesen front vonatkozásban és a front tagozat figyelembevételével. 

Alapvetően az előzőekben felvázolt alkalmazási lehetőségek (az adott 
körülményeknek megfelelő) helyes megválasztásától függ a helyreállítási 
feladatok eredményessége. Ismerve a fegyverzeti..teQ_hnika helyreállításá
nak jelentőségét a hadműveletek kimenetele szempontjából, űgy vélem, 
hogy az erők és eszközök alkalmazásának helyes megválasztása közelebb 
visz bennünket az eredményességhez, a rendelkezésre bocsátott kapacitás 
mesteri kihasználásában. 

* * 
• 

Tanulmányom vegere érve rögzíteni · kívánom, hogy elemzéseimet a 
jelenlegi helyzetnek megfelelő szituációra korlátoztam. A cél a seregtest 
vonatkozásű kérdések elemzése volt a kapcsolódó területeket csak az ösz
szefüggések tisztázása érdekében érintettem. Tudomásom van arról, hogy 
vannak bizonyos központi elképzelések a különböző technikai szolgálatok 
egyesítésére. Ez azonban az erőkre és eszközökre vonatkozó számvetéseim 
lényegét nem érinti, mert ezzel a várható veszteségek mérve és a helyre
állításukhoz szükséges kapacitás nem csökken. Esetleg az erők és eszkö
zök alkalmazásában állhat be némi változás, bár ezt is igyekeztem érin
teni a jelenlegi helyzet határain belül. 

Mellékelve: 2 db vázlat. 
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