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KATONAI GAZDALKODAS ÉS ELLATAS 

Gépkönyvelés a csapathadtápban 

K . T ó t h L a i o s alezredes 

A csapathadtáp számviteli rendszerének korszerűsítése kapcsán meg
kezdődött a kísérleti egységeknél a könyvviteli (nyilvántartásí) feladatok 
gépesítése. A könyvelés várható fokozatos kiszélesítése kapcsán felmerült 
az igény a szélesebb körű tájékoztatásra, a gépkönyvelés alapvető el
méleti kérdéseiről és gyakorlati módszereiről. E cikk keretében a kísér
leti jelleggel bevezetett gépkönyvelési programokról, a gépkönyvelés 
gyakorlati módszereiről szeretnék rövid áttekintést nyújtani. 

A gépkönyvelés kísérleti alkalmazását megelőzték azok a vizsgálódá
sok, amelyek a csapathadtápban felhasználható ügyviteli gépek kiválasz
tására, a csapathadtáp könyvviteli (nyilvántartási) feladatainak - a gép
könyvelés körülményeinek megfelelő - adattáplálási lehetőségeire 
irányultak, figyelembe véve mind a békegazdálkodás, mind a háborűs 

ellátás számviteli vonatkozásű sajátosságait. 
A csapatgazdálkodás kísérleti számviteli rendszerének kialakításánál 

a kidolgozók már figyelembe vették a könyvelő gépek perspektivikus 
rendszerbe állításának lehetőségeit. A gépkönyvelési programok elkészí
tése pedig a konkrétan kísérleti jelleggel alkalmazott 170/25-55 ASCOTA 
könyvelőautomata sajátosságainak megfelelően történt: 

- a lehetséges mértékben egységesítésre kerültek a nyilvántartási 
okmányok és bizonylatok, valamint a kapcsolódó könyvviteli szabályok, 

- összevonásra kerültek a felesleges, párhuzamos nyilvántartások, 
- kialakítására kerültek a szükséges kód számrendszerek, 
- megtörtént a könyvelőautomata beállításának megtervezése, a 

nyomtatványok megszerkesztése és elkészültek a gépkezelési utasítások. 

A csapatgazdálkodás számviteli rendszerének korszerűsítésénél, a 
könyvvíteli feladatok gépi szervezésénél alapvető követelményként kel
lett figyelembe venni, hogy nem egyes részfeladatok gépesítése a cél, 

_ hanem a vezetés információ-igényét kielégítő, a lehetséges és ésszerű 

határig integrált számviteli és gépi adatfeldolgozó rendszer kialakítása. 
Ennek megfelelően - a szakanyaggazdálkodás sajátosságainak szem 

előtt tartása mellett - az alapvető törekvés az egységes elvi alapokon 
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nyugvó könyvviteli programok kialakítása, a felesleges párhuzamos 
nyilvántartások megszüntetése, illetve összevonása volt. Így került sor 

- az élelmezési szakanyaggazdálkodás sajátosságainak megfelelő 
analitikus és szintetikus könyvelési programok, valamint 

- a hadtápszolgálat más területein használható általános (analitlkus) 
nyilvántartási programok kialakítására. 

Ezzel egy időben összevonásra került a béke- (,,B") és a mozgósítási 
(i,M") anyagok nyilvántartása, az üzemanyagok, valamint a fogyasztási 
keretek és kiutalási normák, továbbá az épület karbantartó és csapat
épitkezési anyagok nyilvántartása. 

A különböző nyilvántartások lehetséges összevonását - a gep1 
könyvelés ssempontjából - a könyvelőautomata kapacitásának jobb ki
használása indokolja. A gépesítés csak akkor hozza meg a kívánt ered
ményt, ha az adatfeldolgozás, a célszerűségnek megfelelően integráltan 
történlk. A programok kialakításánál törekedni kell arra, hogy egy 
munkamenetben - az alkalmazott eszközöktől függően - a feldolgozási 
folyamat minél több elemét kapcsoljuk össze. Ezzel csökkentjük a feldol
gozás munkaigényét és hibalehetőségét. Ha gyakran kell különböző és 
emeilett kis tételszámú munkamenetre átállni, növekszlk a feldolgozás 
ideje és nincs kellő mértékben kihasználvá a gép kapacitása. 

A könyvelőautomaták elsősorban numerikus adatok rögzítésére al
kalmasak. A szövegíró berendezéssel kiegészített gépeknél a szövegírás 
teljesítménye alacsony, ezért alkalmazását a lehetőségekhez képest cél
szerű kerülni. Ennek érdekében a fogalmakat numerikus kódokkal kell 
kifejezni. Így került kialakításra az élelmiszer gazdálkodásban a főkönyvi 
számlák számlarendszere, valamint az anyagkönyvelésben (nyilvántartás
ban) a mozgásnemek szám.rendszere. Mivel az élelmiszer könyvelésnél az 
adatok csoportosítása a számolóművek kézi hívásával történik, meg kel
lett tervezni a gyűjtőművek és a csoportosítási szempontok kapcsolatát is. 

A gépi programok kialakításánál a gépi lehetőségekből kellett ki
indulni. A gép programozásához megfelelő helyet kell hagyni a hibás 
tételek automatikus törlésére, az előző könyvelési adatok elővezetésére, 
valamint a kt;nyvelésre. (1. sz. ábra.) 

A gépkönyvelés nagy előnye többek között, hogy a könyvelő helyett 
pontosan elvégzi a szükséges számolási (egyenlegezési, szorzási) művele
teket. A könyvelőnek alapvetően az adatok helyes bebillentyűzésére kell 
a figyelmét összpontosítani. A gép lehetőséget nyújt arra is, hogy egyes 
adatok (például elővezetés), illetve műveletek helyes elvégzésére, sőt a 
gépműködés helyességének figyelemmel kísérésére automatikus ellen
őrzést programozzunk be. Ez tovább csökkenti a könyvelő leterheltségét, 
nincs szükség a könyvelés helyességének számszaki ellenőrzésére. 

Az elővezetett adatok automatikus ellenőrzése ,,nullkontroll''-al tör
ténik. A módszer alkalmazásánál a gépet, illetve az ellenőrzést végző 
számolóművet úgy vezéreljük, hogy helyes bebillentyűzés esetén mate-
matikai összefüggések alapján az ellenőrző szám az ellenőrzendő ada- -' 
tokai kiegyenlitse, a számítás eredménye nulla legyen. A nullára tör-
ténő redukálás azért előnyös, mert vizuális ellenőrzésnél a nullát elnézni 
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Automatikus törlés Elővezetés Könyvelés 

Napló ~-------------··---

1 Anyagnyilvántartás! lap 

1. sz. ábra. 

nem lehet, a gép pedig automatikusan le tudja érezni a nulla állapotot, 
illetve a két eltérő tartalmat: ,,nulla", vagy „nullánál nagyobb." 

Az élelmiszer anyag könyvelésnél az elővezetett adatok ellenőrzése 
„ellenőrző szám"-os eljárással történik. Lényege, hogy az ellenőrzésbe 
bevont különböző adatokat összegeztetjük, majd az adatok elővezetésé
nél - a következő könyvelési tételnél - ezzel az ellenőrző számmal 
vizsgáljuk meg az adatok helyes bebillentyűzését. (2. sz. ábra.) 
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Itt az ellenőrző számba az anyagszám is beépítésre került. Ezzel az 
eljárással az is automatikusan ellenőrizhető, hogy a bizonylatról megfelelő 
anyagnyilvántartási lapra könyvelnek. 

Az általános anyagnyilvántartási lapok (I-I!. Fő anyagnyilvántartás) 
esetében a nullellenőrzés a halmozott bevétel, valamint a halmozott kiadás 
és a készlet-adatok egyenlege alapján történik (3. sz. ábra). Ellenőrző 
szám helyett ez esetben a gép a kartonról (Fő anyagnyilvántartási lap
ról) elővezetett kartonszámot írja ki az anyagnyilvántartási lapra, amely 
vizuális rátekintéssel biztosítja, hogy a könyvelés helyes anyagnyilván
tartási lapra történt-e. A kartonszám alkalmazását a gép további munka
folyamatába beépített automatikus e-llenőrzési programozás indokolja. Az 
alkalmazott megoldással az esetben ha a könyvelés során a könyvelő el
felejtené valamely gyűjtőművet meghívni, a gép a kartonszámtól eltérő 
számot ír ki, ezzel jelezve, hogy a gyűjtőhívás nem történt meg. Ugyan
ilyen módon jelzi a gép, ha véletlenül a gép számműveinek működésében 
történt valamilyen hiba. 

A könyvelési kartotékok (anyagnyilvántartási lap, számlalap) kialakí
tása a szakanyaggazdálkodás követelményeinek figyelembevételével tör
tént. Az élelmezési szolgálatban a fejlett könyvviteli módszereken ala
puló számviteli rendszer határozta meg az analitikus és szintetikus 
könyvelési programot és az ennek megfelelő kartokékok kialakítását. 
Mivel hasonló számviteli rendszer bevezetése más szolgálati ágnál - a 
jelenlegi megítélések szerint - nem indokolt, így az élelmiszer-gazdál
kodás könyvviteli programjai sajátosak és eltérők a többi szolgálati ág
nál alkalmazottakétól. 

Az élelmiszer-gazdálkodás könyvvitele négy gépi program szerint 
történik, két vezérlőhíd felhasználásával. Egy-egy vezérlőhídon két 
könyvelési feladat van programozva, úgymint 

- az élelmiszer anyagkönyvelés és 
- az élelmezési illetményfelszámltá.s könyvelése, továbbá 
- az élelmiszer forgalmi (szintetikus) könyvelés és 
- a főkönyvi kivonat. 
Az élelmiszer anyagkönyvelés az „Élelmiszer anyagnyilvántartási 

lap"-on (1. sz. melléklet)* történik, melyen az élelmiszerek forgalmát és 
a keszletet mennyiségben és értékben, cikkenként kell nyilvántartani. 
A könyvelés során a napi anyagforgalom pénzértéke meghatározott 
gyűjtőművekben kerül gyűjtésre. A napi könyvelés végén a gyűjtőmű
veket „Napló"-lapra kell kiüríteni. Az így nyert adatok naponta nyújta
nak áttekintést az élelmiszer forgalom pénzbeni értékéről. 

A gép számműveinek vezérlése a 2. sz. ábra szerint van megoldva. 
A könyvelést a könyvelőautomata l-es állásában kell végezni. Az ellen
őrző szám három tényezőből áll: a készlet mennyiségben és értékben, 
valamint az anyag szám. Az ellenőrző számmal történik a helyes elő
vezetésnek és a megfelelő anyagnyilvántartási lapra könyvelés ellenőrzése. 
A „Forgalom mennyiségben" rovatban a bevétel, illetve a különböző 

Megjegyzés: 
* A cikkhez tartozó mintamellékletek a folyóirat végén találhatók. 
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jogcímenkénti. kiadás könyvelése történik. A „forgalom értékben" ro
vatban a könyvelésnél a megfelelő gyűjtőművet is meg kell hívni. A 
készlet mennyiségében és értékben, valamint az ellenőrző szám kiírása 
automatikusan történik. 

Az élelmezési illetmény felszámítás könyvelése az „Illetmény fel
számítási lap"-on (2. sz. melléklet) naponta történik, a könyvelő auto
mata 2-es állásában, az élelmezési analitikus program vezérlő hídjával. 
A szám.művek vezérlése a 4. sz. ábra szerint. Az ellenőrző szám tényezői 
a halmozott adag és illetmény, valamint a kódszám. A napi adagszám 
é; pénzértéke alapján történik a napi illetmény könyvelése. A külön
böző jogcímeket gyűjtőművek gyűjtik és a könyvelés végén a naplóra 
kerül kiírásra. A halmozott adagszámot és illetményt, valamint az ellen
őrző számot a gép automatikusan írja ki. 
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4. sz. ábra. 

Az élelmiszer forgalom szintetikus könyvelési okmánya a „Számlalap" 
(3. sz. melléklet). A számlalap az élelmiszer-készletek, azok forrásainak, 
valamint az egyes gazdasági műveletek (változások) értékbeni kimutatá
sára szolgál, a „mérleg elv'' alapján. 

A számlalapon a gépi könyvelés a „szintetikus program" vezérlőhíd 
beállítása szerint, a könyvelőautomata l-es állásában történik. A szám
művek vezérlése az 5. sz. ábrán vázoltaknak megfelelően van megoldva. 
Ellenőrző szám kialakítására itt nem került sor. A napi forgalom „Tar
tozik", "Követel" adatait gyűjtőművek gyűjtik, melyek ürítése a köny
velés végén a naplóra történik. A halmozott forgalom „Tartozik", ,,Kö
vetel" adatait, valamint az egyenleget a gép automatikusan írja ki. 
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A főkönyvi kivonat a könyvviteli számlák (számlalapok) alapján 
készített összesítő-ellenőrző kimutatás (4. sz. melléklet)i az élemiszer
-gazdálkodás eredményességét mutatja. A főkönyvi kivonat készítése a 
szintetikus program vezérlőhíd beállítása szerint, a könyvelőautomata 
2-es állásában történik. A számművek vezérlési megoldását a 6. sz. ábra 
mutatja. A halmozott forgalom részben a számlalapok halmozott forgalom 
rovataiban szereplő negyedév végi utolsó tétel adatait kell könyvelni, az 
egyenleget a számlalapok „tartozik", - ,,követel" egyenlege alapján kell 
kimutatni. Az „ellenőrző szám" rovatban a gép nullkontrollt végez a hal
mozott forgalom és az egyenleg „tartozik", ,,követel" adatainak egyenlege 
alapján. A hibás könyvelést a gép automatikusan jelzi. 

Halmozott forgalom Egyenleg 

Ellen6rz6 

1 
tartozik 1 

szám 

tartozik követel követel 

+r 1 +n 
+K -K -K +K Au.s 

K' +m +rv 
+oo +01 +02 +03 
+10 +11 +12 +13 

6. sz. ábra. 

9 



A hadtápszolgálat többi (ruházat, üza., htp. technika, és felszerelé6, 
clhe. stb.) szakanyagainak gépi nyilvántartására egységes analitikus 
programok kerültek kialakításra. Ezen anyagok nyilvántartása továbbra 
is csak természetes mértékegységben történik. Annak a követelménynek 
megfelelően, hogy az anyagokat „mennyiség és értékcsoport", illetve 
csak „mennyiség" szerint kell nyilvántartani, két egységes nyilvántartási 
lap került kialakításra: 

- ,,I. Fő anyagnyilvántartási lap" (5. sz. minta), 
- ,,II. Fő anyagnyilvántartási lap" (6. sz. minta). 

Az üzemanyag, valamint az üza. fogyasztási keret és kiutalási norma 
nyilvántartás összevonásával a II-es fő anyagnyilvántartási lapnak egy 
II/a változata is van (7. sz. minta), mely lényegében azonos az alap 
nyilvántartási lappal, csupán a végén 2 rovattal bővült az említett üza. 
fogyasztási keret és kiutalási norma nyilvántartására. 

A könyvelőautomaták íróhenger szélessége alapvetően meghatározza 
az egy munkamenetben elvégezhető műveletek terjedelmét. Ez a körül
mény szükségessé tette a fő anyagnyilvántartások bizonyos mérvű módo
sítását, nevezetesen a fő adatok (összkészlet, raktári készlet, alegység
nél összesen), valamint a kiegészítő adatok (alegységenkénti részletezés) 
külön választását, tekintve, hogy az alegységek száma átlagosan 25-30 
között váltakozik, s ez nagy mértékben megnöveli az adatok helyigényét. 
!gy került kialakításra a „Fő anyagnyilvántartás kiegészítő lap" (8. sz. 
minta). Ez természetesen nem előnyös, szükségszerű megoldás, mert így 
az anyagváltozások lekönyvelését két munkamenetben kell elvégezni, 
egyszer a „Fő anyagnyilvántartási lap" -on és ha a változás az alegységek 
készleteit is érintette, akkor az alegységkészletek nyilvántartására szol
gáló „Fő anyagnyilvántartás kiegészítő lap"-on is. Sajnos, az alegységek 
nagy száma miatt még ilyen megoldás mellett sem sikerült elérni, hogy 
az alegységek készleteinek nyilvántartása egy nyilvántartási lapon tör
ténhessen. Ez a körülmény a kívánalmakhoz viszonyítva rontja a gépi 
feldolgozás hatékonyságát. A probléma megoldását az alegységek készletei 
összevonas1 (zászlóalj, osztály), viszonylatban történő nyilvántartási le
hetőségeiben célszerű vizsgálni. 

Az I. és II-es fő nyilvántartási lapokra, valamint a Fő anyagnyilván
tartás kiegészítő lapra való könyvelés egy-egy vezérlőhídra beállított 
program szerint történik. Az összes könyvelési, nyilvántartási feladat 
programozásához tehát (az élelmezéssel együtt) öt darab vezérlőhíd fel
használása vált szükségessé. 

A gépi programok kialakítását nehezítette a nyilvántartások meg
lehetősen sok adatigénye, az adatok több szempont szerinti csoportosítá
sának szükségessége, az anyagmozgások többféle módja. A leggyakoribb 
nyilvántartási feladatokat sikerült egyszerű és könnyen elsajátítható 
könyvelési módszerrel megoldani. Az esetenként jelentkező komplikáltabb 
feladatok megoldása a könyvelőgép-kezelőktől nagyobb figyelmet igényel. 

Az I. Fő anyagnyilvántartáson a könyvelés a könyvelóautomata l-es 
és 2-es állásban történhet. Az l-es állásban az egységen belüli, a 2-es 
állásban az összkészletet érintő anyagmozgások könyvelését kell végezni. 
A könyvelőautomata számműveinek vezérlése a 3. sz. ábra szerint van 

10 

• 



megoldva. A napi forgalom részben a bizonylatokon feltüntetett adatok 
alapján könyveljük a változásokat. Itt a könyvelési utasítás szerinti szám
művet is meg kell hívni. A halmozott forgalom és a készletadatok kiírá
sát a gép automatikusan végzi. 

l-es állásban elvégezhető könyvelési feladatok: 
- bevételezés alegységtől raktárba, 
- kiadás alegységtől raktárba, 
- átcsoportosítás a raktári készletben (átminősítés), 
- átcsoportosítás a „B" és „M" készletben. 

2-es állásban elvégezhető könyvelési feladatok: 

- bevételezés külső szervtől raktárba, 
- kiadásba helyezés raktárból külső szervnek, 
- bevételezés külső szervtől alegységhez, 
- kiadásba helyezés alegységtől külső szervnek, 
- bevételezés külső szervtől „MZ" készletbe, 
- kiadásba helyezés „MZ" készletből külső szervnek. 

A II. Fő anyagnyilvántartáson a könyvelés ugyancsak a könyvelő
automata l-es és 2-es állására van programozva. Az l-es állásban törté
nik - az üzemanyagok kivételével - valamennyi fogyó anyag könyve
lése. Az üzemanyagok vonatkozásában a könyvelést mindazon esetekben 
2-es állásban kell végezni, amikor az anyagmozgás kapcsolatban van a 
fogyasztási kerettel és a kiutalási normával. A könyvelőautomata szám
műveinek vezérlési megoldását a 7. sz. ábra tartalmazza. A napi for
galom részben a bizonylatok adatai alapján könyveljük a változásokat. 
Egyidejűleg a könyvelési utasítás szerinti számműveket is meg kell hívni. 
A halmozott forgalom és a készletadatok kiírását a gép automatikusan 
végzi. 

A könyvelőautomata mindkét állásban bevételezési, kiadásba helye
zési és készletátcsoportosítási könyvelési feladatok végezhetők. A 2-es 
állásban végzett könyvelésnél a gép az anyagmozgatástól függően auto
matikusan végzi a fogyasztási keretben és a kiutalási normában történt 
változások kiírását. 

A. Fő anyagnyilvántartás kiegészítő lapon a könyvelés a könyvelő
automata l-es állásban történik. A számművek vezérlése a 8. sz. ábra 
szerint van megoldva. Az alegységek készleteinek változását a forgalom 
részben kell könyvelni, az érintett alegységek számműveinek egyidejű 
meghívásával. Több alegységet érintő anyagmozgás adatait egymás alá 
kell könyvelni. A készletadatok kiírását a gép automatikusan végzi. 

A gépkönyvelési feladatok megoldásánál (valamennyi anyagnyilván
tartási programban) lehetőség van arra, hogy egyszerre több bizonylat 
kerüljön lekönyvelésre egy automatikus gépmenetben, s ezzel további 
időmegtakarítás érhető el. Amikor több bizonylatot kell lekönyvelni, nincs 
szükség arra, hogy az adatokat a géppel minden egyes bizonylat eseté
ben végig kiírassuk, majd elővezessük, elegendő csak a megjelenő adato
kat és a forgalmi adatokat bizonylatonként könyvelni - a forgalmi rész
ből ugyanis a megjelölő adatok beírásához a géppel vissza lehet állni -, 
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s majd csak az összes bizonylat lekönyvelése után kell a géppel a hal
mozott forgalmi és a készlet adatokat automatikusan kiíratni. 

A vázlatokon kívül kialakításra került a statisztikai adatgyűjtés gepi 
programja i3 felosztószalagos megoldással (9. sz. ábra). A mozgásnemek 
f:llapján időszakonként - a helyi és központi igényektől függően - a fő 
nyilvántartások fontosabb adatait a könyvelőautomatával ki lehet gyűj
teni. Egyidőben 20 féle adat gyűjtésére van lehetőség. Az adatokat· a 
felosztószalagon kell gyűjteni, majd egy napló lapra kézi motorűtemmel 
egyenként kiíratni. A gépi program egyébként 20 alegységes készlet
nyilvántartás vezetését is lehetővé teszi, azonban a gép kapacitása nem 
tette lehetővé kiírásnál az automatikus vezérlést, mert ahhoz olyan al
egységek készleteit is elő kellene vezetni, ahol változás nem történt 
- így a napi könyvelésben való alkalmazása kissé nehézkes. Gyakorlati 
kipróbálása egyébként folyamatban van. 
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A gépkönyvelési rendszer bizonyos változásokat tett szükségessé a 
számviteli munka folyamatában is. A hagyományos rendszerben az egyes 
szakágazatok könyvelője (nyilvántartója) minden számviteli munkát maga 
végez. Gépkönyvelési rendszerben a munka szervezetebbé tétele, a gép 
kapacitásának kihasználása érdekében munkamegosztásra van szükség. 
A könyveléssel kapcsolatos munkaiolyamatban alapvetően 3 szakaszt 
lehet megkülönböztetni: 

- a könyvelés előkészítése, 
- a könyvelés, 
- a könyvelés ellenőrzése. 

A gépkönyvelőt nem oélszerű más feladattal is megbízni, mert az 
lelassítaná a gépi feldolgozás ütemét. A folyamatos gépkönyvelés érdeké
ben a könyvelési okmányokat (bizonylatokat, kartotékokat) a gépköny
velésre elő kell készíteni. Erre úgynevezett „előkészítő könyvelő"-t cél
szerű kijelölni. Az előkészítő könyvelő feladata: 

- a bizonylatokra rávezetni a szükséges adatokat (okmánynapló 
szám, mozgásnem, a változással érintett fő nyilvántartási lapok számai, 
a könyvelési utasítás száma stb.), 
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- az érintett fő nyilvántartási lapokat és a bizonylatokat a köny
velés sorrendjének megfelelően összerendezni és átadni a gépkönyvelő-
nek, 

- a könyvelés után a gépkönyvelés helyességének ellenőrzése, 
- a bizonylatok irattározása, a lekönyvelt kartotékok visszahelye-

zése a helyére. 
A gépkönyvelés helyességét abból a szempontból kell ellenőrizni, 

hogy a gépkönyvelö nem nézte-e el a könyvelendő mennyiséget, vala
mlnt, hogy a könyvelés a megadott könyvelési utasítás szerint történt-e. 
Ez lényegében a bizonylatokon szereplő, valamint a lekönyvelt adatok
nak az egyeztetéséből áll, amit a naplón célszerű elvégezni. 

A gépkönyvelés feltételeinek fokozatos megteremtésével és az új 
módszer begyakorlásával, megszilárdulásával a csapathadtáp számviteli 
rendjében jelentős fejlődés fog bekövetkezni. A gépi feldolgozás lehető
séget nyújt a korszerű könyvviteli módszerek szélesebb körű alkalmazá
sára, a gazdálkodás elmélyültebb elemzésére, a gazdasági döntések ala
posabb előkészítésére anélkül, hogy az ezzel foglalkoztatott állományt 
növelnénk, vagy jobban leterhelnénk. A gép kezelése viszonylag igen 
egyszerű, az állomány betanítása és begyakoroltatása nem jelent különö
sebb problémát. A kísérlet eddigi tapasztalatai kedvezőek, s várhatóan 
továbbra is meg fognak felelni a vezetés ezzel kapcsolatos elgondolásai
pak, mely alapját fogja képezni a teljes körű kiszélesítésre vonatkozó dön
tésnek. 
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Egységhadtáp éves részletes ellenőrzési terveinek 
elkészítése 

B o g d á ny T a m á s hadnagy 

Hatékony vezetés, eredményes irányító tevékenység megfelelő ellen
őrzés nélkül nem képzelhető el. Minden szervnek és ezen belül minden 
vezetőnek szüksége van egyrészt arra, hogy meggyőződjék kiadott utasí
tásainak mikénti végrehajtásáról; másrészt arra, hogy az utasítások ha
tását és eredményét a gyakorlatban ellenőrizze. 

Az ellenőrzés nemcsak a szorosabb értelemben vett termelési terü
letekre szorítkozik, hanem az elosztásra, sőt a fogyasztásra is. A szoci
alista ellenőrzéfi feladatai azonban nem csupán a gazdasági élet terüle
tén bővülnek jelentős mértékben. 

Az ellenőrzés kiterjed az állami irányítás és vezetés szervezési kér
déseiré, színvonalára. Feladata, hogy bevezesse azok legcélszerűbb szer
vezeti formáit, továbbá felfedje a vezetésben é.s termelésben tipikus és 
visszatérő hiányosságokat, felkutassa awk okait, megszüntetésük mód
ját, valamint előmozdítsa a személyi felelősség érvényesülését, erősítse 
az állami és polgári fegyelmet. 

Az ilyen széles feladatkörrel rendelkező ellenőrzés csak akkor felel
het meg a velf: szemben támasztott követelményeknek, ha a különböző 
jellegű és szintű ellenőrzési szervek megfelelő munkamegosztás alapján, 
tevékenységüket - legalábbis fő vonalaiban - koordinálva végzik és 
összehangolt működésük olyan egységes rendszert valósít meg, amely 
mind szakmai, mind politikai szempontból egyaránt alkalmas arra, hogy 
a legegyszerűbb és legösszetettebb témát a szükségletnek megfelelően 
akár helyi, akár országos méretekben eredményesen vizsgálja. 

Az MN-ben a gazdasági ellenőrzés céljának megfogalmazása ma is 
elénk vitatéma. A javasolt elképzelések és megoldások általában tükrö
zik a helyes közgazdasági szemléletet. Jól kihangsúlyozza ezt az egyálta
lán nem egyértelmű célmeghatározást a következő oktaéder: 
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Alapvető (az oktaéder alapja), hogy az ellenőrzés a legoptimálisabb 
anyagi-technikai-pénzügyi biztosítási módot swlgáltassa az MN-nek 
csúcseredményként, melyet az ún. palástfeladatok biztosítanak: 

a) Az objektív döntéshez szükséges mindennemű információ beszer-
szerzése. 

b) Elmélyült, közgazdasági alapokon nyugvó értékelő, elemző munka. 
e) A fentiek birtokában átfogó alapadat biztosítása a tervezéshez. 
d) A megelőző, segítő és nevelő hatás. 

Az említett alapokon nyugvó (a helyes sorrendben összekapcsolt 
palástfeladatokból kialakult oktaéder) gazdasági ellenőrzés biztosítani 
tudja: 

- az MN gazdálkodását meghatározó szabályok és utasítások érté-
kelését, 
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- az okozati jelenségek összefüggéseinek megállapítását. 
Elősegíti: 

- a hatékony gazdálkodást, 
- a társadalmi tulajdon védelmét, 
- a szilárd anyagi fegyelem megvalósítását. 
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Az új „Gazdasági mechanizmus" alapján változás következett be az 
MN gazdálkodási rendszerében is. A bevezetett módosítások részben fel
oldották azokat az ellentmondásokat, amelyek gátolták a rendelkezésre 
álló gazdasági lehetőségek hatékonyabb kihasználását, ezen keresztül 
elősegítették a helyes közgazdasági szemlélet elterjedését, a személyi ál
lomány létkörülményeinek fokozott ütemű javítását. Elértük azt, hogy az 
egységparancsnokok többségükben kellően élnek az önálló gazdálkodási 
lehetőségekkel. Az új gazdálkodás-irányítás erősítette az egyszemélyi 
pk-i rendszert és annak szerves részévé vált, melynek eredménye lett 
az egyenletes, folyamatos, tudatos vezetés. Parancsnokaink nem riadnak 
vissza a hatáskörök ésszerű leadásától. 

Az új rendszerü csapatgazdálkodás eredményes hitelátcsoportooítási 
ügyleteket eredményezett. Ez a folyamat főleg az elhelyezési és ruházati 
hiteleknél volt a legszembetűnőbb. A szakszolgálatiág-vezetők kezde
ményezésére a parancsnokok saját hatáskörben, mintegy 10 szolgálati 
ágnál 32 altételre csoportosítottak át illetményt. 

A fenti tények szükségessé tették új ellenőrzési módszerek, új uta
sítások kidolgozását. Az ellenőrzés feladata bonyolultabbá vált, mert nem 
elég csak azt vizsgálni, hogy betartották-e az előírásokat, hanem azt is 
el kell bírálni, hogy miként használták ki a rendelkezésre álló lehetősé
geket, belső tartalékokat. Ellenőrzési tevékenységünket képessé kell 
tenni annak értékelésére, hogy a gazdálkodó szervek döntési lehetősé
geik között helyesen mérlegelve választottak-e, hogy a kitűzött célokat 
milyen hatásfokkal, milyen ráfordításokkal érték el, hogyan alakultak 
a feladatra jellemző mutatószámok. Tehát az önállóság növelése, a for
mális kötöttségek megszüntetése eredményeként az ellenenőrzésnek a 
gazdálkodás egész folyamata felett érdemi kontrollt kell biztosítani, a 
számonkérő jellege mellett elemző-értékelő oldalának kell kidombo
rodnia. 

A gazdaságirányítás változása feltétlenül maga után vonja az ellen
őrzési tevékenység módosítását is. Ez többé-kevésbé meg is történt. 

A többszöri változtatás, továbbfejlesztés, egységesítés ellenére azon
ban a hadtápszolgálat ellenőrzései nincsenek egységes rendszerbe fog
lalva. 

Az egységes gazdasági ellenőrzés rendszere külső és belső ellenőr
zési formákra tagozódik. A külső ellenőrzést az elöljáró szervek, a belső 
ellenőrzést a Belszolgálati Szabályzatban meghatározott szolgálati sze
mélyek hajtják végre, mintegy munkaköri feladatként. 

A külső gazdasági ellenőrzés végrehajtására a különböző szintű ve
zető, irányító szervek nem mindenütt rendelkeznek szervezetszerű ellen
őrző apparátussal. Különösen érződik ez a magasabbegységeknél, illetve 
seregtesteknél. A külső ellenőrzéseket az elöljáró szervek alkalom
szerűen összeállított bizottságokkal végzik, mely a magasabbegység htp. 
törzseknél a pk. htp. h., vagy a htp. TÖF vezetésével a szolgálatiág-veze
tőkből tevődik össze. Az llyen ellenőrzések három-négy napot vesznek 
igénybe, melyek a htp. vezetés folyamatossága biztosításának szempont
jából nem engedhetők meg. Ugyanakkor átlagosan egy-egy egység gaz
dálkodásának érdemi ellenőrzésére évenként 3-4 nappal többet nem 
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tudnak fordítani. Természetesen ez az idő kevés arra, hogy átfogja éves 
viszonylatban az alárendeltek gazdálkodását, különösen, ha még tekin
tetbe vesszük azt, hogy a belső ellenőrzések is hiányosak vagy felszínesek. 
Ilyen időráfordítás mellett, két-két napos kontroll ellenőrzéssel is szá
molva egy magasabbegység htp. törzsnek 75-90 nap szükséges átlagá
ban alárendeltjeiknek gazdasági ellenőrzésére. 

A személyhez kötött belső ellenőrzési rendszer jellemzője a merevség, 
vagyis nem veszi figyelembe a helyi sajátosságokat, körülményeket. En
nek következményeként olyannyira megnövekedett az egy ugyanazon 
lerületre irányuló ellenőrzések gyakorisága, hogy azok ezáltal teljesen 
formálissá válnak, mert az ellenőrzésre kötelezettek figyelmét nem első
sorban az ellenőrzés minőségi végrehajtására, hanem a mennyiségi telje
sítésére tereli. Hogyan néz ki jelenleg az alegység készletében levő anya
gok meglétére, állapotára vonatkozó ellenőrzések gyakorisága és száma? 

Ellenőrzésre kötelezett 
személyek 

Szd. (üteg) pk, 

z. (alosztály) pk. 

Szolg. ág vezető 

PK HTPH 
----

--------

Az ellenőrzés 
esedékessége 

havonta 

kéthavonta 

kéthavonta 

háromhavonta 

tvi ellenőrzések 
száma összesen 

12 

6 
-

6 

4 

28 

Ezek szerint az alegység anyagi készletét egy-egy szolgálati ág vo
natkozásában egy évben 28 alkalommal kellene ellenőrizni az erre köte
lezett személyeknek. Ha ezt a négy szolgálati ág viszonylatában vizsgál
juk, akkor az alegység készletében levő anyagokat a belső ellenőrzések 

összesen 112 alkalommal érintik. Ebben az esetben még nem számítot
tuk az alparancsnokok és az eü. szolgálat ellenőrzéseit. Kiderül tehát, 
hogy 3,25 naponként esedékes egy ellenőrzés. Vegyük figyelembe, hogy 
ezenkívül mennyi időt kell fordítani a HKSZ és kiképzés megfelelő 

3zinten tartására, illetve annak ellenőrzésére. 

Nézzük meg, mi a helyzet az egység raktárak esetében. 

Az üzemanyagot és az élelmet összesen 16-szor, 
(- élm. szolg. vez. havi ellenőrzései: 
- HTPH negyedévi ellenőrzései: 

a ruházati anyagokat 20-szor, 
(- ruh. ra. vez. havonta 10-15 cikket: 
- ruh. szolg. vez. negyedévi ellenőrzései: 
- PK HTPH negyedévi ellenőrzései: 

12 
4 

16) 

12 
4 
4 

20) 
kell a pk. htp. h-nek és az illetékes szolgálatiág-vezetőnek ellenőriznie 
egy évben. A pk. htp. személyére előírt háromhavonkénti ellenőrzés az 
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alárendeltségébe tartozó négy szolgálati ágat figyelembe véve azt jelenti, 
hogy évenként összesen 16 alkalommal kell leltároznia az egység raktár
ban tárolt anyagokat és egy alegységnél 12 alkalommal a ruházati, el
helyezési és üzemanyagokat. Ez utóbbi számot még szorozni kell az al
egységek számával (kb. 24), így kb. 288 ellenőrzést számolhatunk egység 
szinten évente. 

Jelenlegi belső ellenőrzési rendszerünk másik komoly problémája, 
hogy nincs kellően megoldva az anyagbizonylatok, nyilvántartások, el
számolások számszaki és érdemi ellenőrzése. Ennek alapvető oka, hogy 
az anyaggazdálkodás mellett a gazdasági számvitel is a szolgálati ágak 
tevékenységi körébe tartozik, munkafolyamatba beépülő belső ellenőrzés 
a számviteli rendszerben nem érvényesül. 

A szolgálatiág-vezető a gazdálkodási hatáskörébe tartozó anyagok 
bizonylatainak érdemi ellenőrzésére hivatalos belső ellenőri minőségben 
nem jöhet számításba. A szolgálati ágak számvitelét tehát csak tőlük 
bizonyos értelemben független személy ellenőrizheti. A csapathadt.;p je
lenlegi szervezetében erre munkaköri feladatként a pk. htph. van a Bel
szolgálati Szabályzatban kötelezve. A pk. htph. azonban egyszemélyben 
az alárendelt szolgálati ágak gazdálkodását teljesen átfogó tételes ellen
őrzést végrehajtani a bizonylatok nagy száma, s - mint a fentiekből 
kiderül - megfelelő idő hiánya miatt aligha képes. 

Probléma van a jelenlegi ellenőrzési rendszerben a fejlődés ütemé
vel is. Az érvényben levő szabályzatok és utasítások ugyanis a felelős
ség határait és az ellenőrzési kötelmeket a hadseregben bekövetkezett 
minőségi változásoktól lemaradva és a teljesség igénye nélkül határoz
zák meg. 

Pl.: a Belszolgálati Szabályzat csak az ezred és annál alacsonyabb 
szervezési kötelékek szintjéig határozza meg a szolgálati sze
mélyek feladatait, bár utal arra, hogy a benne nem szereplő 
szolgálati személyek kötelmeit külön rendeletek és utasítások 
tartalmazzák. Ugyanakkor az Elhelyezési Szolgálati Utasítás az 
elhelyezési szolgálatvezető részére nem írja elő, hogy· az ellen
őrzési feladatokat milyen időközönként hajtsa végre. 

Az elmondottak ellenére azonban megállapítható, hogy az ellenőrzési 
rendszer, fogyatékosságai ellenére az utóbbi időben fejlődött. 

Néhány reprezentatív felméréssel választott egységeknél a kötelező 

ellenőrzések aránya az elmúlt 40-50%-os átlagával szemben eléri a 
70-800/o-ot. Különösen szembetűnő az alegységparancsnokok vonatkozá
sában elért fejlődés. A mennyiségi növekedés mellett javult az ellenőr
zések minősége is, mely elsősorban az érintett szervek felelősségérzeté
nek fokozódásával, átgondoltabb tervező munkával és fokozottabb köve
telmény támasztással magyarázható. 

Bármilyen ellenőrzés determinánsa a helyesen megválasztott mód
szer. A helyes módszerek biztosítják - többek között - a gazdálkodás 
törvényszerűségének, gazdaságossági és takarékossági követelményeknek 
az érvényesítését, az eredményes gazdálkodást gátló tényezők megszünte
tésére szükséges intézkedések megtételét. 
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Alapvető követelmény az ellenőrzés m6dszerével szemben, hogy 
legyen alapos, szakszerű, tárgyilagos és segítő jellegű, valamint realiz.á
lása minden esetben megtörténjen. Nagyon hasznos néhány olyan tény
leges elvi kérdés tanulmányozása, amelyekből fontos általános követ
keztetéseket lehet levonni. 

A kívánt eredmény eléréséhez nem elégséges az okmányok és nyil
vántartások számszaki vizsgálata, az anyagok pontos számbavétele, ha 
eközben nem törekszünk magunkban mindjobban kifejleszteni az érzéket 
és gyakorlatot ahhoz, hogy a számokat és tapasztalatokat elemezve vizs
gáljuk. Az elemzés ugyanis nem más, mint egy kutató módszer, mely a 
vizsgált tényeket kifejezően csoportosítva összehasonlítja, vizsgálja moz
gásukat és absztrakció útján feltárja az összefüggések természetét, egy-
másra gyakorolt hatásukat. · 

Hangsúlyoznunk kell az elemző módon történő ellenőrzés folytonos
ságát, hiszen ez nem kis mértékben befolyásolja a társadalmi tulajdon 
védelmét. Ez annál inkább is fontos feladatot jelent, mert a TT védelmén 
nem csak elidegenítések, szándékos kártevések leleplezését" és megelőzését 
értjük, hanem tágabb értelemben a TT-al történő mindenfajta pazarlás 
megakadályozását is. Igen fontos, hogy a helyes módszerekkel és szak
szerűen lefolytatott ellenőrzés tapasztalatait tárgyilagosan, minden szub
jektivizmustól mentesen értékeljük. Mindig csak a szigorúan bizonyítható 
megállapításokhoz kell ragaszkodni. Feltételezés, az ellenőrzést végző sze
mély szubjektív véleménye csökkentheti az ellenőrzés hitelét, komolyságát. 

Az ellenőrzés segítő jellege, a szocialista ellenőrzésnek abból a sa
játosságából következik, hogy az ellenőrző az ellenőrzött szervet saját
jának tekinti, melyet a hibáktól védeni és állandóan tökéletesíteni kell. 
El kell érni, hogy a fent említett módszerek szerint bonyolódjon le 
minden ellenőrzési tevékenység, a legmagasabbtól a legalacsonyabb 
szintig. 

Alap ellenőrzési terület az alegység. Vegyük vizsgálat alá az egység 
htp. törzsek ellenőrző munkáját alegységeknél. 

Az alegységre irányuló ellenőrzések alapvető követelményeit a Bel
szolgálati Szabályzat és a szakmai utasítások előírásai határozzák meg. 
Az alapvetően gazdasági jellegű ellenőrzések mellett nagy gonddal kell 
elemezni az alegységek HKSZ-be helyezésének és mozgósításának htp, 
helyzetét, az aeg. kiképzésen belül a htp. kiképzési követelmények telje
sítését, s a vezetési funkciók közül elsősorban a kötelező ellenőrzések 
végrehajtásának helyzetét is. 

Az ellenőrzések részletességét mindenkor differenciálni és szabá
lyozni kell. Helyes, ha a részletes leltár az egység valamennyi alegység 
parancsnoka egyidőben hajtja végre, az anyagok meglétének teljes át
tekinthetősége szempontjából. 

Az alegységek ellenőrzése alapvető fontossággal bír a szakszolgálati 
ágak hatékony felülvizsgálása szempontjából A HTPH az a személy, aki 
az egységen belül képes e kétirányú ellenőrzést koordinálni. Az egység 
htp. tervszerű ellenőrzése egységen belül a HTPH ellenőrzési tervén 
keresztül valósul meg. E tervnek kell magába foglalnia a mindenre ki
terjedő gazdasági ellenőrzést. 
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Jelenleg az egységeknél az ellenőrzési tervek két csoportjával talál
kozhatunk: 

I. Beépített tervek. 
pl. Munka és elfoglaltsági tervben. 

Naptári tervben. 
Operatív tervben. 

II. Önálló tervek. 
pl. Nyolc hónapos, éves, esetleg kétéves ellenőrzési tervek. 

Következtetések. az ellenőrzések hatékonyabbá tételének 
és korszerílsitésének szempontjából 

Az ellenőrzések helyzetének elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy 
a jelenlegi ellenőrzési rendszer is lehetővé és szükségessé teszi a haté
konyság fokozását, mely az alábbiakban csúcsosodhat ki: 

- Nagyobb gondot kell fordítani az ellenőrzések szervezésére és 
tervszerű végrehajtására. 

- Meg kell szilárdítani az ellenőrzéseket, elsősorban a belső ellen
őrzések tekintélyét. 

- Fokozottabb mértékben érvényre kell juttatni az ellenőrzések 
segítő, megelőző, oktató és nevelő jellegét, azt, hogy az ellenőrzés ne 
maradjon következmény nélkül. (Aki megérdemli, részesítsük dicséret
ben, aki mulasztott, azt kellő mértéktartással mindenkor vonjuk felelős
ségre.) 

- Az anyagi fegyelem megszilárdítását, a károk megelőzése szem
pontjából döntő jelentőségűnek kell tekinteni különösen az aeg. pk-ok 
kötelező ellenőrzéseinek rendszeres és felelősségteljes végrehajtása útján. 

- Fel kell számolni az ellenőrzéssel kapcsolatban meglevő helyte
len nézeteket. Az ellenőrzést a vezetés szerves részének kell tekintenünk. 
Biztosítani kell a rugalmas, a gazdálkodás mindenkori rendszeréhez, az 
adott helyzethez alkalmazkodó ellenőrzési módszerek kialakítását. Elő
térbe kell helyezni az elemző munkát, azt, hogy a tényeket belső össze
függésekben vizsgáljuk és arra adjunk választ, hogy mi jellemzi a gaz
dálkodást, s milyen tényezőket, okokat kell megszűntetni a hatékonyabb 
gazdálkodás megvalósítása érdekében. 

- Céltudatosan és széleskörűen kell alkalmazni a váratlan ellen
őrzéseket. 

- Biztosítani kell az ellenőrzések tapasztalatainak célszerűbb és 
elemzőbb dokumentálását. 

- A hatékonyabb gazdálkodás, a szilárdabb anyagi fegyelem meg
teremtése, a kötelező ellenőrzések maradéktalan és minőségi végrehajtása 
érdekében célszerű, ha valamennyi szinten fokozott mértékben igényel
jük a párt- és a KISZ-szervezetek segítségét. 

- Javítani kell az ellenőrzések koordinálását, s lehetőleg biztosí
tani kell a htp. és pű. ellenőrzések egyidőben történő végrehajtását. 

Az MN-ben folyó ellenőrzés a népgazdaság ellenőrzésének szerves 
része. !gy tehát fennáll annak a lehetősége, hogy az MN-ben folyó ellen
őrzések rendszerét a népgazdaság ellenőrzései rendszerének korszerüsíté-
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séve! összhangban a követelményeknek megfelelően korszerűbbé tegyük. 
Ez egy olyan általános ellenőrzési utasítás kidolgozásával lehetséges, 
amely tartalmazza az MN-ben folyó ellenőrzések célját, hézagmentes, 
zárt rendszerét, alapelveit, tervezésük, szervezésük és végrehajtásuk 
alapvető módjait, valamint más általános érvényű meghatározásokat. 

Ezen utasítás önálló részeként szerepelhetne az MN Htp. ellenőrzési 
utasítás. 

Az ellenőrzések során adandó értékelések objektivitását segítené eló 
az ellenőrzöttekkel szemben támasztott követelményeknek statisztikai 
mutatószámok és matematikai modellek alapján történő megszabása. Ez
által mód nyílna arra, hogy az értékelés kialakításánál a szubjektív 
tényezők hatását minimálisra csökkenthessük és kimondottan a tényekre 
alapozva döntsük el, hogy az ellenőrzött hogyan felelt meg a követelmé
nyeknek. 

A tárgyalt témában eddig előfordult és ezután előforduló minden 
értekezésnek, dolgozatnak, vitának és tudományos fejtegetésnek alap
vetően azt a célt kell szolgálnia, hogy ezeken keresztül felhívjuk a fi
gyelmet és feltárjuk azokat a lehetőségeket, melyek elősegítik a hatéko
nyabb gazdálkodás és szilárdabb anyagi fegyelem megvalósítását célzó 
ellenőrző tevékenység megjavítását, melynek végső soron a személyi 
állomány életkörülményeinek további javulásában kell realizálódnia. 
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TECHNIKAI ÉS MOSZAKI BIZTOSITAS 

Katonai vasúti szállítás sajátosságai a téli zord 
időjárás viszonyai között 

Rost a J á na s alezredes 

Hazánk téli időjárását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy időtartama 
3-4 hónap, a hóréteg vastagsága elérheti a 70-90 cm-t és a hőmérséklet 
+2 és -15° között váltakozik. Dunántúl és hazánk ÉK-i területe erősen 
széljárta, hófúvás veszélyes. Katonai vasúti szállításoknál a téli időjárás 
negatív hatása nagymértékben jelentkez.ik. Ez megmutatkozik a személyi 
állomány harci képességének csökkenésében, vasúti vonóerő szükséglet 
növelésében, harci-technika terepjáró képességének csökkenésében. Tud
nunk kell, hogy a személyi állománynál meghűléses megbetegedések, 
fagyások, fáradékonyság léphet fel. A nagy hidegben, hóban kisebb a 
vasúti vonóerő teljesítő képessége, szállítmányok átlagos sebessége csök
ken, és számolni kell hótorlaszokkal is. Rakodási műveletek több időt 
igényelnek, ami a kocsik és rakodó felületének eljegesedéséböl, hóeltaka
rítá.sból adódnak. A harci technika terepjáró képességének csökkenése 
a vastag hórétegtől és a jeges utakból adódik. 

A téli zord időjárás nagy és nehéz feladat elé állitja a szállítandó 
csapatot, vasutat és a katonai közlekedési szerveket. Ennek ismeretében 
megfelelő intézkedések életbeléptetésével biztosítani kell a katonai vasúti 
szállítások tervszerinti végrehajtását. 

Következőkben a téli szállítás előkészítésére, megszervezésére és 
végrehajtására szeretnék gyakorlati tanácsot adni. 

Katonai vasúti szállítások előkészítése, megszervezése 
és végrehajtása téli zord időjárás esetén 

1. A szállítandó csapat feladatai 

a) Az előkészítés időszakában 
- közlekedési kiképzés megtartásával készítsék fel a személyi állo

mányt a várható feladat végrehajtására; 
- meg kell állapítani a személyi állomány egészségügyi helyzetét, 

vitamindús táplálkozással növelni a szervezet ellenálló képességét; 
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- megfelelő számú tartalék ruházat biztosítása (ugyanis előfordul
hat, hogy a rakodás alatt egyes részlegek ruházata átázik, azok cseréje 
válik szükségessé); 

- felkészülés meleg ital (tea, kávé) biztosítására a rakodás alatt; 
- ha a be- (ki-)rakóhelyen melegedésre alkalmas hely nincs, 

melegedő sátor biztosítása megfelelő felszereléssel; 
- harci technika előkészítése (hóláncok felrakása, akkumulátorok 

feltöltése, ablakok páramentesítővel való ellátása, motorok indítása cél
jából "Sztár Pilot" téli indító berendezés felszerelése); 

- be- (ki-)rakóhely homokkal, salakkal való ellátása (ha nincs a 
helyszínen), ami a technika megcsúszása ellen kerül alkalmazásra; 

- hóeltakarító szerszámok beszerzése, előkészítése (lapát, seprő, 

csákány, só); 
- rakodórészleg létszámának 50°/0-os növelése a nyári viszonyokhoz 

képest; 
- berakóhelyhez vezető út hóeltakarítása, sózása, ha ez a Közúti 

Ig. gépével nem történt meg; 
- ivó- és hűtővíz tárolására edényzet biztosítása; 
- ékek, kötözőanyagok megfelelő mennyiségű és minőségű legyár-

tása és beszerzése. 

b) A berakás időszakában 

- rakodó, vasúti kocsik hótól, jégtől való megtisztítása és sózása 
(csak rakodót), só hiányában a rakodó feljáró és áthidalólemezek homo
kozása, salakolása; 

- járművek nagy hótól való megtisztítása a rakodó előtt; 

- gépjárművek között olyan távköz biztosítása, hogy a kézi indító 
használható legyen; 

- nem fagyálló folyadékkal ellátott járművek hűtővizének leenge
dése', majd a motor rövid időre történő beindítása teljes víztelenítés 
céljából; 

- berakás után az akkumulátorok fedett fűtött kocsiba való el
helyezése; 

- gk., hk. zsaluk lezárása, ablakok felhúzása; 
- ékelés, lekötés tökéletes végrehajtása, ékek alól a hó, jég el-

takarítasa; 
- rakodórészleg szervezett melegedésének biztosítása váltással, 

részükre meleg védőital biztosítása; 
- ha a személyi állomány szállítása Gub kocsiban történik, azok 

előre történő befűtése; 
- rakodásnál részt nem vevő személyi állomány meleg helyen tör

ténő elhelyezése (ha ez a vasűti kocsiban történik, ahhoz a VKP enge
dély~ szükséges); 

- rakodás menetének feszes irányítása, ékelés-kikötés szigorú ellen-
őrzése; 

- főzéshez szükséges víz konyhakocsiban való elhelyezése; 
- fagyásra kényes élelmiszer fűthető teherkocsiban való elhelyezése; 
- őrök elhelyezése és kioktatása, szállítás alatt az őrök elhelyezését 

célszerű a tehergépkocsi vezetőfülkéjében elhelyezni, ahonnan a kilátás 
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biztosított. Oda kell elhelyezni a telefonkészüléket is. Menetközben az 
őr a gk. ajtaját nem nyithatja ki, mert súlyos baleset előidézője lehet. 

e) A szállítás alatt 
- őrök váHásának közel óránkénti végrehajtása, amit a közlekedési 

szervekkel előre tisztáztak és a tőlük kapott terv alapján kerül végre
hajtásra. A váltást gyorsan kell végrehajtani, vonatkésést ez nem ered
ményezhet; 

- a sz,\llítmány hosszabb tartózkodása esetén (20-30 perc) ékelés, 
rf,gzités ellenőrzése; 

- a szállítás alait meleg étkezés biztosítása; 
- a kirakó állomásra való tervezett érkezés idejére meleg víz bizto-

sítása, a motorok feltöltése céljából; 
- ha a szállítmány hóakadály miatt útját folytatni nem tudja, se-

gítségnyújtás a hótorlasz eltávolításában. 

d) A kirakás alatt 

- vasúti kocsik, rakodó hótól, jégtől való megtisztítása; 
- járművek hűtőrendszerének feltöltése, akkumulátorok behelye-

zése, mo~orok indítása, melegítése; 
-- kirakás alatt addig a gk. (hk.) nem indulhat el, amíg a közvetlen 

mögötte levő jármü motorja nem jár, ezzel elérhető, hogy esetleg vonta
tás gyorsan végrehajtható; 

- kirakásnál nem tevékenykedő személyi állomány meleg helyen 
tCrténő elhelyezése, ha ez a vasúti kocsiban történik, ehhez a VKP enge
délye szükséges; 

- Gub. kocsiban a tűz eloltása; 
- kirakó részleg váltása, meleg védőitallal való ellátása; 
- kirakás feszes irányítása. 

2. A katonai közlekedési szervek feladatai 

- rakodási idő megállapításánál figyelembe kell venni a megnöve
kedett feladatokat, ezért a nyári időszakhoz viszonyítva a rakodási időt 
30-50°ío-kal növelni kell; 

- a személyi állomány szállítása céljából lehetőleg olyan személy
kocsit kell biztosítani, ami gőz és villannyal egyaránt fűthető; 

- a kocsjmennyiség megállapításánál figyelembe kell venni, hogy 
a technika kézi indítója használható legyen, vagyis a nyári szállításhoz 
viszonyítva a pőre kocsimennyiséget 10°/o-kal növelni kell; 

- a vonat menetrendjének elkészítésénél vegyék figyelembe, hogy 
az őrök váltása közel óránként megtörténhessen, ennek tervezett helyét 
a csapattal a VKP közölje; 

- a vonatsúly meghatározásánál a VKSZV vegye figyelembe, hogy 
a vonóerő teljesítőképessége csökken, ezért célszerű 1000 tonnás bruttó 
súlyú vonatok képzése; 

- VKSZV a kirendelt VKP létszámát úgy állapítsa meg, hogy azok 
váltása biztosítva legyen; 

-· VKSZV tegyen javaslatot a MAV illetékes szerveinek, hogy a 
hófúvás veszélyes szakaszok hóeltakarítására megfelelő rendszabályokat 
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foganatosítson (szükség esetén a szállitmány előtt hómaró közlekedése 
is szükségessé válhat); 

- a berakó VKP a személykocsik előfűtésére a szükséges intézke
dés\ tegye meg, az előrefűtött kocsikban a rakodásnál nem tevékenykedő 
személyi állomány beszállását akkor engedélyezze, ha azokkal a kocsik
kal tolatás már nem történik; 

- a be- (ki-)rakó VKP ellenőrizze a rakodó és a vasúti kocsi hótól 
való takarítását, megcsúszás elleni homokolását és csak azután adjon 
engedélyt a rakodás megkezdésére; 

- a berakó VKP a vasúti kocsik gépjárművel való áthidalását csak 
szükség esetén engedélyezze, téli időszakban ezt lehetőleg kerülni kell; 

- a berakó VKP a rakodás után az ékelés\, rögzítést fokozottan 
ellenőrizze; 

- a VKSZV fokozott figyelmet fordítson a szállítmány tervszerinti 
futására, ha szükséges operatív intézkedésekkel biztosítsa a szállítási 
feladat időbeni végrehajtását; 

- amennyiben a csapat a békehelyőrségbe érkezik, a kirakó VKP 
az otthon levő parancsnokkal vegye fel a kapcsolatot, és intézkedjen a 
rakodó és elvezető út használható állapotba való tételére. Ebben az eset
ben mozgókonyhák kirendelésével meleg védőital és meleg víz is (moto
rok részére) biztosítható; 

- a be- (ki-)rakó VKP követelje meg a biztonságos mozgást és a 
rakodóhelyen a fegyelem szigorú betartását. 

3. A vastíti szervek feladatai 

- igénylésnek megfelelő, jó állapotban levő gördülőanyag időbeni 
biztosítása; 

- berakóhely létszámának függvényében a rakodó hótól való meg
tisztítása, sózása, homok, salak előkészítése; 

- VKP igénylése szerint a személykocsik előfűtése; 
- VKP igénylése szerint a váróterem befűtése, melegedő hellyé 

való alkalmassá tétele ; 
- téli szállításnak megfelelő hiánytalan, használható Gub. berende

zés előkészítése, beszerelése; 
- szállítmány részére fűtő, világító anyag előkészítése; 

- megfelelő számú és kifogástalan minőségű áthidalólemezek biz-
tosítása; 

- tartalék kályhák (Gub kocsiba való) biztosítása, egyes fedett 
anyag kocsik fűtése céljából; 

- katonai közlekedési szervek igénye szerinti vonatközlekedés biz
tosítása, őrségváltás, meleg étkezés céljából a vonat megállítása; 

- a szállító vonalon levő akadályok időbeni megszüntetése, szükség 
esetén a szállítmány előtt hómaró közlekedtetése; , 

- berakóhelyen a kocsivizsgáló dolgozók emelésével biztosítani a 
vonat gyors összeállítását, közlekedéshez való gyors előkészítését. 

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a téli vasúti szállítások 
megszervezése és végrehajtása komoly felkészültséget és feszes végrehaj
tást követel meg. Ehhez a munkához kíván a cikk segítséget nyújtani. 
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Szállítási feladatok megoldása matematikai 
módszerrel 

(Egy változat) 

D r . S eh I e i d e r J 6 z s e f pa. 

Kidolgozásra kerülő modelljeinkben mindig arra törekszünk, hogy 
mind a feltételekben szereplő függvények, mind a célfüggvények line
áris függvények legyenek. Ennek igen nagy jelentősége van. Matemati
kailag csak ez a feltevés bizonyítja azt, hogy viszonyaink a lehetséges 
megoldások halmazát és az optimális programok elhelyezkedését illetően 
egyszerűen áttekinthetők legyenek. Másrészt, a jelenleg rendelkezésre 
álló elektronikus számítóberendezéseken is elsősorban nagyméretű line
áris problémákat tudunk gyorsan megoldani. 

A linearitás azt jelenti, hogy a változók csak első hatványukon for
dulnak elő, nem szerepel sem a magasabb hatványuk, sem a különböző 
változók szorzata, sem egyéb függvényeik. Ami e sajátosság gazdasági 
tartalmát illeti: a linearitás a változók bizonyos „additiv" és „multiplika
tív" tulajdonságainak teljesülését jelenti. Az additivitás pl. a következő 
módon nyilvánul meg: ha egy esztergapadon tt órán át I-es fajta alkat
részt munkálunk meg és t, órán át II-es fajtát, akkor a kétféle alkatrész 
gyártásának együttes ideje ti + t2• Nyilvánvaló, hogy ez a feltevés elég 
és.szerű, hacsak a gép átállításának az időszükséglete az I-es alkatrész 
gyártásáról a II-es gyártására elhanyagolhatóan kicsi. Meg kell jegyezni 
azonban, hogy nem minden termelési folyamatban teljesül ez a sajátosság. 

A multiplikatív sajátosság az említett példában azt jelenti, hogy ha 
valamely alkatrész egységének megmunkálása 4 órát igényel, akkor 10 
db elkészítéséhez 40 óra szükséges. 

A gyakorlatban azonban találhatók olyan gazdasági, műszaki folya
matok, amelyeknél ez a sajátosság nem teljesül. Mindez azt jelenti, hogy 
a lineáris programozási modellek linearitási feltételezése nem minden 
esetben tükrözi teljes pontossággal az objektív valóság összefüggéseit. 

A gyakorlati tapasztalatok mindezek ellenére széles körben arra 
mutatnak, hogy a gazdasági összefüggések nagy része ténylegesen line
áris - legalább is a megfigyelés pontosságának határain belül. Az össze
függések egy másik része bár nem lineáris, de attól nincs nagyon messze. 

27 



Ezért a ténylegesen nem egyenes vonalat elfogadható pontossággal meg 
lehet közelíteni egyenes szakaszokból álló tört vonallal és ilyen módon 
mégis biztosítani lehet a modellek lineáris voltát. Végül vannak esetek, 
amikor tudatosan le kell mondanunk a pontosságnak egy bizonyos foká
ról annak érdekében, hogy egyáltalán módunk legyen modellek alapján 
számolni. Sokan idegenkednek a lineáris modellektől - mondva, hogy 
a gazdasági összefüggések nem lineárisak. Bár mint erre rámutattunk, 
ez a tény magában - főleg hosszabb lejáratú döntések esetében igaz -
mégsem ok erre az idegenkedésre. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy 
a gazdasági problémák megoldására felállított matematikai modellekkel 
szemben nem szabad a val6sághűségnek valamilyen „abszolút" igényt 
támasztani. Leghelyesebb, ha mindig azt vizsgáljuk, hogy jobb pontosabb 
megoldás, megbízhatóbb eredményt ad-e, mint a más, rendelkezésre 
álló, szóbajöhető, vagy alkalmazott módszer. Márpedig az ún. hagyomá
nyos tervezés gondolkodásmódja minden körülmények között hajlandó 
lineáris felvetésekből kiindulni és ez rendszerint csak azért nem olyan 
világos, mert nem kell feltétlenül megmondani. A matematikai modellek 
világában ilyen természetű diszkrécióra nincs lehetőség. A mi modell
jeink pl. már címükben viselik azt, hogy lineáris modellekről van szó. 

Még egy fontos feltételezésre kell azonban a lineáritási feltételezésen 
kívül a figyelmet felhívni. Ez pedig abban áll. hogy a lehetséges meg
oldások halmazán belül változóink tetszőleges valós számértéket felvet
hetnek. A g;,akorlatban ez annak a feltételezését jelenti, hogy módunkban 
áll a változók mértékegységéül kis mértékegységet választani. Másszó
val az a tevékenység, amelyet a szóban levő változó kifejez, tetszőlegesen 
kis részekre oszthatók. Ez a feltevés bizonyos gazdasági összefüggések
ben teljesen jogosult. Pl. nagy tömegben termelt és kis egyedi értékű 
termékek termelési .szintjeit kifejező változókat minden különös fenn
tartás nélkül folytonosan változónak tételezhetjük fel. Ugyanakkor nagy 
egyedi értékű termékek esetében ez a feltételezés közgazdaságilag már 
elfogadhatatlan. Ha például azt kell eldönteni, hogy egy hajógyár milyen 
választékban termelje a különböző hajótípusait, akkor értelmetlen az 
olyan megoldás, amely eredményeként valamelyik típusból törtszámú 
hajót kellene elkészíteni. 

Ilyen esetben a változókra, vagy azok egy részére további korlátozást 
kell bevezetnünk. Nevezetesen ki kell kötnünk, hogy a lehetséges meg
oldásnak csak olyan megoldást tekintünk, amely nem negatív. Ez eleget 
tesz az összes feltételnek és ezen felül egészértékú. Ez a feltételezés 
azonban gyökeresen megváltoztatja a probléma jellegét. Míg e kikötés 
nélkül, a lehetséges megoldások halmaza általában konvex poliéder, 
addig az egészértékűség kikötése után a lehetséges megoldások halmaza 
leszükül a feltételek által megszabott konvex poliéder egészértékű pont
jainak - ún. rácspontjainak - halmazára. Ez a halmaz már nem konvex, 
hanem bizonyos diszkrét pontok összességéből áll. Ilyen esetben az álta
lános jellegű feladatok megoldása kivezet a szorosabb értelemben vett 
lineáris programozás területéről és speciális eljárásokat igényel. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a lineáris programozási model
lek két alap,,ető feltételezése a lineáritás és a változók folytonosnak való 
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feltételezése. Azt, hogy ezek a feltételezések adott konkrét probléma 
esetében elfogadhatók-e vagy sem, mindig megelőző gazdasági elemzés
sel kell eldönteni. 

Az előbbiek figyelembevételével hadtápszolgálatban a lineáris prog
ramozási feladatok - többek között - az alábbi területeken alkalmaz
hatók: 

- a rendelkezésre álló anyagok, optimális elosztása bármely két 
tényező függvényében; 

-- az étkezési választék megállapítása adott időszakban (hónap, 
negyedév) a receptúra figyelembevételével, ezen belül az évszaknak meg
f eleiően; 

- az elrendelt kalóriamennyiség állandó szinten való tartása a ki
képzési feladatnak megfelelően; 

- a ruházati és felszerelési igény megállapítása az illetmény, a lét
szám és az elhasználódás függvényében; 

- a minimális-maximális mutatók aktualizálása a tényleges el
használódástól függően, a ruházati ellátásban; 

- a szolgáltatási illetmény (pl. mosatás) optimális felhasználása, az 
Plőlrt tiszta ruha (csere) és a létszám figyelembevételével; 

- - az üzemanyag fogyasztási keret gazdaságos (minimális) felhasz
nálúsa a gépkocsik száma, mozgása, a kiképzési és szállítási feladatok 
maradéktalan ellátása mellett; 

- a rendelkezésre álló csapathitelek optimális felhasználása a költ
ségvetési tételek (jogcímek) átcsoportosítása űtján; 

- a csapathitel normák (pi. tüzelőanyag, áramdíj, egyéb energia, köz
műdíj stb.) aktualizalása a tényleges felmerüléstől függően. 

Az előbbiekben felsorolt feladatok mindegyike érdekes és önálló 
témaként jelentkezik. Mivel egy cikk keretén belül mindegyikre kitérni 
nem lehet, úgy gondoljuk, hogy legcélszerűbb foglalkoznunk a lineáris 
szállítási programokkal, mert megoldásuk semmilyen bonyolult mate
matikai eszközt sem igényel és napjaink egyik aktuális problémája. 

Mielőtt általánosságban megvizsgálunk bizonyos, a szállítási problé
mákkal kapcsolatos lineáris programozási típusokat, egy egyszerű pél
dán bemutatjuk őket. Mivel a szállítási problémákra vonatkozó számítások 
igen elemiek, az alábbiakban le is írjuk ezeket. 

Három raktárban (felvételező helyen), az A-ban, B-ben és C-ben, 
100, 120, illetve 120 tonnányi anyagunk van. Az anyagot öt helyre szál
lítjuk; az 1. egységnek 40, a 2-nak 50, a 3-nak 70, a 4-nek 90, és az 
5-nek 90 tonna anyagot kell kapnia. Az 1. ábra mutatja be az elvégez
hető szállítások sémáját. 
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1. ábTa. 

As 1. táblázat adja meg az anyag bizonyos egységének szállítási 
távolságát. Például a szállítási távolság a B raktártól a 4. egyégig 5 km. 

Olyan szállitási programot kívánunk kidolgozni, hogy a 340 tonna 
szálIZtásának távolsága minimális legyen. 

Mutassuk meg először, hogy az ilyen probléma 15 változót tartal
mazó és 7 független egyenletből álló feladatot alkot. úgy számozzuk a 
változókat, hogy azok megfeleljenek az 1. táblázat sorainak és oszlopai
nak. 

Célfüggvény: 
min z = 411 + X12 + 2x13 + 6x14 + 9x15 

+ 6x21 + 4x22 + 3x2a + 5x24 + 7x2s 
+ 5xa1 + 2x32 + 6xaa + 4x,, + 8x35 

A 

B 

e 
1 

1. táblázat 

1. 2. 3. 4. 

_21_6 4 l 

----
6 4 3 5 

--------
5 2 6 4 

5. 

9 
--

7 
--

8 

40 50 70 90 90 

Korlátozó feltételek: 

XH + XJ2 + X13 + X14 + X15 

X21 + X22 + X23 + X24 + X25 

X31 + X32 + X33 + X34 + X35 
Xjj + X2! + X31 

X12 + X22 + "32 

x,a + x2a + xaa 

' 
1 

1 

100 

120 

120 

= 100 
= 120 

= 120 
= 40 

50 
70 

X14 + X24 + "34 90 
X15 + X25 + X35 90 

2. táblázat 

1. 2. 3. 

A 40 50 i 10 
------

B 60 
------

e 

40 50 70 

4. 5. 

100 

-- --
60 120 

----
30 90 120 

90 90 

Ez a nyolc korlátozó feltétel azonban nem független egymástól, mert 
fennáll a következő egyenlőség: 
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Az összes elszállított anyag = az összes átvett anyaggal 

100 + 120 + 120 = 40 + 50 + 70 + 90 + 90 = 340 

Végül tehát nem nyolc, hanem csak hét független korlátozó feltételünk 
van. A bázismegoldásokban N - M = 15 - 7 = 8 zérussal egyenlő 
változó van. Az ilyen program optimumát kiszámíthatjuk matematikai 
alguritmusok segítségével, azonban az ilyen természetű problémák kü
lönleges struktúrája miatt előnyösebb egy igen egyszerű elven alapuló 
különleges módszert alkalmazni, amelyet felsőfokú matematikai ismeretek 
nélkül is könnyen megérthetünk és alkalmazhatunk. 

Számítsunk ki egy bázismegoldást az egyszerű, úgynevezett észak
nyugati sarokszabály segítségével. A szállított mennyiségeket megadó 
táblázat északnyugati sarkából indulunk ki. Az első sor és az első oszlop 
találkozásához beírjuk az elszállítható mennyiség (100) és a szükséglet 
(40) közül a kisebbiket. Tehát a 40-et írjuk be. Az első sort (vagy más 
példa esetében az első oszlopot) addig folytatjuk, amíg szállítható anyag
mennyiség marad (vagy amíg szükséglet marad - más példa esetében). 
Ennek alapján a következőket kapjuk: 

XJi = 40, XL). = 50, Xt3 = 10, X14 = X15 = 0 

Ezután kielégítjük a keresletet a harmadik oszlopban, majd kime
rítjük a második sorban. így a következő értékeket kapjuk: 

X2t = X22 = 0, X;,13 = 60, X24 = 60, X25 = 0. 

Elégítsük ki ezután a szükségletet a negyedik oszlopban, majd me
rítsük ki a rendelkezésre álló anyagmennyiséget a harmadik sorban, 
tehát: 

x:11 = XJ2 = x33 = o, xa, = 30, xas = 90. 

Így bázismegoldást kaptunk (2. táblázat). Számítsuk ki az össztávol
ságot: 

z = 40,4 + 50,1 + 10,2 + 60·3 + 60,5 + 30·4 + 90,8 = 1550. 

Ezután ebből a megoldásból kiindulva új kisebb össztávolságnak meg
felelő, de még legalább nyolc zérussal egyenlő változót tartalmazó meg
oldást keresünk. 

Hogy előnyösebb megoldást kapjunk, tegyük fel, hogy egységnyi 
anyagot programozunk az 1,4 rekeszbe (első sor, negyedik oszlop, 3/a 
táblázat) ebben az esetben az 1,3 rekeszből egységnyi anyagot el kell 
vonni, a 2,3 rekeszhez egységnyi anyagot hozzá kell adni és végül a 2,4 
rekeszből egységnyi anyagot el kell vonni. Az egységnyi anyagnak ez a 
kölcsöi1ös felcserélése az 1,4 rekesz esetében c'i14 értékkel változtatja az 
össztávoJságot. 

Ezt az értéket könnyen megállapíthatjuk, ha megvizsgáljuk az 
anyagegységre eső szállítási távolságok táblázatát (1. táblázat) 

ö,,. = 6-2 + 3-5 = 2. 

ö értékek az egységnyi változás eltéréseit fejezik ki, ha az egyik 
bázisról a másik bázisra térünk át, ezek a marginális egységtávolságok. 
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Ugyanilyen módon számíthatjuk ki az ilyen felcserélések eredmé
, nyét a többi rekesz esetében is: 

3/b táblázat: 015 = 9 - 2 + 3 - 5 + 4 - 8 = 1 
3/c táblázat: 021=6-3+2-4=1 

3/d táblázat: 022 = 4-3 + 2 -1 =2 
3ie táblázat: 025=7-5+4-8=2 

3/1 táblázat: 031 = 5 -4 + 5 -3 + 2 -4 = 1 
3/g táblázat: Ó32 = 2 - 4 + 5 - 3 + 2 -1 = 1 

3.'h táblázat: Ó33=6-4+5-3=4. 

Keressük meg ezután, hogy melyik felcserélés csökkenti a távolságot. 
Ehhez az szükséges, hogy a O negatív legyen, vagyis 025 = -2 esetében 
csökken a távolság. Azonban egységnyi anyag áthelyezése helyett tegyük 
ezt a lehető legnagyobb számú anyagmennyiséggel, Erre a célra válasszuk 
ki a lépcsőben a legkisebb értéket, amely olyan rekeszben szerepel, ahol 
(-1)-et találunk. A 3/e táblázat szerint ez a 2,4 rekesz, ahol a 60 szá
mot találjuk. Tehát a 60-at átvisszük a 2,4 rekeszből a 2,5 rekeszbe, 
hogy kielégítsük az elszállítandó mennyiségekre és a kielégitendő szük
ségletekre vonatkozó követelményeket, írjunk 90-et a 30 helyett a 3,4 
rekeszbe, és 30-at a 90 helyett a 3,5 rekeszbe. 

fgy a következőt kapjuk 

14~50-- ·- 10 1 1 -1 
1 

60 
1 

60 

90 30 

40 50 70 90 90 

4. táblázat 

Az ennek megfelelő távolság: 

wo 
120 

120 

z = 40 · 4 + 50 .1 + 10 · 2 + 60 · 3 + 60 · 7 + 90 · 4 + 30 · 8 = 1430. 

Ez az eredmény előrelátható volt, mert ha egységnyi termék felcseré
lése 2-vel csökkentette az össztávolságot, akkor 60 felcserélése 120-al csök
kenti. 

Ezzel az új megoldással megismételjük az előbbi számításokat. Az 5. 
táblázat alapján a következőket kapjuk (dolgozzuk ki önállóan): 

5/a. táblázat: /l14 =6-2+3-7+8-4=4 
5/b. tt.blázat: <l15 = 9 -3 + 2 -7 = 3 
5/c. táblázat: il21 = 6-3 + 2-4 = 1 
5/d. táblázat: <l22 = 4-3 + 2 -1 = 2 
5/e. táblázat: Ő24 = 5 - 7 + 8-4 = 2 
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5/f. táblázat: 
5/g. táblázat: 
5/h. táblázat: 

031 = 5 - 8 + 7 -3 + 2 -4 = -1 
032 = 2 - 8 + 7 -3 + 2 -1 = -1 
033 = 6 - 8 + 7 - 3 = 2. 

Választhatunk ~"' és a 032 között, amelyek egyformán (-1)-et ad
nak. Válasszuk például ch1-et. Vegyünk annyi egységet, amennyi az 
5(f) táblázat olyan rekeszeiben szereplő legkisebb számnak felel meg, 
ahol (-1)-et találunk. 30 egységet cserélünk fel a 3,1 rekeszből kiindulva. 
!gy a 6. táblázat szerinti megoldást kapjuk. Ennél az össztávolság 

z = 10·4 + 50·1 + 40·2 + 30·3 + 90•7 + 30-5 + 90·4 = 1400 

-;-;;-,r·;;;:--;;r:;;-7r-- ·--
40 50/ /0 
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- / +/ 
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(9) ( h) 

5. táblázat. 
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(Ez az eredmény is előrelátható volt, mivel a felcserélés 30 · 1 = 30-al 
csökkenti az összköltséget.) 

Isméíeljük meg a műveletet mégegyszer, anélkül, hogy a tábláza-
tokat bemutatnánk: 

/Ju, = 6 - 4 + 5 - 4 = 3 
cl.,,= 9 - 2 + 3 -7 = 3 
J,i=6-3+2-4=1 
Ői, -· 4 -· 3 + 2 -1 = 2 
ö24=5-3+2-4+5-4=1 
ü:11=2-·5+4-1=0 
tÍ:tl = 6 - 5 + 4 - 2 = 3 
/J.15 = 8 - 5 + 4 - 2 + 3 - 7 = 1. 

Semmilyen felcserélés sem csökkentheti a költséget tovább, mert 
minden /j pozitív. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nem 
lehet jobb megoldást kapni. Viszont van egy ezzel egyenértékű megoldás, 
mert az egyik ó zérussal egyenlő. A /J,'12-vel való felcserélés a 7. táblá
zat szerinti megoldást adja. 

6. tálázat 7. táblázat 

' ' 1 -1 
10 50.401 1 

--!--'·-- ---

30 90 120 

40 20 : 40 1 i l 100 

--'-·-'--:-1 
____ I ~1 __ ,~ 120 

L_~j 90 120 

100 

30 1 90 120 

40 50 70 90 90 40 50 70 90 90 

Ezzel a megoldással ugyanazt az értéket kapjuk. (Valójában végtelen 
sok az optimumnak megfelelő megoldást kaphatunk abban az esetben, 
ha a 3,2 rekeszbe 30-nál kisebb értékeket programozunk. De ezek már 
nem bázismegoldások.) 

z = 40·4 + 20,1 + 40,2 + 30·3 + 90•7 + 30·2 + 90·4 = 1400. 

Az olvasó e példa segítségével pontosan megsemmisítette az ilyenfajta 
problémák természetét, ezután általánosabb formában fogalmazhatjuk 
meg a szállítási problémákat, 

A lineáris szállítási probléma abból áll, hogy olyan szállítási sémát 
keressünk m számú megadott feladópont (ahol a1 (i = 1,2 ... , m) anyag
mennyiségek állnak rendelkezésre), valamint n számú. rendeltetési hely 
között (2. ábra) ahol b 1 (j = 1,2 , .. , n) szükségletek merülnek fel, hogy 
az összes szá!!!tási (távolság) minimális legyen. Ebben a problémában 
ismerjük a feladópontok és a rendeltetési pontok közötti távolságokat 
megadó mn értéket: 

i= 1,2, ... , m 
Cu ~ 0. 

j = 1,2, . . . , n . 
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b2 bn 
rendeltetési hely 

2. ábra. 

li'eltételezzük, hogy az összes szükséglet egyenlő az összes rendelke
zésre álló elszállítandó mennyiséggel: 

n n 

.Z a, = .Z b 1 a 1 > 0, b.1 > 0. 
1=1 ]=1 

!la nem igy lenne, vagyis ha az összes rendelkezésre álló elszállítandó 
anyagmennyiség nagyobb lenne az össz-szükségletnél, akkor fiktív kiegé
szítő rendeltetési helyet vennénk fel, s így kielégítenénk az egyenlőséget. 
Ha ;:11 -vei jelöljük az i-edik feladópontról a j-edik rendeltetési pontra 
szállított anyagmennyiséget, akkor az xu (i = 1,2 ... , m, j = 1,2 ... , n) 
együtthatókból alkotott táblázatot szállított mennyiségek mátrixának vagy 
szállítási sémának nevezzük. 

36 



A Magyar Néphadsereg ingatlanainak téli üzemeltetése 

H a m b e i s z J ó zs e f mérnök-őrnagy 

Az MN csapatai, intézetei és szervei által használt ingatlanok téli 
üzemeltetése rendkívül sokoldalú, nehéz feladatot ró az elhelyezési szol
gálatra. 

Különösen nehéz a helyzet ott, ahol a tél beállta előtt nem készültek 
fel kellőképpen a fokozott igénybevételre és emiatt sok váratlan fel
adattal kell megbirkózniok. 

Az elhelyezési szolgálat felső és középfokú irányító szervei az elmúlt 
években sz.imos intézkedést adtak ki a téli üzemeltetéssel kapcsolatban. 
A kiadott intézkedések - a gyakorlati tapasztalataim, valamint a le
folytatott ellenőrzések értékelésének alapján -, ezen cikkemmel - kí
vánok hozzájárulni az elhelyezési szolgálat ilyen irányú jobb felkészíté
séhez 

A téli üzemeltetés két alapvető tevékenységre osztható: 
-- a téli üzemeltetési ciklusra való felkészülésre, valamint 
-·· az ingatlanok téli üzemeltetésére. 
A jelentkező feladatok közül elsődleges a gondos felkészülés, mert 

ez határozza meg a téli üzemeltetés eredményességét. 
Az ingatlanok sokrétűsége miatt egyformán érvényes "Irányelveket" 

adni a teendőkről nem lehet, így cikkemben csak a legalapvetőbb fel
adatokat fogom ismertetni. 

I. A felkészülés időszakának teendői 

A téli üzemre való felkészüléssel kapcsolatos munkafolyamatokat 
már közvetlenül az előző téli időszak elmúltával célszerű megkezdeni. 
Elsősorban meg kell állapítani, hogy a téli időjárás milyen károkat oko
z,Jtt az ingatlanokon. A felmérésnek ki kell terjedni az ingatlan vala
mennyi épületére, építményére, valamint épületgépészeti berendezésére. 

Különös gondossággal célszerű vizsgálni a veszélyessé válható épület
szerkezeteket, a bauxitbeton, fa és könnyű rácsos acélszerkezeteket. 

A felülvissgálat után intézkedni kell az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető, az üzemeltetést kizáró vagy zavaró, valamint az épületek, 
berendezések gyors állagromlását előidéző károsodások megszüntetésére. 
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A felkészülési időszak vegere el kell érni, hogy az ingatlan vala
mennyi épülete, építménye és ezek berendezése olyan állapotban kerül
jön, amely a téli időjárás okozta fokozott igénybevételt különösebb ál
lagrongálás nélkül viselje el. 

A felülvizsgálatkor a szerkezeteken jelentkező repedések, elmozdulá
sok, vakolathu1lás esetén ajánlatos a területileg illetékes elhelyezési fel
ügyelőség, vagy annak útján külső speciális szakértő munkáját igénybe 
venni és azok észrevételezése alapján intézkedni a helyreállításra. 

Fokozott ellenőrzést ig-ényelnek a könnyű rácsos szerkezetű kör- vagy 
szalagacélból készült tetőszerkezetek. Itt a korrózió ellen védő bevonatok 
ép-;égének biztosítása alapvető feladat. A szerkezeten előforduló erőtani 
állapotváltozásokat az elhelyezési felügyelőségnek kell bejelenteni. Ezen 
szerkezeteket - függetlenül a télre való felkészüléstől - zárt térben 
havonta, nyitott térben kéthetenként ellenőrizni kell. 

Altalános érvényű az a szabály, hogy bármilyen anyag felhasználá
sával készült szerkezeti elem elváltozása esetén a szakértői vizsgálat meg
történtéig a létesítmény használatát korlátozni vagy szüneteltetni kell. 

A téli időjárás hatása által egyik legjobban igénybevett épületszer
kezet a tetőhéjazat, amelynek hibája egy sor egyéb szerkezet romlást von
hatja maga után. A téli felkészülés során elsősorban a lazult, elmozdult 
elemeket kell eredeti állapotába visszahelyezni, megerősíteni. A tető
kibúvó És világító ablakok zárhatóságát és zárva tartását is biztosítani 
kell. 

Számos kellemetlen hiba okozója lehet a helytelenül szerelt televízió 
és rádió antenna. Itt. a felerősítések védőlemezek épségére és meglétére 
kell elsősorban figyelemmel lenni. 

A csapadékvíz elvezetésére szolgáló eresz és lefolyócsatornák épségé
nek biztosítása is hasonló fontos feladatát képezi a felülvizsgálati tevé
kenységnek. Csak az ép csatorna képes megbízhatóan eltávolítani az épü
letről a vizet. A legegyszerűbb karbantartási feladat a szél által hordott 
és lerakott iszaptól, lombtól. - lapostetőknél a beleolvadt bitumentől, 
kavic.:::tól - való megtisztítás. ügyelni kell arra, hogy az ereszcsatorna 
homlokzat felőli éle minden esetben 1 cm-rel magasabban legyen a külső 
élnél. Ezzel megelőzhető, hogy a telítődött csatornából a túlfolyó víz a 
falfelületen károsodást okozzon. 

A csatornák korrozió elleni védelme is jelentős feladat az épületek 
állagvédelmi szempontjából. Ennek végrehajtása során szükséges a hor
ganyzott acélelemekből készült csatorna és a tartóvasak rozsdátalanítása 
és mázolása. A munkafolyamat végrehajtása során célszerű és ajánlatos 
a KATEPOX nevő műanyag bevonat alkalmazása. 

Horganylemezből készült csatorna esetében a tartóvasak rozsdátla
nítása, mázolása jelent elsősorban és gyakrabban ismétlődő feladatot. 
A belső vízelvezetéssel rendelkező lapostetők esetében lényeges a lomb
kosarak állapota. Ennek kifogástalan állapota ugyanis sok kellemetlen
ségtől óvja meg az épület kezelőjét. 

Az Országos Építésügyi Szabályzat előírása értelmében minden 6 
m-t meghaladó ereszmagasságú épületet vagy épületrészt, - ha felette 
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25--60 fokos hajlású, alsó éltől a gerincig 8 m-t meghaladó távolságú 
tetősík van - hófogóval kell ellátni. A közlekedési útvonalaktól távolabb 
eső épületeknél csak a bejárat feletti részt kell hófogóval ellátni. Az 
épületekre helyezett hófogó célja az olvadás következtében megcsúszó 
hó közterületre való zuhanásának megakadályozása. A lezuhanó latyakos 
hó által előidézhető baleseti lehetőségekre részleteiben nem kívánok ki
térni. 

Az épületek körül felgyülemlett víz az alapok alatt a talajt áztatva 
épületeüllyedéseket, illetve felázásokat okozhat. 

A felszíni víz épülettől való távoltartása érdekében a sérült járdák 
javítási munkáját megfelelő gondossággal kell elvégezni. Ez legegysze
rűbben a repedések kikaparásával és bitumennel történő kiöntésével 
végezhető el. Különös figyelmet kell fordítani, hogy a járda és az épület 
r,sat]akozási hézagának tömörítése kifogástalan állapotba kerüljön. A víz 
gyors elvezetését segíti elő a folyókák, árkok, átereszek folyamatos tisz
títása, sérüléseinek javítása. Az épület körüli járda és a hozzá csatlakozó 
terep 3°/o·OS lejtéssel minél távolabb vezesse az épülettől a csapadék
vizet. A febzíni vizeknek a laktanyák saját szennyvíztisztító műveibe 
történő bevezetése - az érvényben levő utasítások értelmében - csak 
igen kivételes esetekben megengedett. 

Az ingatlanok úthálózatának állagát annak használhatóságát a téli 
időjárás több irányban is befolyásolja. A hó és fagy okozta forgalmi aka
dályoktól eltekintve a szerkezeti károsodások és következményei szá
mottevőek. 

Az út koptató1~étegének sérülése a csapadék bejutását lehetővé teszi 
az út alapépítményébe és ez télen a fagy okozta feszítőhatással együtt 
kátyusodást, felfagyásokat eredményez. A nagyobb sérülés megelőzése 
érdekében célszerű a jelentkező kisebb repedések bitumenes kiöntése úgy, 
hogy a csapadékvíz ne juthasson a burkolat alá. Ugyancsak komoly 
állagvédelmi jelentőséggel bír az útmenti vízelvezető árkok megfelelő 
állapotban tartása. 

Az épületekre, valamint az építményekre került gyors csapadékvíz 
elvezetése is nagy gondosságot és körültekintést igénylő tevékenység. 
A vízelvezE>tés megoldása egyrészt a létesítményeink élettartamának nö
velésében bír különös jelentőséggel, másrészt viszont gazdasági hatása 
is jelentős. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy ebbe a tevékenységi 
folyamatba fektetett munka busásan megtérül, ha figyelembe vesszük, 
hogy a gondos kivitelezés által sok későbbi kellemetlenségtől kímélhetjük 
meg magunkat, épületgépészeti berendezések téli üzemeltetésre történő 
előkészítése során elsőrendű feladatként jelentkezik a használaton kívül 
álló épületek és berendezések víztelenítése. A munka végzése során 
egyenként kell vízteleníteni valamennyi felszálló vezetéket, WC tartályt 
és C'.sészét, a vízvételi helyek bűzelzáróit, a fürdő helyiségekben felsze
relt keverőedényeket, gáz és villanyüzemű melegvíztermelő berendezése
ket, fürdőhengereket. 

A vízvételi helyeken az ürítés során a csapokat ki kell nyitni és az 
üzemszünet tartama alatt mindvégig nyitva kell tartani. 
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A téli időszakban nem üzemlő vízellátó gépegységekben felszerelt 
szivattyúk dztelenítéséről is gondoskodni kell, mégpedig a víztelenítő 

csavarok kinyitása útján. 
A gyakorlatban előfordulhat, hogy egy rendszer vfztelenítésének 

nincs meg a lehetősége. Ilyen esetben a helyiségek temperáló fűtéséről 
kell gondoskodni. 

A fűtési időszakra való felkészülés során az épületgépészeti beren
dezések mellett a nyílászáró szerkezetek áI1apotát is ellenőrizni kell, hogy 
a helyiségek megbízható zárhatósága is biztosítva legyen. 

A szabadban elhelyezett magasnyomású gépjárműmosók üzemét a 
fagy beálltával teljesen meg kell szüntetni. A berendezést kellő időben 
történő víztelenítéséről ebben az esetben sem szabad megfeledkezni. Gon
doskodni kell az üllepítő medence és az egész recirkulációs rendszer tisz
tításáról, a lerakódott iszap eltávolításáról. 

A nyitott medencék, szökőkutak stb. víztelenítéséről sem szabad 
a felkészülési időszakban megfeledkezni. Ezeket az építményeket vala
mely vízfelszívó anyaggal - pl. falevéllel - célszerű megtölteni, hogy 
bennük összefüggő jégréteg ne keletkezhessen. 

A tűzcsapok téli időszakra történő előkészítése során gondoskodni 
kell arról, hogy az elvégzett munkák ne gátolják a szerelvények használ
hatóságát. Az altalajban levő tűzcsapok zárófedelének szélét a víztelení
tés után ajánlatos gépzsírral bekenni és az így előkészített fedelet ho
mokkal letakarni. A letakart tűzcsapokat célszerű figyelmeztető táblával 
megjelölni, hogy az esetleges igénybevétele során a keresése ne okozzon 
felesleges időkiesést. 

A földfeletti tűzcsapok esetében elsősorban a megfelelő hőszigetelő 
takarást kell elkészíteni, mert ez a berendezés a téli időjárás káros hatá
sától csak így védhető meg. 

Az épületek alagsorában vezetett szennyvízgyűjtő vezetékek fagy 
elleni védelme érdekében az ablakok javításáról és zárhatóságának biz
tosításáról már az előkészületi időszakban kell gondoskodni. 

A folyamatosan üzemelő vizes helyiségek, WC-k, mosdók, szivattyú 
és biológiai derítőházak stb. fagyvédelemre való előkészítése során első
sorban a temperáló fűtés lehetőségét kell valamilyen módon biztosítani. 
A gyakorlatban nem ritka az olyan eset, amikor a fűteni kívánt helyi
ségben nincs kémény. Szükségmegoldásként - ügyelve a tűzbiztonsági 

előírások betartására, valamint arra, hogy az eltávozó égéstermék az 
épület (építmény) homlokzatát ne színezze el - egy ablaküveg helyén 
vaslemezbe foglalt kályhacső kivezetéssel kell fűtési lehetőséget bizto
sítani. 

Az előkészületek során ügyelni kell arra, hogy biológiai derítőház
ban nyílt lángú fűtőberendezést ne alkalmazzunk. Klórozó és klórtároló 
helyiségek temperálására is csak „infra" sugárzó lámpát szabad alkal
mazni. 

A hőellátó és melegvfztermelő berendezések előkészítését az Elhe
lyezési Szolgálati Utasítás előírásai szerint kötelesek az üzemeltetők és 
az elhelyezési felügyelőségek megszervezni. Az olaj-, városigáz- vagy 
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földgázüzemű berendezések javítását - karbantartását csak szakválla
lattal szabad elvégeztetni. 

A helyi fűtőberendezések tisztítása, javítása, a hiányzó vagy sérült 
tartozékok pótlása, cseréje is az előkészületi időszak feladata. A szük
séges munkafolyamatok befejezése után a kályhákat a Belszolgálati 
Szabályzat előírása szerint le kell zárni. 

Nem elhanyagolható feladatot jelent az elhelyezési szolgálat szá
mára a kezelő és fűtőállomány kijelölése, kiképzése és vizsgáztatása. E 
feladat gondos, körültekintő elvégzése az olyan ingatlanok esetében je
lentkezik, ahol a berendezések kezelését sorállományű személyzet fogja 
végezni. 

A fűtő és melegvíztermelő berendezések üzemeltetéséhez szükséges 
tüzelőanyag beszerzéséről is időben kell gondoskodni, úgy, hogy a szilárd 
és folyékony tüzelőanyagokból legalább 6 heti tartalék álljon az üzemel
tető rendelkezésére. A szilárd tüzelőanyagok esetében az előírt anyag
mennyiségek tárolása az esetek többségében könnyen megoldható, ugyan
akkor a korszerűbb tűzeléstechnikát jelentő fűtőolaj tárolása többségé
ben ma még gondot okoz. 

Az elhelyezési szolgálatvezető figyelmének ki kell terjedni arra is, 
hogy a használatban levő fűtőberendezések üzemeltetése a gyári előírás
ban meghatározott fűtőanyaggal történjen. Eltérő tüzelőanyaggal - kü
lönösen olaj és gázüzemű berendezések esetén - az üzemeltetés nem 
megengedett. 

A tüzelőanyagok károsodásának csökkentése érdekében a tárolási 
előírások betartására is fokozott gondot kell fordítani. Erre vonatkozóan 
az Elhelyezési Szolgálati Utasítás részletes előírásokat tartalmaz. 

A tűzoltó felszerelések előkészítése során a "nedves" oltókészüléke
ket (vízzeloltó, haboltó stb.) a téli időszakra száraz oltókészülékekre cél
szerű lecserélni. Amennyiben a cserére nincs lehetőség, úgy az említett 
,,nedves" oltókészülékeket a legközelebbi fűtött helyiségben kell elhe
lyezni. A helyváltozás során ügyelni kell arra, hogy a berendezés bár
mikor elérhető legyen. Ajánlatos a készülékek új helyére vonatkozó 
figyelmeztető táblák felszerelése is, 

Az ingatlanon levő dísznövények, parkok védelme is az elhelyezési 
szolgálat feladatát képezi. Az időjárás alakulásától fűggően gondoskodni 
kell a szabadban telelő és fagyérzékeny növények időben történő falevél 
!akarásáról és földfeltöltéséről. A szabadban nem teleltethető növényeket 
ugyancsak az időjárás fűggvényében az arra alkalmas időben a földből 
kiemelve a.z előre kialakított és a növény jellegének megfelelő védett 
tároló térben kell elhelyezni. A facsemeték kérgének rágcsálók elleni 
védelme céljából a fiatal fák törzsét 80-100 cm magasságig (papír, gyé
kény, nád stb.) burkolattal kell ellátni. 

A téli felkészülés elengedhetetlen feltétele a hóeltakarító szerszámok 
előkészítése, a jeges, csúszós utak felszórására szolgáló anyagok felhal
mozása. 

A tetőkön felgyülemlett hó eltávolítására olyan kotró eszközöket 
ajánlatos készíteni, amelyekkel a tetőre való felmászás nélkül is el lehet 
a havat távolítani. 
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Az utak eljegesedése is gyakori jelenség a téli időszakban. A for
galom zava!'talan biztosítása érdekében a felszórásra szolgáló homokot 
ajánlatos az utak mellett prizmákban tárolni. A prizmákat helyes le
fedni és megjelölni. A nagyforgalmú utak és járdák jégmentesítésére 
ipari só szórás is alkalmazható. 1 m2 útfelület jégmentesítésére kb. 5 dkg 
só szükséges. A szükséges ipari sót időben kell biztosítani és tárolni. 

Az itt felsoroltakból is kitűnik, hogy a téli felkészülés milyen sok
rétű és clörelátást igénylő feladat. Az a szolgálat, amely a rá vonatkozó 
részben eleget tesz a felkészülés és a téli üzem által megkívántaknak, 
bizakodóan nézhet a tél elé. 

II. A téli üzemeltetés teendői 

A nagyfokú hóesés következtében egyes épületek tetőszerkezetén, 
tetőfödémén olyan nagymértékű túlterhelés keletkezhet, amely a szer
kezetben túlzott igénybevételt okozva az élet és vagyonbiztonságot ve
szélyezteti. Ezért az épületek tetőjéröl a havat, - ha annak vastagsága 
a 10-15 cm-t meghaladja - el kell távolítani. A bauxitbeton- és a 
könnyűrácsos szerkezetű szerkezeteknél a takarítást már 5 cm-t meg
haladó hóvastagság esetén meg kell kezdeni. Ügyelni kell arra, hogy a 
takarítást végzők és a hó együttes súlya ne haladja meg a szerkezet 
teherbírását. (Ez az érték nem járható lapostetőkön 100 kg1cm2.) A tető
szerkezc1 re való felmászást kerülni kell. Különösen veszélyes a fokozott 
terhelés a könnyűrácsos acélszerkezetű fedélszéleken, nagy fesztávú 
csarnokszerkezeteken, régi alacsonyhajlású fa tetőszerkezeteken és 
bauxidbetonból készült lapostetőkön. Ezen szerkezeteknél a lecsapódás, 
beázás megszüntetésére, a korróziót előidéző hibák kijavítására elsődle
gesen kell intézkedni. A takarítás idejére az épületek alatti forgalom
korlátozást meg kell szervezni. 

A változékony téli időjárás - a hirtelen bekövetkező hóolvadás, 
majd a, azt követő ismételt fagyások - hatására, valamint a héjazat 
vagy bádogszerkezet esetleges hibája következtében egyes homlokzati 
díszítő elemek, felületképzések átázhatnak és a fagy feszítő hatására 
leválhatnak, közterületre zuhanva balesetet okozhatnak. Veszélyt jelentő 
átázás, lefagyás esetén a sérült elem eltávol!tásáról - leveréséről meg
felelő forgalomkorlátozás biztosítása mellett szakképzett munkaerő be
vonásával kellő időben gondoskodni kell. 

Az őszi-téli időszakban oly gyakori beázások esetén első feladatként 
a beázás okát kell felderíteni és a jelentkező hibás szerkezeti elem házi
lagos formában történő javítását haladéktalanul meg kell szervezni. 
Amennyiben az időjárás vagy egyéb objektív ok miatt az azonnali javí
tásra nincs lehetőség, úgy ideiglenes eszközökkel (fólia terítés, bitumenes 
fedéllemez terítést stb.) kell a csapadéknak az épületbe való bejutását 
megakadályozni. Az olvadó hólének minél gyorsabb elvezetése érdekében 
a folyókák, csatornaszemeket folyamatosan tisztítani kell. 

Amennyiben téli időszakban a külső hőmérséklet -5 °C alá süllyed, 
azonnal meg kell kezdeni a vizes helyiségek temperáló fűtését. A tem
peráló fűtés hatásfokot úgy kell alakítani, hogy az érintett helyiségekben 
a hőmérséklet a + 10 °C-ot ne haladja meg. 
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A téli idfü.:zakban ajánlatos, ha az elhelyezési szolgálat a vízfogyasztás 
alakulását is figyelemmel kíséri. A hirtelen megnövekvő fogyasztás 
ugyanis esetleges csőtörésre enged következtetni. (A fagyott talaj nem 
engedi a felszínre törni a vizet így a hiba ennek elmulasztása esetén csak 
nehezen vehető észre.) 

Tartós üzemszünet esetén a fűtési hálózatok leürítéséről a már ko
rábban leírtak szerint kell gondoskodni. 

A fűtőolaj tulajdonsága, hogy egy bizonyos - fajta szerint változó -
jellemző hőmérséklet alatt megdermed. E jelenség következtében a be
rendezés üzemképtelenné válik. 

A dermedési hőfokot az olajok típus jelében szereplő első szám jelenti 
(pl. a Th 5.:20. típus tüzelőolaj 5 °C-on dermed). Az említett határt meg
közelítő hőmérséklet esetén a lefejtéstöl a kazánbavezetéséig az olajat 
melegítem kell. 

A propán-butángáz üzemű berendezések elpárologtató höcserélőjét 
fagyveszély esetén a szolgáltató vállalat által meghatározott fagyálló 
folyadékkal kell feltölteni. Ennek figyelemmel kísérése is az elhelyezési 
szolgálat egyik fontos téli feladatát jelenti. 

A néphadsereg kezelésében levő ingatlanok eltérő jellege következ
tében egyformán érvényes „receptet" adni nem lehet. Minden terület
nek megvan a maga sajátossága, ennek megfelelően így csak a legjel
lemzőbb esetekre tértem ki. 

A rendkívül összetett és sokrétű tevékenységet magába foglaló fel
adatkmnplexum teljes mélységben történő áttekintése egy cikk keretében 
nem lehetséges, így csak néhány gondolattal kívántam hozzájárulni szol
gálatunk ezen fontos tevékenységének eredményesebb megszervezéséhez. 
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Számítástechnikai eszközök 
Néhány gondolat az elektronikus számítógépekről 

L e n g y e l Mi h á ly alezredes 

A Magyar Néphadseregben is tért hódítanak korunk legmodernebb 
számítástechnikai eszközei, az elektronikus számítógépek. A fárasztó szel
lemi munka gépesítése, a tömeges adatfeldolgozás gyors, racionális el
végzése, ügyviteli, döntési rendszerek felépítése és működtetése, de nem 
utoL~,J sorban a számítástechnikai feladatok megoldására alkalmas 
:.nunkaerő hiánya korszerű berendezések beszerzését és üzembeállítását 
igényli. Ezért célszerű megismerkednünk ezen gépek fejlődésének rövid 
történetével és csoportosításával. 

1. A számítástechnikai eszközök fejlődésének rövid történelmi át
tekintése 

Az emberiség fejlődésével egyre jobban nőtt a számolást igénylő 
munkák száma és volumene. Ezert az emberiség állandóan törekedett a 
számolási munka megkönnyítésére. 

A számolási munka könnyítésének keresése során bár a XVII. szá. 
zad közepéig csak az abacus kavícsok alkalmazásáig jutott, az ipari for
radalom megteremtette: 

- mind a számolási munkákat nagyban könnyítő e.t'izközök igényé
nek tárSP.dalmi szükségességét, 

- ~ind ·- a tudomány és technikai fejlődés eredményeként -
ezen eszközök realizálhatóságát. 

Az első számítógépek megszerkesztése Pascal (francia) és a német 
származású Ldbnitz nevéhez fűződik a XVII. században. 

Pascal a számkereket használta fel a számolási munka mechanikus 
elvégzéséhez. Leibnitz gépe már a négy alapművelet elvégzésére is al
kalmas volt. Az általuk felfedezett elvek képezik az alapját a mechanikus 
számolásak, és a számkereket alkalmazzák a ma használatos asztali 
számológépekben is. 

J 812-ben az angol Babbage megalkotta az analitikus automata mo
delljét. Babbage gépe felépítésénél felhasználta az általános számolás
technika addig elért eredményeit, amelyeket továbbfejlesztett az egy-
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másután következő művelet-sorozatok vez.érlésének elvével. Az összefüggő 
n1üvelet-sorozalok vezérlését programnak nevezhetjük. Az általa szer
kesztett gépen a számítások közbeeső eredményei számkerekeken kerül
tek rögzítésre, az egész szerkezet vezénylését pedig lyukasztott papírlapok 
segítségével oldotta meg. 

A számológépek jelentős mértékű elterjedése azonban csak a lyuk
kártya rendszerű gépek megjelenésével indult meg. A nagytömegű, sta
tisztikai jellegü adatok feldolgozására Dr. Hermann Hollerith készítette 
el az első l,·ukkártyás számológépet. Az 1890-es amerikai népszámlálást 
már az általa tervezett gépekkel dolgozták fel. A lyukkártyarendszerű 
gépek üzemszetű gyártása és széleskörű elterjedése a XX. század első 
harm„dában indult meg. Ekkor alakultak meg az első számológépeket 
gyártó cégek is. 

A technika fejlődése, az alkalmazott tudományok területén elért 
eredmények az 1940-es évek elejére érlelték meg a feltételeket az első 
elektronikus számológép megalkotására. Ezen a területen űttörő munkát 
végzett a német származású Konrad Zuse, valamint különböző amerikai 
tudósok. Az elektronikus számológépek megtervezésében jelentős sze
repe volt az Amerikában élő magyar származású matematikusnak, Neu
mann Jánosnak is. 

A Neumann-féle elv alapja az, hogy a program utasításait az ada
tokkal együtt a gépben tárolják. A program tárolása numerikus számok 
formájában történik, ezért lehetőség van a program-utasításokkal szám
tani műveleteket végezni. Ez azt jelenti, hogy a számolási program a 
műveletektől függően változtathatja önmagát. -

Az első számítógépet, a Mark-I-et az Amerikai Egyesült Allamokban 
1944-ben készítették el. A gép relés számolókkal és mechanikus tárolók
kal volt felszerelve, a programvezérlés lyukszalaggal történt. 

Az első, teljes egészében elektronikus működésű gépet 1946-ban, 
Philadelphiában készítették. A gép 18 OOO elektroncsövet foglalt magában, 
gyorsaságára jellemző, hogy a !Ox!O jegyű számokból álló szorzást 
11350 sec alatt végezte el. Ezeket a gépeket sűrűn követték a különböző 
fejlettségű gépek, míg az elektronikus számológép gyártás eljutott a mai 
gépekig. 

Az elektronikus számológépek fejlődését az alábbi adatok is jól 
tükrözik: 

- 1941-1944: az első elektronikus számológép gyártása, 
- 1951: 6 db alkalmazási célű elektronikus számológép mű-

ködik az egész világon, 
- 1960: 1375 db az üzemben levő gépek száma, 
- 1967: a működő gépek száma tűlhaladja az 50 000-et. 

Az elektronikus számológép és annak alkalmamsa, az atomenergia békés 
célú felhasználása, valamint a rakéta-technika és az űrhajózás rohamos 
fejlődése mellett a XX. század legnagyobb vívmánya lett. 

•· A számítástechnikai eszközök gyártása az utóbbi években hazánk-
ban is megindult. Ennek eredményeképpen megjelent az EMG 830, majd 
ezt követte az EMG 810 típusű berendezés. 
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2. Számítástechnikai eszközök csoportosítása 

A számítástechnikai eszközöket általában adatfeldolgozásra használ
ják. 

Adat megnevezést használjuk a természeti világban meglevő, vagy 
elg0ndolásainkban megjelenő, tárgyakról, eseményekről szerzett, vagy 
alkotott ismeret anyagra, amely közlésre vagy feldolgozásra alkalmas. 

Az adatok ábrázolását tekintve lehetnek, az emberi felismerésre 
irányuló (ilyen a nyomtatott szöveg stb.), a gépi felismerésre irányuló 
(lyukkártyák, elektromos jelek stb.) adatok. 

Adatfeklolgozáson az adatokkal végzett - rendszerezett, egymás
után végrehajtott - műveletek sorozatát értjük. A műveletek lehetnek 
logikai és matematikai műveletek. A logikai műveletek matematikai 
műveletek matematikai műveletekre vezethetők vissza. Az adatfeldolgo
zás az igénybe vett eszközöket figyelembe véve lehet: 

- kézi adatfeldolgozás és 
- gépi adatfeldolgozás. 
Gépi adatfeldolgozásról beszélünk, ha a műveletek többségét gép

pel végezzük. Minthogy az adatok legtöbb esetben a gazdasági irányí
tással, kutatással stb. kapcsolatosak, ezért önmagukban ritkán, legtöbb
ször más adatokkal való összevetése, számítások elvégzése révén válnak 
értékelhetővé. 

Az adatfeldolgozásra a matematikai és logikai alapműveletek több
szöri ismétlődése jellemző. A bonyolult feladatok kézi megoldása a 
hosszantartó, nehezen áttekinthető volta miatt a feladat megoldását las
sítja. A bonyolult feladatok végzésénél alapvetően ezért alkalmazzák a 
számítógépeket adatfeldolgozásra. 

A számítástechnikai eszközökre két megnevezés terjedt el, úgy 
mint: 

-- számológépek és 
- számítógépek. 
A számítógép abban különbözik a számológéptől, hogy a vele el

végezhető műveletek dinamikus programozása lehetséges. 
Az adatfeldolgozásra használt eszközöket, berendezéseket többféle 

szempont szerint lehet csoportosítani. A legfontosabbak egyike a gépek
kel elvégezhető feladatok nagyságrendje és bonyolultsága szerinti cso
portosítás. 

Ezek szerint vannak: 
- asztali számológépek, 
- könyvelő- és s2lámlázó gépek, 
- lyukkártyarendszerű gépek, 
- elektronikus számológépek. 
Asztali számológépek csoportjába soroljuk az összes ös.szeadó- és 

szorzógépeket, amelyeket az adminisztratív, irodalmi munkában használ
juk fel segédeszközként a számolási munkák megkönnyítésére. A fel
használásukra jellemző, hogy csupán egy-egy folyamathoz tartozó szá
molási munkáknál, részfeladatok elvégzésére alkalmasak. 
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Az asztali számológépekkel végzett munka menet.e a következő: 

A bizonylatról leolvasott adatokat (tényezőket) a gép segítsé
gével a számművekbe viszik, majd a funkciós billentyű le
ütésével a gép elvégzi a kívánt műveletet. A kiszámított ered
mények ezután a gépről leolvashatók vagy az iróberendezés 
segítségével papírra írhatók. 

Az utóbbi években törekvések vannak arra, hogy az asztali számoló
gépeket összekapcsolják valamilyen adatrögzítő berendezéssel, például 
lyukszalag-lyukasztóval, és ily módon automatikusan gépi adathordozót 
állíthatnak elő. A hazánkban található legismert.ebb asztali számológép 
típusok: SOEMTRON, ADDO, ASCOTA összeadógépek. CELLATRON, 
TR!UMPHATOR szorzógépek. 

A könyvelő- és számlázógépek elnevezésen azokat az asztali számoló
gépekből és írógépekből továbbfejlesztett gépeket értjük, amelyeknél a 
feldolgozás egymásután következő műveleteit már automatikusan lehet 
vezérelni, és a gépre felszerelt irószerkezet az adatokat, eredményeket 
egy feldolgozási kartonra írja ki. 

A könyvelő- és számlázógépekkel végzett munka menete az alábbi: 

A gép billentyűzete segítségével a bizonylatról a gépbe viszik 
az adatokat, a gép a megadott program szerint művelet-soro
zat.okai végez, különböző csoportosításban gyűjti az adatokat, 
mivel több számművel rendelkezik, majd a kiszámított ered
ményeket kézi beavatkozásra vagy automatikusan közli. 

A könyvelő- és számlázógépek egy-egy különálló ügyvit.eli munka
folyamat pl. anyagkönyvelés, számlázás naprakész elvégzésére alkal
masak, egyes típusai adatrögzítő berendezésekkel is összekapcsolhatók. A 
könyvelő- és számlázógépeket, valamint a pénztárgépeket összefoglalva 
középgépeknek is nevezzük. 

A iyukkártyarendszerű adatfeldoigozó gépek legfontosabb jellemzője, 
szemben a könyvelő- és számlázógépekkel, hogy több összefüggő ügy
viteli folyamat szakaszos jellegű feldolgozására is alkalmasak. Az egyes 
gépek nincsenek összekötve egymással. 

A lyukkártyarendszerű feldolgozás menete a következő: 

A feldolgozandó adatokat az első lépésben lyukkártyába kell 
lyukasztani. Az elkészült lyukkártyákat különböző gépeken 
viszonylag nagy sebességgel lehet feldolgozni, a lyukkártyában 
levő adatok könnyen csoportosíthatók és többször automatiku
san kiértékelhetők, a végeredményeket a rendszer központi 
gépe nagy teljesítménnyel táblázatos, formában írja ki. 

A lyukkártyarendszerű gépek továl>bfejlesztéseként létrejött.ek az 
elektronikus rendszerű adatfeldolgozó gépek, amelyeknél a teljesítményt 
megnövelték, az egyes gépegységeket szervesen egybeépítették, és alkal
massá tették különféle külső tároló berendezések hozzákapcsolására is. 

,. A legismertebb lyukkártyagépek az amerikai IBM, a szovjet SZAM, 
az NDK gyártmányű SOEMTRON. Az elektronikus adatfeldolgozó gépek 
csoportjába tartozik a hazánkban található UNIVAC-1004 típusú gép. 

47 



Az elektronikus számológépekkel végzett munka fő jellemzője: a 
feladat megoldása rendkívül nagy sebességgel történik, a nagy teljesít
ményű gyors összekapcsolt géprendszerek segítségével a feldolgozás 
automatikussá válik. 

Az elektronikus feldolgozási munka menete a következő: 

a feldolgozott adatokat, valamint a feldolgozás teljes programját 
a gépben tárolják, majd a teljesen automatikus munkavégzés 
eredményeképpen a programban megadott feladatok egymás
után rendkívül gyorsan végrehajtódnak, emberi beavatkozásra 
csupán a gép kezelésénél van szükség. 

Az elektronikus számológépeket jellegük szerint két csoportra lehet 
felosztani: 

- digitális számítógépek, amelyek számjegyek felhasználásával vé
geznek műveleteket, 

- analóg számítógépek, amelyek fizikai értékekkel pl. feszültség, 
szögelfordulás, végeznek műveleteket. 

A digitális számítógépek legfontosabb felhasználási területei a gaz
dasági adatfeldolgozás, a mérnöki, műszaki, matematikai feladatok meg
oldása. 

Az analóg számítógépeket leginkább technológiai folyamatok szabá
lyozására, szerszámgépek vezérlésére, oktatásra és bizonyos matematikai 
feladatok megoldására használják. 

A digitális gépeket felszereltség és felhasználási lehetőségek szem
pontjából osztályozhatjuk: 

- adatfeldolgozási célú gépekre, amelyeket nagytömegű adatbevi
telre, viszonylag kevés számítási feladatra és sok adatkiírási munkára 
építettek; 

- számítástechnikai célú gépekre, amelyek felhasználására jellemző 
a kevés be- és kimenő adat és bonyolult számítási művelet-sorozatok 
elvégzésének gyors lehetősége. 

Meg kell jegyezni, hogy ez a határ az utóbbi években egyre inkább 
elmosódik és ezzel kidomborodik a számítógépek univerzális jellege. 

Az adatfeldolgozó gépek felhasználását az utóbbi években egyre 
inkább a különböző géprendszerek együttes alkalmazása jellemzi. Ebben 
az esetben a könyvelő- és számlázó, a lyukkártyarendszerrű adatfeldol
gozó és elektronikus számológépek rendeltetésüknek megfelelően egymást 
kiegészítve kerülnek felhasználásra. 

Az adatfeldolgozó gépek technikai működési módjuk szerint 
- mechanikus, 
- elektromechanikus, 
- elektronikus működésűek lehetnek. 
A mechanikus működésnél a számolás a szerkezetek fizikai mozgá

sával történik, pl. a számkerekek, fogaskerekek fokozatos szögelfordu
lást végeznek. Így történik egy-egy szám tárolása, illetve összeadása. 

Az elektromechanikus működési módra jellemző, hogy a számoló
szerkezetek felépítésénél bizonyos mechanikus elemek mellett már fel-
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használják az elektromos árammal működő elemeket is. Például a lyuk
kártyagépekbe beépített számoló automatikus számfelvétele egy elektro
mágneses elven működő kapcsoló, relé közbeiktatásával történik.. 

Az elektronikus számolási módra jellemző, hogy az egyes számokat 
már nem fizikai elmozdulások (pl. számkerék elfordulás), hanem áram
impulzusok fejezik ki. A számolóművek nem rendelkeznek forgó alkat
részekkel, csupán az áramkörökben létrejövő rendkívül gyors kapcsolatok 
formájában játszódik le a kívánt számolási művelet. 

A gépek fenti elkülönítése az utóbbi években szinte megszűnik, mi
vel az elektronikus elemek a berendezések minden típusánál egyre na
gyobb szerepet játszik. 

Az adatfeldolgozó gépeket, berendezéseket csoportosíthatjuk a gépek-
kel feldolgozható információk típusai szerint: 

- numerikus gépek, 
- alfanumerikus gépek. 
A numerikus gépek csak s:ziámadatok és bizonyos számú megjelö

lésre és vezérlésre szolgáló jel feldolgozását tudják elvégezni. 

Az alfanumerikus gépek jellemzője, hogy a számok és jelek mellett 
szöveget is írnak. 

A gépek további csoportosításának alapja a feldolgozási folyamat-
ban betöltött szerepük: Ezek szerint vannak: 

- alapgépek, 
- segédgépek. 
Az alapgépek a feldolgozási folyamatban nélkülözhetetlenek, más 

gépekkel nem helyettesíthetők, mivel a legfontosabb funkciók elvégzé
sére alkalmazzák őket. (Pl.: lyukkártyarendszerben a táblázógép.) 

A segéd- és speciális gépek alkalmazása lehetővé teszi az adatfeldol
gozási folyamat meggyorsítását, speciális műveletek elvég.zését, a munka 
hatékonyságának növelését stb. Felhasználásukra jellemző, hogy általá
ban valamilyen más géppel (berendezéssel) többé-kevésbé helyettesít
hetők. Pl.: a válogatógép a lyukkártyarendszernél, lyukkártya olvasó
lyukasztó az elektronikus számológépnél.) 

4 

3. Elektronikus számológépek rövid ismertetése 

Elektronikus számológépek az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: 
a) Nagy sebességű műveletvégzés, logikai műveletek közbeiktatásával. 
b) Tárolt program, automatikus működés. 
e) A feldolgozásban részt vevő adatok tárolása. 
d) Univerzális rendeltetés. 

Az univerzális jelző arra utal, hogy a számítógép elvileg bár
milyen összetett feladat megoldására alkalmas, amelynél a 
megoldás sémáját, algoritmusát véges számú elemi, numerikus 
lépésre vissza lehet vezetni. A számítógépet ez a tulajdonsága 
alkalmassá teszi a gazdasági élet különböző területén jelent
kező bármilyen probléma megoldására. 
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A számítógépeknek működésük során négyféle alaptevékenységet kell 
végezniük: 

- számítás, 
- tárolás, 
- vezérlés, 
- az ad~tok be- és kivitele. 
A számítógép az ábrán bemutatott alaptevékenységeknek megfele-

lően négy fő részből áll: 
- aritmetikai egység, 
-· munkatároló, 
- vezérlő egység, 
- be- és kimeneti egységek. 
Egy feladat - pl. számítás-végrehajtásánál - az aritmetikai egység, 

a vezérlő egység, a munka tároló · állandóan dolgozik, míg a be- és ki
meneti egységek csak időnként szállítanak adatokat a tárolóhoz vagy 
vesznek fel eredményeket. Az első három egység a gépben központi 
szerepet tölt be, ezért hívjuk központi egységnek, minden más a számí
tógéphez kapcsolt berendezést külső egységnek más néven perifériának 
hivjuk. 

A perifériákat felhasználási cél szerint csoportosítjuk: 
- bemeneti készülékek, 
- kimeneti készülékek, 
- külső tárolók, 
- párbeszédes készülékek. 
Az elektronikus számológépben tevő egységek kapcsolatát mutatja 

be az 1. sz. ábra. 
A számítógép egyes részei között az adatok, ill. vezérlőjelek áramla

nak, amelyek az egyes műveleteket kiváltják. Mint már említettük, a 
számítógép automatikusan, a program által vezérelten működik, a gép
ben lejátszódó folyamatokról a megfelelő jelzéseket a központi egység 
közli. 
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Számítóközpontok telepítése, tervezése, berendezése• 

Lengyel Mihály alezredes, 
D r . S e h l e i d e r J ó z s e f pa. 

II. R 11: SZ 

1. A mennyezetek és falak kialakítása 

A számítóberendezés gyorsjáratú mechanikus gépi be- és kiadó
készülékei, nevezetesen a lyukkártyalyukasztó és gyorsnyomtató, a be
épített hangszigetelés ellenére í.s zajokat keltenek, melyek a dolgozók 
összpontosító képességét erősen korlátozzák és ezenkívül egészségileg 
is károsak. A zajok csökkentésére a gépteremben tett valamennyi in
tézkedés azon alapszik, hogy az utózengést hangnyelő anyagoknak vala
mennyi arra alkalmas felületre felrakásával csökkentse. 

Arra azonban vigyázni kell, hogy szükségtelenül sok szekrény vagy 
más hasonló felállítása ne tegye tönkre a hangszigetelés hatását. A hang
szigeteléshez használt anyagok lehetőleg törölhetők legyenek és a por 
ne tapadjon rájuk. 

Mint már említettük, a különböző központok között válaszfalakat 
kell építeni. Ezeknek a falaknak üvegből történő kialakítása akusztikai
lag nagyon kedvezőtlen, ezért ezt kerüljük. Nagyon jól bevált a könnyű 
szerkezetű panelekből készült falak, amelyekben a padlótól kb. 1 m 
magasságban kezdődő kb. 1 m magas beépített üvegmezősáv van. 

A mennyezet folyamatos hangszigetelése szintén lehetetlen, minthogy 
szabad felületeket kell biztosítani a világítótestek elhelyezéséhez. A leg
több esetben a gépterem légkondicionálásához is a mennyezetben levő 
nyílásokon keresztül fújjuk be az előkészített friss levegőt, úgyhogy 
további felületek vesznek el a hangszigetelés szempontjából. Hogy a lég
kondicionáló csatornák ne legyenek állandóan szem előtt, többnyire köz
beiktatott födémet (álmenyezet) építünk be. A legalkalmasabb az élükre 
állított alumínium vagy PVC panelek, minthogy ezekre nem tud por 
le rakodni. 

* A f. évi 1. sz. Hadtápbiztosításban megjelent azonos című cikk foly
tatúsa. 
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Olyan helyiségekhez, melyekben mágnesszalagos vagy lemezes táro
lók vannak felállitva, gipszmennyezetet nem szabad használni. 

2. Légkondicionálás és portalanítás 

Az elektronikus számítóberendezések üzemközbeni viselkedése erő
sen függ a környező levegő hőmérsékletétől és páratartalmától. A elek
tronikus építőelemek maradó változásainak elkerülése végett az egyes 
szekrények és készülékek környezeti hőmérsékletét 18 és 25 °c között 
kell tartani. Minthogy a megengedett hőmérsékleti tartomány bizonyos 
határok között rögzíthető, az elektronikus kapcsolások méretezésénél a 
fenti adatokat irányértéknek kell tekinteni. Ez a maximális határokat 
jelenti. A készülékekben keletkező túlmelegedés levezetése végett beépí
tett ventillátorok friss levegőt fújnak be a készülékek alsó részén. Az 
a hűtendő részek mellett elhalad és felmelegedve a felső részén eltávo
zik. Allandó hőhatás elérése végett a friss levegőt mindig azonos hőmér
séklettel kell a készülékbe bevezetni. 

A készülékek követelményeinek megfelel, ha a relatív levegőnedves
séget 25"/o és 750/o között tartjuk. Kisebb nedvességnél készülékekből 
kiinduló .sztatikus mező túl erősen hat és túl sok port szív be a belső 

részbe, míg túl nagy páratartalom esetén a korróziós jelenségek elkerül
hetetlenek. A levegőnedvesség tartományát mindenkor a feldolgozandó 
adathordozó típusa szerint határoljuk be. Például a nyomtatványpapír 
400/o-nál kisebb relatív levegönedvességnél, az elektrosztatikus feltöltő
dés következtében, hajlamos a „tapadás"-ra, ami akadályozza a szabály
szerű lerakást. A lyukkártyákról is ismert, hogy futási tulajdonságai 
erősen függnek a nedvességtől. Itt a 650/o-o.s relatív levegőnedvesség 
betartása annál fontosabb, mennél nagyobb a feldolgozási sebesség. 

A levegő pormentességével szemben támasztott követelmények szin
tén felállitott készülékek típusától függenek. Míg a mágnesszalagos 
ás lemezes tárolókhoz nagyon gyakran megköveteljük a 3 mm-nél na
gyobb szemnagyságú porrészecskék 95°/o-os kiszűrését. a lyukkártya és 
lyukszalag-gépek, a nyomtatók és az elektronikus berendezések nem 
támasztanak különleges követelményeket, hanem elegendő, ha a készü
lékek ventillátorai elé szűrőhálókat helyezünk, melyeket időnként ki kell 
tisztítani. 

Sajnos a légkör a megadott követelmények egyikét sem tartja be 
egész éven át, úgyhogy, hacsak a berendezés üzem.készségét nem kíván
juk véletlenül fellépő külső befolyásoktól függővé tenni, olyan intézke
dések szükségesek, amelyek a kívánt határértékek betartását minden 
várható adottság mellett lehetővé teszik. 

A levegőt kondicionálni kell. Hogy a kondicionált levegőt központi 
légkondicionáló berendezéstől szívjuk-e be a számítóberendezéshez, vagy 
külön légkondicionáló berendezéseket állitunk-e fel, elvileg közömbös, 
néhány gazdaságossági meggondolásnak azonban jelentősége van. A 
számítóközpont és egy irodaház ellátásához megfelelően nagy légkondi
cionáló berendezés felállitása rendszerint olcsóbb, mint különálló lég
kondicionáló berendezések beállitása. Az üzemköltségek kiszámításánál 
azonban abból kell kiindulni, hogy a géptermek légkondicionálását 
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üzemre kell biztosítani, míg ez az irodahelyiségek részére nem szükséges. 
A központi légkondicionáló berendezésnek viszont állandóan üzemben 
kell lennie, ami nagyobb költségeket jelenthet, mint kisebb légkondi
ciont.ló berendezés üzemeltetése külön a géptermek sz.ámára. 

A gyakorlatban főleg szekrény alakú klímaberendezéseket használ
nak, melyek vagy a számítógéppel azonos helytségben, vagy egy oldalt 
szomszédos, illetve alatta levő helyiségben vannak felállítva. 

3. A légkondicionáló berendezés elvi felépítése és működése 

A légkondicionáló berendezésnek az a feladata, hogy a friss levegőt 
a klimatizálandó helyiségekbe beáramlás előtt úgy készítse elő, hogy 
azokban a hőmérséklet és a relatív nedvességtartalom kívánt határ
értékei betartásra kerüljenek. A gépteremben levő hőterhelés a levegőt 
,,elhasználja" és a távozó levegő vagy a szabadba jut, vagy a légkon
dicionáló berendezéshez kerül vissza újabb előkészítésre. 

Vigyázni kell arra, hogy az átlagos szobahőmérséklet egy megállapí
tott érték fölé ne emelkedjen. A bevezetett levegőnek hidegebbnek kell 
lennie, mint az átlagos szobahőmérsékletnek, és állandó légcserét kell 
biztosítani. Most felmerül a kérdés, milyen nagy lehet ez a különbség 
és óránként hányszor cserélhető a levegő anélkül, hogy huzatjelenségek 
érezhetők lennének? Tapasztalati értékként szolgál, hogy az átlagos 
szobahőmérséklet és a befújt levegő hőmérséklete között 5-6 •c-os kü
lönbség mellett és óránként 20-25-szörös légcsere esetén léghuzattal 
nem kell számolni. 

A huzatra érzékenység szempontjából jelentőséggel bír, hogy a hő
átvétel a kezelési körzetben történik-e, vagy nem, hogy a levegő alulról 
felfelé, vagy fordítva áramlik-e és hogy a levegő befúvását és kiszívását 
az egész helyiségben mennyire egyenletesen elosztva végezzük. 

Hazánkban gyakori az egykörös légkondicionálás. A légkondicionáló 
berendezéstől bevezetett levegőt nyomótérbe fújjuk be és innen a közbe, 
iktatott födémen keresztül jut be a gépterembe. A levegő elszívása mel
lékcsatornákon keresztül történik, melyeket lehetőleg az egész helyiség
ben körbevezetünk. Erre a közbeiktatott födém alkalmas (pl. lyukas 
mennyezetként történő kialakításánál a bevezetett levegő nagyon egyen
letesen és finoman elosztva jut be a helyiségbe, és a kieresztőcsatomák
hoz vezető útján felveszi a helyiség hőmérsékletét). Ha a kivezetőcsator
nák belépőnyílásai elég nagyok, az egész helyiség egyenletes átöblítését 
érjük el. 

A felülről lefelé történő légmozgással elkerüljük a por felkavarását 
és a padlón hideg levegőzóna keletkezését. A hideg levegőzóna az adott 
megoldásnál a mennyezet alatt képződik. Magassága lényegében a befú
vási sebességhez igazodik, ami viszont a szükséges légcsere-számtól 
függ. Annak biztosítására, hogy a hideg levegőzóna ne érjen el a dol
gozók fejéig, a helyiség magassága legalább 3 m legyen. 

Nem szép megoldás az egykörös légkondicionálásnál, hogy a készü
lékektől távozó levegőt az egész helyiségen keresztül kell vezetni a padló 
közelében levő mellvédcsatomákhoz. Minthogy a készülékek levegőbe-
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vezető nyílásai mindig a padló közelében vannak, az örvényléseket nem 
lehet teljesen kiküszöbölni. A néhány készülék nem csekély hőfejlesz
tése miatt szükséges nagy légmennyiség következtében olykor igen te
kintélyes légcsere-számok adódnak, ami legalábbis néhány helyen, huzat
jelenségekre vezethet. Az egykörös légkondicionálásnál további hátrányt 
jelent, ha sok magas készülék áll szorosan egymás mellett, mint a köz
ponti egység szekrényei és a mágnesszalagos készülék esetében. Ezek a 
géptermet klimatikailag több részre szétszabják, űgyhogy a kezelési 
körzetben nagyon éles átmenetű klímazónák, és azzal kapcsolatban 
huzat-jelenségek képződnek. Ezeket az is elősegíti, hogy a kivezető 

csatorna sohasem zárhatja körül hézagmentesen a teljes géptermet, mert 
a szükséges szállítási utak biztosításához megszakítások szükségesek. 

Egykörös légkondicionálást ezért nagyobb berendezésekhez ne ter
vezzünk; a kisebbek számára awnban többnyire elegendő, különösen 
akkor, ha kis légcsere-számmal lehet dolgozni. Minden esetre az egy
körös légkondicionálás az ismertetett formában jobb, mint külön lég
kondicionáló berendezések felállítása a gépteremben, pl. klimaszekré
nyek vagy hasonlók alakjában. Minthogy ezek a hideg levegőt viszony
lag kis felületről fűjják be a helyiségbe, legalábbis azok közelében 
mindig nagyon hideg zónák keletkeznek és erős huzat lép fel. Előnye 

viszont az, hogy egy ilyen megoldás természetesen nagyon olcsó. 
Klimatechnikailag előnyösebb, de lényegesen költségesebb megoldást 

ad a kétkörös légkondicionálás, amelynél a két klimakört külön lég
kondicionáló berendezések biztosítják. Az egyik levegőkörfolyamat látja 
el az egyes készülékeket és a másik, az elsőtől független, a géptermet. 
A gépterem légkondicionálása, mint már említettük, állmennyezeten és 
kivezető mellvédcsatornákon keresztül történik. A második klimakör a 
bevezetett levegőt közvetlenül viszi alulról a készülékbe és azt a felső 
ré'len hagyja el. Közvetlenül a készülékek (de legalábbis a szekrények) 
fölött a mennyezetbe légnyilásokat helyezünk el a gépekből távozó 
levegő részére. lgy a hőterhelés nagy részét már nem kell az egész 
helyiségen keresztülvezetni a kivezető mellvédcsatornákig, hanem az 
közvetlenül a készülékek fölött hagyhatja el a helyiséget. Ezáltal lég
csereszám a helyiségben lényegesen csökkenthető, úgyhogy a szűk helyi
ségekben sem lépnek fel huzatjelenségek. Magukra a készülékekre nézve 
a kétkörös légkondicionálás szintén előnyös, minthogy hűtőlevegőjüket 
már nem a „piszkos" padlóról szívják be, hanem állandóan szűrt levegőt 
kapnak. 

4. Légszűrő berendezések 

A levegő nagyvárosokban és ipari területeken por- és koromszem
csékkel annyira telített, hogy alapkövetelménnyé vált a légszűrő elhe
lyezése minden egyes légkondicionáló berendezés elé. Ha a levegő ezen
kívül még kémiailag aktív gőzökkel, vagy egyéb rossz szagokkal is 
telítve van, a purszűrők mellett még megfelelő aktívszén-szűrőket is be 
kell építeni. Erre azonban itt nem kívánunk kitérni. 

A porszűrőket mindig űgy helyezzük el, hogy azokat mind a külső, 

mind a keringetett levegő átjárja. Nagy levegöelőkészítő berendezések-

55 



ben, mint pl. olyanokban, melyek egy toronyház valamennyi helyiségét 
eJiátják, a szűrők önálló készülékeket képeznek, azaz önmagukban is 
megfelelő szekrényekben vagy kamrákban kell azokat elhelyezni. Az 
eJektronikus számítóberendezésekhez való felhasználásnál a szűrőket 
elsősorban a légkondicionáló berendezésekkel együtt, közös szekrényben 
szereljük fel. 

A számítóberendezések levegőjének előkészítéséhez csaknem kizárólag 
kuszált szálanyagú szálfonatos szűrőhálót használnak. Mechanikai szűrők 
nem jöhetnek számításba, minthogy 10 mm alatti szemnagyságra túl 
kicsi portalanítási fokot mutatnak. Azonkívül ezek a szűrők a kormot 
nem tudják leválasztani, pedig éppen ez teszi ki a levegő szennyezett
ségének jelentős részét. Az elektrosztatikus szűrők lehetővé teszik a 
legfinomabb részecskék (! mm alatti szemnagyság) leválasztását is igen 
nagy portalanítási fok mellett. Ezek azonban költségesek és viszonylag 
sok helyet igényelnek. A kusz.ált szálfonatú szűrő, mint már a neve is 
mutatja, kuszán elhelyezett szálakból áll, melyeket - laza filchez 
hasonlóan - alkalmas keretbe szorítva rögzítünk. A levegő áthaladása
kor a porrészecskék a szűrőszálak között lerakódnak, úgyhogy az üzem 
alatt a háló fokozódó elpiszkolódása lép fel. A durvább részecskék (kb. 
3 mm szemnagyságig) leválasztására szolgáló szűrők többnyire tisztít
hatók kiszívással, illetve kifúvással. A szűrő tiszta levegő felöli oldala 
rendszerint felismerhető arról, hogy a sz·álelrendezés sűrűbb, mint a 
bevezetett levegő felöli oldalon, vagy külön meg van jelölve. A leválasztó
képes.ség a szálátmérő csökkentésével és a szálak sűrűségének növelésével 
emelkedik, úgyhogy még 1 mm-nél kisebb szemnagyságok is kiszűrhetők 
99%-nál nagyobb portalanítási fokkal. Gyakran a nagyon finom por
részecskék leválasztásához papírszürőket is használunk, melyek megfelelő 
elpiszkolódási fok után kicserélhetők. 

5. Áramellátás 

Az elektronikus számítóberendezések energiaellátásához háromfázisú 
hálózat szükséges, melynek névleges feszültsége + 100/o-nál jobban sem 
rövidebb, sem hosszabb időn át nem ingadozik, éSfrekvenciája a névle
ges értéktől ±1"/o-nál nagyobb mértékben nem térhet el. Az Európában 
gyártott számitóberendezések kizárólag 220/380 V, 50 Hz-re készülnek, 
míg pl. az amerikai cégek berendezéseiket előszeretettel méretezik 60 
Hz-re, úgyhogy fázisátalakítót kell beiktatni az 50 Hz-es hálózat és a 
számítóberendezés bemenete közé. 

Míg a hálózati frekvenciával szemben támasztott követelményt az 
ország energiaellátó hálózat általában mindig kielégíti, a feszültségről 
ezt már nem mondhatjuk. Nevez~tesen a nagy bekapcsolási áramú áram
fogyasztók (ilyenek pl. a személy- és teherfelvonókban levő motorok, 
valamint a légkondocionáló berendezés motorjai is) bekapcsolásával rö
vid idejű feszűltségcsökkenések lépnek fel, melyek a megengecl.ett tole
ranciát túllépik és téves számítási eredményekhez vezethetnek. Meg kell 
azonban állapítani, hogy ezek a feszültségcsökkenések nem hatnak ki a 
transzformátoron át a nagyfeszültségü (6 kV, 10 kV, 30 kV) hálózatra. 
Ezt az energiaellátó üzemek megfelelő konstans értéken tartják, úgyhogy 
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számíthatunk a megkívánt toleranciák betartására, ha a számítóberen
dezést önmagában, vagy lövésszerű terhelés nélkül fogyasztókkal együtt, 
saját transzformátorra csatlakoztatjuk. Ez a saját transzformátor iránti 
igény azonban többnyire nem valósítható meg úgyhogy túlnyomórészt 
más intézkedésekhez kell folyamodni. Mindenesetre meggondolandó, 
hogy maguk a számítóberendezések is bekapcsoláskor lökésszerű igény
bevételt okoznak és több berendezés felállítása esetében mindegyik szá
mára külön transzformátort kellene megkívánni. Ezért inkább mindegyik 
berendezést egy megfelelően nagy lendítőkerék tömegű motorgenerátor 
gépegységen keresztül csatlakoztatunk. 

Több másodperces hálózat.kieséseket természetesen a gépegység nem 
tud áthidalni. Ha a használat menete a számítóberendezések tökéletes 
megszakításmentes üzemét kívánja meg, szükségáramellátó berendezést 
kell felszerelni, amelyre az átkapcsolás a hálózati feszültség kiesésekor 
automatikusan történik. 

Korábban már utaltunk az elektronikus számítóberendezések nagy 
érzékenységére a kívülről behatoló zavaró impulzusokkal szemben. Ezek 
pl. feszültségcsúcsok, amelyek már a nagyfeszültségű hálózatból kiindulva, 
a hálózati transzformátoron és a berendezésen belüli áramellátó készülé
keken keresztül a logikai áramkörbe kerülhetnek és ott hamis számítási 
eredményeket váltanak ki. Az ilyen jellegű zavarok megakadályozására 
rendkívül hatásos eszközt jelent az említett gépegység, amelyik már csak 
a be- és kimenet közötti tisztán mechanikus kapcsolat miatt is vala
mennyi zavaróimpulzust elfojt, amennyiben azok a hálózati feszültségen 
keresztül érkeznek. A nullavezetön át érkező zavarokat a földelőberen
dezésen keresztül kell levezetni. 

6. Altalános villamos berendezések 

Biztonsági okokból szükséges, hogy a világításon kívül a számítógép 
helyiségben létesített valamennyi villamos berendezést szükség esetén 
azonnal ki lehessen kapcsolni. Ebből a célból az energia-tápvezetéken 
- amelyik mind a számítóberendezést, mind valamennyi dugaszolóalja
zatot és más villamos készüléket feszűltséggel lát el - kapcsolót kell 
beépíteni, amelyik a vészfolyosón jól hozzáférhetően elhelyezett vész
kikapcsolóval működtethető. Ha a gépteremnek több kijárata van, 
mindegyiknél el kell helyezni vészkikapcsoló\. Ezeket feltétlenül feltű
nőei, meg kell jelölni, pl. vörös színezéssel és nagyfelületű kezelőelem
mel. Minthogy vészkikapcsolás esetén a számítóberendezés által meg
kezdett művelet nem folytatható végig le, semmiféle regisztertartalom 
nem biztosítható és így adott esetben információk elveszhetnek, ezért a 
vészkikapcsolást csak veszély esetén szabad alkalmazni. Minden más 
esetben a berendezést a kezelőasztalon elhelyezett kezelőelemekkel kap
csoljuk ki. 

Biztosítani kell továbbá, hogy a számítóberendezést összességében, 
valamint a különböző készülékeket is feszültségmentesíteni lehessen, pl. 
a karbantartási munkák elvégzéséhez. A bontási helyet úgy kell kialakí
tani, hogy illetéktelenek ne zárhassák össze. Ennél a lekapcsolásnál a 
karbantartási dugaszolóaljazatoknak üzemben kell maradniok, minthogy 
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azokra a mérőműszereket, forrasztópákákat vagy hasonlókat kell csatla
koztatni. 

Ha nem tervezünk megszakításmentes áramellátást a berendezés 
üzemi feszültségének névértékre történő szabályozásával, célszerű ha a 
számítóberendczés bemeneti feszültségét a gépteremben állandóan mutat
juk és feszültségellenőrző jelfogókkal jelezzük a megengedett tolerancia
tartomány minden túllépését. 

Folyamatos áramellátás esetén célszerű, ha ezt a gépteremből táv
kezelhetően alakítjuk ki és üzemállapotát a gépteremben jelezzük. Az 
&ramellátó berendezésen belüli messzemenő automatizálás miatt ennek 
költsége kicsi. Mindössze parancstovábbító szerveket kell beépíteni a 
be- és kikapcsoláshoz, valamint jelzőlámpákat valamennyi rendellenes 
üzemállapot jelzésére, mint pl. telepes üzem, szükségáramellátó üzem, 
üzemfeszültség, illetve frekvencia a megengedett tolerancián kívül esik 
stb Hibajelzéseknél ésszerű, ha az optikai jelzés mellett akusztikai jel
zést is váltunk ki, amelyik az észlelés után kikapcsolható. 

7. Folyamatos áramellátás 

A folyamatos (megszakítás nélküli) áramellátás beépítése fölötti 
döntés függ a várható hálózatkiesések gyakoriságától, időtartamától és 
a számftóberendezés használati területétől. A beépítendő berendezés 
szükséges terjedelme különösen az áthidalandó kiesések időtartamától 
függ. Elvileg különbséget teszünk a 

1. néhány millimásodperces, 
2. néhány perces, 
3. sok órás (korlátlan) 

időtartamú feszültségcsökkenések megszakítás nélküli áthidalására szol
gáló kivitelek között. 

A 200-300 ms-nál kisebb időtartamú hálózatkiesések áthidalására 
gépegységet használunk, mely egy háromfázisú hálózatra csatlakoztatott 
motorból, egy szinkron-generátorból, (a számítóberendezés üzeméhez 
szükséges háromfázisú áram előállítására) és egy egyenáramú generá
torból (a szinkron-generátor gerjesztófeszültségének előállítására) áll. 
Ezenkívül a gépegységnek lendkereke van, mely a szinkron generátor 
szabályozott gerjesztésével kapcsolatban gondoskodik arról, hogy a szá
mítóberendezés üzemfeszültsége a hálózati feszültség kiesése esetén a 
tolerancia-határokat csak annyi idő múlva lépje túl, amennyi elegendő 
valamennyi megkezdett számítási művelet hibátlan befejezéséhez és va
lamennyi fontos regisztertartalom biztosításához. Ha a hálózati feszült
ség visszatér, mielőtt még a számítóberendezés üzemfeszültsége a tole
rancia-határokat túllépte volna, a programfeldolgozás a kezelő beavat
kozása nélkül automatikusan folytatható. A tolerancia-határok túllépé
sénél a porgramot újra be kell indítani, ez némi nehézségeket okozhat, 
a program és a megállapított újrakezdési pontok jellege szerint. 

Ha a hálózati feszültség max. néhány perces kieséseit kell áthidalni, 
a gépegységek táplálására telepeket tervezünk. Hogy az üzemet erről 
a telepről mennyi ideig lehet fenntartani, csak a kapacitástól függ. Alta-
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Iábari kb. öt perc elég ahhoz, hogy az éppén feldolgozás alatt álló prog
ramot olyan helyig lefuttassuk, amelyen a megszakítás és egyszerű újra
felvétel lehetséges. Ha a hálózati feszültség visszatér, mielőtt még a 
telep kapacitása kime.rült vólna és a gépegység leállna, autoniatikus 
visszakapcsolás történik a hálózati üzemre. Ezt követően a telep újra 
feltöltődik, hogy egy újabb hálózatkieséshez elő legyen készítve. A te
lepeknek speciális, nagyon robosztus kialakítást adnak, amely lehetővé 
teszi a nagy árammal történő, rövid feltöltési időket. Ezenkívül arra is 
képesnek kell lenniük, hogy töltésüket néhány perc alatt károsodás nél
kül leadják a hajtómotornak. Öt percnél hosszabb hálózatkiesések 
nagyon ritkák, és csak néhány has~álati területen nem szabad a szá
mítóberendezést ennyi idő múlva sem leállítani. Ha olyan eset áll fenn, 
amelynél a számítóberendezés lekapcsolása semmilyen körülmények kö
zött sem engedhető meg, az áramellátását szükségáramfejlesztő gépcso
porttal kell biztosítani. Ez automatikusan beindul, ha a hálózati feszült
ség, kb. két percnél hosszabb ideig kimarad. A telep veszi át a gépegység 
táplálását a terhelés átvételéig, ami kb. egy perccel az indulás után 
megtörténhet. Ezután az üzem gyakorlatilag korlátlanul hosszú ideig 
fenntartható a ,szükségáramfejlesztő gépcsoportról. Minthogy mind a gép
egység, mind a szükségáramfe,ilesztő gépcsoport nagyon nagy zajjal 
dolgozik, jó hangszigetelés szükséges. Ha pl. a fellépő zajok miatt teljesen 
zárt helyiségben való elhelyezésre van szükség, gondoskodni kell meg
felelő légkondicionálásáról. Ha a helyiség állandóan szellőztethető, a 
veszteséghő elvezetéséhez többnyire elegendő ventillátor beépítése. A 
szerelési és karbantartási munkák egyszerűsítéséhez mind a gépegység, 
mind a szükségáramfejlesztö gépcsoport fölött futósínt kell elhelyezni 
emelőszerkezettel, melynek teherbírása a vonatkozó készülék súlyához 
igazodik. Hogy a számítási üzemet a gépegységen végzett karbantartási 
munkák alatt ne kelljen megszakítani, ezt energetikusan át kell tudni 
hidalni. Figyelembe kell azonban venni, hogy a számítóberendezés ez 
alatt az idő alatt védtelen a hálózatkiesésekkel szemben. 

8. Egyéb berendezések 

Más helyen már említettük azt a követelményt, hogy azokban a 
helyiségekben, melyekben a számítóberendezés és a hozzá tartozó beren
dezések vannak elhelyezve, - mint áramellátó-, légkondicionáló beren
dezés stb. - csak azok a személyek léphessenek be, akik vagy ott dol
goznak, vagy ideiglenesen bizonyos munkákat kell elvégezniük. Ez más 
szóval azt jelenti, hogy a számítóközpontban foglalkoztatott mindegyik 
dolgozónak kulcsokat kell kapnia azokhoz az ajtókhoz, melyek kinyitá
sára jogosult. Minthogy ez olykor nagyon sok lehet, ésszerű olyan 
generálkulcs-rendszer kifejlesztése, amelyik lehetővé teszi, hogy min
denkinek csak egy kulcsot adjunk, amellyel ki tudja nyitni valamennyi 
helyiség ajtaját, amelyikben dolga van. Kiegészítöleg a főajtókba mág
neses zárak építhetők, amelyek lehetővé teszik az ajtók távműködtetett 
nyitását bejelentett látogatók számára. Ezek mellett az üzemi követel
mények mellett biztonsági okokból szükséges, hogy a vészfolyosón levő 
valamennyi ajtót segédeszköz nélkül, azaz kulcs nélkül is ki lehessen 
nyitni. Amellett vigyázni kell arra, hogy a számítóközpontokban mindig 
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két vészfolyosónak kell lennie. Ha a központ a földszinten van, az egyik 
vészkijárat vezethet az ablakon keresztül, máskülönben két lépcsöház 
szükséges. 

Az áramellátás kimaradásának esetére a szükségvilág!tásos üzemre 
automatikus átkapcsolást kell betervezni. Szükségvilágítású lámpát vala
mennyi helyiségben fel kell szerelni, ahol emberek tartózkodhatnak. Ha 
a helyiségeknek üvegajtajuk van, többnyire elég a szükségvilág!tás a 
folyosón. Valamennyi vészkijáratot meg kell jelölni és olyan fényerövel 
kell megvilágítani, hogy a baleseteket elkerüli ük. 

• • 
• 

A cikkben egy számítóközpont telepítése során felmerülő legfonto
sabb és leggyakrabban előforduló problémákat igyekeztünk összeállitani. 
Speciális problémákról egy adott géptípus, konfiguráció és lehetőségek 
ismeretében lehet csak tárgyalni. Cikkünk folytatását a számítóberende
zések üzemeltetésének ismertetésével tervezzük. 
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HADTAPKIKl!PZl!S 

A hivatásos hadtáptisztképzés korszerű programja 

a ZMKMF hadtáp tanszéke 

A magyar felsőoktatásban, de a katonai képzés rendszerében is az 
oktatás-nevelés programok alapján folyik. Ezek a programok az adott 
képzéssel kapcsolatos hivatalos elvárásokat, követelményeket és ezek ki
elégítésének érdekében oktatandó tananyagot tartalmazzá:k egy közös 
okmányban, mely magában foglalja a képzés szervezési, módszertani 
útmutatásait is. A programok tehát célrendszerek és tervek integrált 
okmányai. 

A katonai felsőfokú képzésben a programokkal szemben a következő 
általános követelményeket támasztjuk: 

- az abban közölt célrendszer legyen élő, vagyis azt a csapatok 
gyakorlati szükségletei határozzák meg. A programok ne a csapatok pil
lanatnyi, hanem tudományos prognózis alapján megállapított előrejelzett 
igényeit elégítse ki. 

- A programok alapján első beosztásra, de egyben az egész hiva
tásra kell képzést nyújtani. fgy a program - tartalmát illetően - gya
korlati, praktikus, pillanatnyi ismeretek mellett elméleti, tartós alapis
mereteket is nyújtson. E tekintetben fejezze ki a viszonylag állandó és 
változó, dinamikus ismeretek egységét. 

- A program tartalma és az abban foglaltak csoportosítása tudo
mányos színvonalú legyen. Az ismeretek csoportosítása illeszkedjen be 
a tudományágak rendszerébe és valósítsa meg az általános- és szakis
meretek tudományos egységét. 

- A program tág és közvetlen értelemben biztosítsa a szigorú logi
kai rendet, didaktikai felépítését, az egyes tantárgyak és tárgykörök 
szoros egymásra épülését. 

- A program tartalmában feleljen meg a korszerű, komplex szak
kiképzés követelményeinek és alkalmazási formáinak. 

A hivatásos hadtáptisztképzés főszíntere hazánkban a Zalka Máté 
• Katonai Műszaki Főiskola. Itt kerül képzésre az MN hadtáptiszti állo

mányának gerince, innen kerülnek ki a vezető beosztásra elsősorban 
számításba jöhető fiatal tisztek. 
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A ZMKMF-án végzett hadtáptisztek előtt perspektíva szempontjából 
a következő utak állnak: 

1. Bizonyos csapatgyakorlat után továbbtanulás a ZMKA-n. 
2. Az MN szükségletének megfelelően kevés számban továbbtanulás 

hazánk különböző egyetemein (amelyek a Pénzügyi és Számviteli Fő
iskolánál magasabbak). 

3. Tanintézeti továbbképzés nélkül főiskolai végzettséget igénylő, 
őrnagyi rendfokozatra rendszeresített beosztási helyek betöltése, 

Ezek tehát a követelményrendszert meghatározó elvi és káderpoli
tikai tényezők. Mely tényezők határozzák meg a hivatásos hadtáptiszt
képzés tartalmát, azt, hogy a főiskolát végzett hadtáptiszt milyen tudás
szinttel rendelkezzen? 

A Magyar Néphadsereg Pártbizottsága 1969 októberében tartott ki
bővített ülésén - a Polittkai Bizottság május 9-i kádermunkáról szóló 
határozatából kiindulva - adaptálta az úgynevezett „hármas követel
ményt" a tiszti káderekre a következőképpen: 

A fiatal tiszt legyen : 
- erkölcsileg, politikailag szilárd, és legyen képes a politikai mun

frát szervezni; 
- legyen szakmailag jól felkészült, ezt az ismeretét át tudja adni, 

legyen képes kiképezni; 
- rendelkezzék olyan tulajdonságokkal, amelyek birtokában képes 

a harcot vezetni saját alegységének szintjén. 
Ezek a kommunista típusű parancsnoki eszmény vonásai. 
A katonai káderképzés sajátosságaiból eredően a követelményeken 

belül még azt is ki kell emelni, hogy a tisztnek nincs ideje, hogy gya
korlati teendőibe beletanuljon. Ezért a hármas követelmény kielégíté
sére irányuló képzésnek - anélkül, hogy itt illúziókat kergetnénk -
minden más tanintézetnél erőteljesebben kell biztosítani a gyakorlatias
ságot. 

A hazai tisztképzési rendszer sajátos, de nem egyedülálló jellegéhez 
hozzátartozik az is, hogy a végzett hallgatók olyan oklevél birtokába 
kerüljenek, amely bizonyos főiskolákhoz kötött, de nem katonai, hanem 
polgári beosztások betöltésére is képesít. Ezt a követelményt a program
nak nern a katonai jellegű· képzésen kívül, hanem azon belül kell bizto
sítania, úgy, hogy „katonai szempontból" haszontalan, csak polgári téren 
hasznosítható tananyagot ne tartalmazzon. 

Összefoglalva: a korszerű hivatásos hadtáptisztképzé& programjának 
olyan hadtáptisztek képzését kell biztosítani, akik: 

- hivatásos szolgálatukat alacsony beosztásban kezdik meg, de 
magasabb beosztásban fejezik be;" 

- szilárd világnézeti meggyőződöttség alapján képesek az alegység
nél folyó politikai munkát szervezni; 

- szakmailag képzettek, képesek az ellátást és kiképzést vezetni; 
- harcban a hadtápbiztosítá.st. végző alegységeket helyesen . irá-

nyítják; · · ·· 
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- képesek polgári költségvetési szerveknél üzemgazdász munkakört 
betölteni. 

Abból a tényből, hogy a hallgatók a szolgálatot magasabb beosztás
ban fejezik majd be, előre következik, hogy a képzésnek általános 
hadtápképzésnek kell lennie, mert biztosítani kell az ismeretek és képes
ségek egyrészét az MN hadtápszolgálat valamennyi 

- hadtáphelyettes, törzstiszt, illetve 
- magasabb ágazati vezetői (eü. kivételével) munkakörének ellátá-

sához. 
A realitás, ami bennünket közvetlenül érint azonban az, hogy a 

fiatal főiskolát végzett tisztek első beosztásukat csak részben kezdik ál
talános hadtáp- (tervező-szervező) tiszti beosztásban, zömmel szolgálati
li.g-vezetők lesznek. 

Ezeknek a beosztásoknak a konkrét, gyakorlatias ellátásához pedig 
koránt sem általános, hanem nagyon is konkrét ágazati szakismeretek, 
mégpedig lehetőleg gyakorlati ismeretek kellenek. 

Az ellentmondás jelentősnek tűnik, de látszólagos és főleg feloldható. 
(Semmiképp sem úgy, ahogy egyesek követelték, hogy a perspektív 
igényeket félretéve, a főiskolai képzési szintről lemondva, dobjuk sutba 
az általános koncepciót.) 

Ezek az elvtársak az alhadnagyképzés egyoldalú óraszámaitól elbű
völten követelték, hogy a négy év alatt egy meghatározott ágazatra 
oktassuk a hallgatókat és elfeledkeztek arról, hogyha 20 évvel ezelőtt 
ők maguk nem ilyen általános, magasabb igényű rendszer alapján kerül
tek volna képzésre, maguk sem foglalhatnának állást a kiképzés prob
lémáiban. 

Az új program céljainak kialakításánál és a követelmények megfo
galmazásánál tehát egy ellentmondást kellett feloldani a következő

képpen: 
A katonai főiskoláról olyan tiszteket kell kibocsátani, akik képes-

ségekben realizálva ismerik: 
- a csapathadtáp általános kérdéseit, 
- az összes hadtáp ágazatok lényegét, 
- egy-egy szolgálati ág összes részletkérdéseit. 

Tehát egy ágazati koncentrációra épülő általános hadtáp program 
került kidolgozásra. 

Ezt a koncentrációt a negyedik év bizonyos szakosításá.val érjük el 
úgy, hogy a szak jellegű, ágazati tárgyak is általános hadtáp töltésűek. 
Ezalatt azt értjük, hogy az egy adott szolgálati ág szervezésére és veze
tésére történő, direkt kiképzés, ha annak színvonala magas, nem nél
külözi az általános hadtáp szemléletet, az ott alakított képességek más 
szolgálatok szempontjából sem üresjáratok, az előző években megszer
zett általános ismeretek alapján igen könnyen adoptálhatók. 

A programot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az általános és ágazati 
képzés kérdései kapcsolatban vannak a hármas követelmény egyes kate
góriáival is. Ugyanis: 
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- az általános hadtáp képzés elsősorban a háborűs feladatokra való 
felkészítés - tehát a harcvezetői képességek terén jelentkezik. Ezt fejezi 
ki a minősítésben az „általános hadtáp" kifejezés; 

- a „számviteli szak" kifejezés a képzés „üzemgazdász" eredményét 
demonstrálja. 

Talán itt célszerű megemlíteni, hogy a polgári jellegű képesítést 
- úgyvélem - úgy sikerült kielégíteni, hogy megszerzése során a ka
tonai vagyis a hadtápképzés szempontjából „egy felesleges betű" sem 
kerül a hallgatók tananyagába. 

Az említett elképzeléseknek megfelelően épül fel az új program 
tanterve, amely - a csapatgyakorlattal együtt - 34 tantárgy óráit 
osztja el a képzés didaktikai rendjének megfelelően 7 tanulmányi félévre. 

E tanterv szerint a hallgatók: 

a képzés elején: 

megtanulják mindazt, ami a költségvetési szerveknél és a had
táp szolgálati ágakban közös, elméleti, erről szigorlatokon 
bizonyítást adnak, - kielégítik a számviteli szakot; 

a képzés derekán: 

megismerik az összes szolgálati ágak működésének lényegét, 
alapvető szabályait, ezeket kollokviumokon bizonyítják, ~ ki
elégítik az általános hadtáp szakot; 

a képzés végén: 

képessé válnak egy adott ágazat teljesértékű vezetésére, állam
vizsgát tesznek, kielégítik a katonai gazdálkodás ágazatot. 

Természetes, hogy a képzés idótényezői mereven nem választhatók 
cl egymástól, félévekben nehéz e képzési fázisokat egymástól elválasz
tani. Ugyanakkor - de mellékesen - a képzés időtényezői más köve
telményeknek is eleget tesznek, éspedig olyan értelemben, hogy az első 
év végén hadtáptisztesi, a második év végén hadtáptiszthelyettesi, ellátó 
szakaszparancsnoki, harmadik év végén hadtáptörzs beosztott tiszti fel
adatok ellátására képesek - irányítás mellett (a kiképzés négy év 
komplexumában jelentkezik). 

Néhány mondatot a negyedik év úgynevezett szakosított tárgyairól. 
Miután ezek oktatására akkor kerül sor, amikor a hallgató már egyszer 
megtanulta az adott szakszolgálati ág lényegét, szabályzatát, ezeknek a 
tárgyaknak a követelményeit úgy állítottuk össze, hogy: 

- bizonyos, magasabb szintű ismétlést, esetleg újonnan bevezetett 
rendszernek ismertetését, 

- folyamatos gyakoroltatást, 
- a szolgálat bonyolult, az általánostól eltérő kérdéseinek oktatását, 
- a hadiállapotra való áttérés, mozgósítás kérdéseinek megtanítását 

valósítják meg. Az elhelyezési szolgálatra és szállító szolgálatra szako
sított hallgatók részére e tárgyak keretében adunk kiegészítő műszaki 
jellegű ismereteket is. 
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• 

Az egész óraszám 65°/o-a kifejezetten hadtáp szakkiképzés, ami fo
lyamatosan alakul ki, nyilván az első években lényegesen kevesebb, 
később több. Az egész képzés 340/o-a elmélet, 650/o-a gyakorlat. Ez a 
szám csak a kifejezetten gyakorlati jellegű foglalkozásokat tükrözi és 
nyilván nem egyetlen mutatója a képzés gyakorlatiasságának. Talán töb
bet mond, ha megemlítjük, hogy a szakalapozó és szaktantárgyak vi
szonylatában a gyakorlati órák száma már eléri a 68°/o-ot, egyes szak
tantárgyak vonatkozásában pedig a 750/o-ot is. Azt is meg kell említenünk, 
hogy az 1967-es kiképzési programban a gyakorlat mindössze 530/o-ot 
ért el. 

A vizsgák számát, alkalmazkodva a felsőoktatásban érvényben levő 
irányvonalhoz, 350/o-al csökkentettük és számukat félévenként átlag 4-ben 
terveztük meg. 

A leírtakon keresztül átfogó képet igyekeztünk adni arról a kor
szerűsített programról, mely véleményünk szerint egyidőre megoldotta 
a hadtáptisztképzés kérdését. 

A program elfogadását széles körű bizottság vitája előzte meg, ahol 
az elhangzott vélemények segítették a legcélszerűbb változat elkészítését. 

Mivel a program űj, ezért a gyakorlati életben történő realizálása 
csak most kezdődik, de már most is nyugodtan leszögezhetjük, hogy a 
programban lefektetett előírások alapján kiképzett fiatal hadtáptisztek 
képesek lesznek a csapatokhoz kerülve beosztásuk betöltésére . 
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A helyőrségi kiképzési bázisok felhasználása 
a hadtápkiképzésben 

K o v á e s István alezredes, N á n ás s y István alezredes 
és Lengyel Lajos őrnagy 

A csapatok korszerű harceszközökkel való felszerelése, a korszerű 

szervezetek létrehozása, az ellenség harce.szközeiben és harceljárásában 
végbement változások, szükségszerűen megkövetelik az új ismeretek 
megszerzését és azok készség szinten tartását. Az ehhez szükséges felté
telek megteremtését elsősorban a helyes kiképzési módszerek kialakítá
sával érhetjük el. 

Az elmúlt évek kiképzési tapasztalatai azt igazolták, hogy a személyi 
állomány, ezen belül a hadtápalegységek célirányc,s és hatékony felké
fzítése kiképzési bázison, tábori kiképzés keretében megvalósítható. 

A k·iképzési bázison folyó, tábori kiképzés lehetővé teszi: 

- a napi kiképzési órák számának 8-12 órára történő növelését; 
- a kiképzés folyamatos (nappal és éjjel) végrehajtását a témától 

függően; 

- a gl. z. teljes állományának részvételét a kiképzésen. 
- A gl. zászlóaljak közvetlen alegységei egymással együttműködve 

folytathatják kiképzéseiket; 
- A kiképzési segédeszközök, a szükséges objektumok a helyszínen 

igénybevehetők. 

- A harc- és gépjárművek a laktanya és a kiképzési bázis távolsá
gától függetlenül a bázison elhelyezhetők. Kiszolgálásuk, karbantartásuk 
tábori viszonyok között megoldható. 

- A sorállomány - szükség esetén a tiszti állomány is - elhelyez
hető a bázison tábori viszonyok között. A hivatásos állomány azonban, 
n szolgálat kivételével beszállítható éjszakára a helyőrségbe. 

A fenti követelményeket kielégítő kombinált harcászati gyakorlóterek 
lehetővé teszik az összfegyvernemi és fegyvernemi alegységek korszerű, 
az új követelményeknek megfelelő kiképzés végrehajtását. Ezeken a gya
korlótereken a kiképzés feltételeit biztosító elemek alapvetően ki vannak 
építve. Ilyenek: 
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- gyakorló pálya a katonák, alegységek felkészítésére az ellenség 
harckocsijai elleni közelharcra; 

- gyakorló pálya a katonák, alegységek felkészítésére az ellenség 
gyújtó eszközei elleni védelemre; 

- a gép- és harcjármű vezetési pálya; 
- elektromos harcszerű lőtér, az éles kézigránát dobó pályával; 
- elektromos lőelőkészítő pálya, a gyakorló kézigránát dobó pá-

lyával; 
- harckocsi lőtér; 
- gyakorló pálya a katonák, alegységek felkészítésére az ellenség 

alacsonyan támadó légi céljai elleni harcra; 
- harci ösvény, mint a személyi állomány fizikai, pszichikai felké-

szítésének objektuma; 
- testnevelési és sportkombinát; 
- gL z. hadLápalegységeinek felkészítését szolgáló gyakorló pálya; 
- a gL e. hadtápalegységeinek felkészítését szolgáló gyakorló pálya; 
- különböző tantermek. 

Ezen tanulmány közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújt
sunk a csapatok PK HTPH-einek hasonló kiképzési bázisok hadtáp
kiképzésben való eredményes felhasználásához. 

1. Az összfegyvernemi és fegyvernemi objektumok felhasználásának 
lehetőségei a hadtápalegységek kiképzéséhez 

Először azokról az összfegyvernemi és fegyvernemi gyakorlópályákról 
kívánunk szólni, amelyek a hadtápalegységek felkészítése, kiképzése során 
felhasználhatók. Ilyenek: 

a) Az elektromos !őelökészítő pálya 

Rendeltetése, hogy biztosítsa a lőgyakorlatok eredményes végrehaj
tására történő felkészülést az érvényben levő lövészeti szabályzat köve
telményei szerint. Berendezettsége lehetővé teszi - a meghatározott 
fegyverfajták - a hadtápkatonák, alegységek viszonylatában a géppisz
toly-lőgyakorlatok előkészítését, illetve a lőelőkészítő foglalkozások leve
zetését, a figyelés, a távbecslés, a célfelderítés oktatását és begyakorlá
sát, valamint a kézigránát dobás oktatását. 

b) Az elektromos harcszerű lőtér 

Rendeltetése, hogy biztosítsa az összes fegyverfajtákkal az egyéni, 
valamint a kötelék lőgyakorlatok végrehajtását. A hadtápkatonák és al
egységek lőkiképzési feladatainak végrehajtása szempontjából a géppisz
toly szektor igénybevétele szükséges, ahol végrehajthatók az összkövetel
ményi program alapján meghatározott egyéni löfeladatok. 

c) A légvédelmi gyakorló pálya 

Rendeltetése, hogy biztosítsa az összfegyvernemi és fegyvernemi al
egységek felkészítését, a kis magasságban szálló légi célok elleni harcra. 

Tekintettel arra, hogy az ellenség légi ereje a különböző objektumo
kat - így a hadtáp objektumokat is - támadja, s a szaklégvédelmi egy
ségek - alegységek - csak a legfontosabb harcrendi elemek oltalma
zására képesek, szükséges a hadtápalegységek ilyen irányú felkészítése is, 
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d) A harckocsi elleni közelharc gyakorló pálya 

Rendeltetése, hogy a katonák, a rajok begyakorolják a harckocsi el
leni közelharc módjait, kialakítsa azokat az erkölcsi, politikai tulajdon
ságokat a személyi állományban, amelyek a test-test elleni küzdelemhez 
szükségesek. Ez a pálya alapvetően az összfegyvernemi alegység felké
szítését hivatott biztosítani. Azonban a korszerű harcban az ellenség 
harckocsijainak és páncélozott szállító harcjárműveinek tömeges alkal
mazásával kell számolnunk, és nem kizárt az, hogy az ellenség harcko
csijai betbrnek a harcrend mélységébe. ahol megfelelő szervezett páncél
elhárítás már nincs, s azok megsemmisítése a hadtápkatona vagy a kije
lölt rajok feladata. 

e) A 9yújtóanyagok elleni védelmi pálya 

Rendeltetése, hogy a személyi állomány megismerje az ellenség által 
nlkalmazható gyújtóanyagokat, azok alkalmazási eszközeit, megsemmisítő 
hatásait és a gyakorlatban elsajátítsa a keletkezett tüzek oltásának kü
lönböző módjait. A gyújtóeszközök alkalmazását az ellenség a harctevé
kenységek különböző módjaiban alkalmazhatja, nem csak a harcoló al
egységek ellen, hanem a különböző objektumok ellen is. lgy a gyújtó
anyagok alk~lmazása különösen veszélyes a hadtápalegységek, egységek 
ellen, ahol igen sok gyúlékony és robbanás-veszélyes anyag Van. Ezen 
indokok alapján a hadtápalegységek ilyen jellegű felkészítésének az ál
talános katonai kiképzés keretében nagy jelentősége van. 

f) Harci ösvény 

A harci ösvény. egy újonnan kialakított objektum, amely a harcosok 
fizikai, pszichikai felkészítésének objektuma. A pálya alkalmas arra, hogy 
a katonák egyenként, valamint rajonként gyakorolhassák a harc alapvető 
fogásait a valóságot megközelítő hatások kiváltása mellett. Egyes elemei
nek leküzdése növeli a harcosok fizikai állóképességét, félelemérzetük 
leküzdését. 

g) A kombinált harcászati gyako,·lótér 
A gépkocsizó lövészalegységek harcászati kiképzésének alapvető bá

zisa. Biztosítja a gépkocsizó és fegyvernemi aeg.-ek harcászati, szakhar
cászati kiképzését, a harc eredményes megvívásához szükséges készsé
gek kialakítását, a harctéri valóságot legjobban megközelítő körülmé
nyek között. Elemei felhasználhatók a különböző raj, szakasz, század, 
zászlóalj típusű harcászati alaki foglalkozások, század harcászati gyakor
lat egy mozzanatának végrehajtására. A hadtápalegység harcászati ki
képzésére a kombinált harcászati gyakorlótér egyes elemei igénybeve
hetők. Ezek: 

- a vadász szakasz támpont, ahol a hadtápalegységekkel raj, il
letve szakasz kötelékben támadó jellegű harcászati foglalkozás vezet
hető le; 

- saját elveink szerint kiépített szakasztámpont, ahol a hadtápalegy
ségek gyakorolhatják az egyes harcos tevékenységét védelemben, raj, 
szakasz kötelékben védelmi jellegű harcászati feladatokat, valamint a mű
szaki kiképzés keretében a különböző műszaki létesítmények kiépítésével 
kapcsolatos kérdéseket. 
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h) Egyéb gyakorlópályák 

A felsoroltakon kivül rendelkezésre állnak a tömegpusztító fegyverek 
elleni védelem, a műszaki, a gépjárművezetői kiképzéshez szükséges gya
korlópályák a h,:1dtá:1alegysCgek részére. Tereptani kiképzésükhöz a tel.ies 
gyakorlótér alkalmas. 

Az alaki kiképzéshez a laktanyai alaki gyakorlópálya, a testnevelési 
kiképzéshez sportkombinát akadálypálya, úszómedence áll rendelkezésre. 
A szabályzatismeret gyakorlati oktatására szolgál az őrmintakert. 

Összességében: a hadt.áp személyi állomány kiképzését a kialakult 
komplex gyakorlótér kedvezően elősegíti. A csapatok PK HTPH-ei előtt 
áll a feladat. hogy a lehetőségeket a hadtápkiképzés színvonalának növe
léséhez kihasználják. 

2. A komplex gyakorlótér hadtáp elemei és azok felhasználása a had
tápkiképzésben 

A komplex harcászati gyakorlótérrel szemben támasztott alapvető 

követelmény az, hogy legyen alkalmas az egységeknél levő fegyvernemi 
és szakalegy;.;égek harcászati és szakharcászati feladatainak elemenkénti 
begyakorlására. E követelmény alapján került sor a gyakorlótér hadtáp
elemeinek kialakítására. 

A gyakorlótér hadtápelemei lényegüket tekintve a hadtáp kiképzés 
egyik bázisát alkotják. 

A gyakorlótér hadtáp elemeinek rendszere magába foglalja: 
a) A saját szakasztámpont mögött levő gépkocsizó lövészzászlóalj 

gyakorlótéren: 
a zászlóalj-segély helyet; 

- a zászlóalj lőszerfelvételezö helyet és 
- a gazdasági ellátóraj települési helyét. 
b) Az elsőlépcső zászlóaljak körle\ei mögött: 
- az ezredsegélyhely helyét. 

e) Az ezredhadtáp gyakorlótéren: 
a hadtáp vezetési pontot; 
a lőszerraktárt; 
az üzemanyagraktárt; 
az élelem és ruházati raktárt; 
valamint a rakodóteret. 

A hadtáp gyakorlótér műszaki létesítményeit - egy célszerű válto
zatban - az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Aeg. htp. 
Eg. htp. gyak. pálya gyak. pálya 

1 .,; 1 

1 

Az elemek megnevezése 1 ~ 

1 ~ 
1 ct ct ~ ~ " 

1 

~ 1 .,; :i: :i: ~ .,; 
~ s .e -' [/J [/J ~ ~ 

ló :i: •o 'öl 8 ~ N í>l - '~ ,o 

1. 
' 
1 "iT3.-T4. 1 5. 6. 1 7. 1 8. 1 9. Tw.~ 

1 

1 

1 

1 Csoportos tgk. fedezék 
(rőzsével burkolva) 

1 
1 1 1 3 

Gépkocsi fedezék 1 tgk, 
1 részére (rőzsével burkolva) 

1 

1 3 2 1 1 8 
Gépkocsimotor fedezék 1 1 1 1 1 4 

1 
Csoportos mozgókonyha 
fedezék (rőzsével burkolva) 1 

1 Mozgókonyha fedezék 1 mko. 
1 részére (rőzsével burkolva) 1 1 1 2 

Törszbusz fedezék 
(rőzsével burkolva) 1 1 
Anyagfedezék (rőzsével 
burkolva) 1 1 1 1 1 5 

Mellvéd alatti fedezék 1 1 

Egyetemes lőpadka álló 
tüzelésre 1 1 1 2 1 1 1 1 9 

3 méteres harcárok nyitott 1 1 1 l 1 1 7 
3 méteres harcárok fedett 
(burkolva) 1 1 1 1 4 
Gépkocsi fedezék kötöző gk, 
részére ' l j 1 

í Sátor fedezék 1 
1 

1 1 3 
Sebesültek fektetéséhez 
szükséges fedezék 
6x3 m-es, 0,8 m mély 1 1 
Fűrészfogas rakodó 1 • 1 
Oldal és homlok rakodó 1 

1 

1 
1 í 1 

1 
1 

Összesen: 

Fenti létesítmények az egység PK HTPH irányításával az egység 
erőivel megépíthetők. 

Az egyes objektumokon belüli - jelenleg kiépítésre nem került -
elemeket '!0x20 cm-es jelzőtáblákkal tettük láthatóvá. 

Nevezetesen: 
a) A gl. z., elló. szakasz települési körletén belül: 
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- löszerellátó, az üzemanyag-ellátó és az egyéb anyag ellátóraj 
helyét; 

- a személyi állomány pihentetésére kijelölt helyet; 

b) Az ezredsegélyhely települési helyén belül: 

- az irányítópontot, mentesítőhelyet, az átvevő-osztályozó, fegyver
zetgyűjtő, az elkülönítő és a kiürítő helyet, valamint a lábadozók elhe
lyezésének helyét; 

- a gépkocsi telephelyet. 

c) Az ezred hadtáp második lépcső települési körletén belül; 

a híradó alegység helyét; 
- raktáranként az üres tároló edényzet (göngyöleg) helyét; 
- a páncélos és gépkocsizó. valamint a haditechnikai anyagraktár 

helyét; 
- raktáranként a felesleges, használhatatlan és javításra váró anyag 

(technikai eszköz) helyét; 
- a mentesítőhelyeket; 
- a személyi állomány pihenésre kijelölt helyeket. 

E gyakorlótér hadtápelemeinek müszaki leirását az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. 

A kiépített hadtáp objektumokon a kötelékkiképzés időszakában 
alapvetően az alábbi témakörök gyakorolhatók a szakharcászati, vala
mint általáno.'5 katonai-harcászati-alaki foglalkozások keretében: 

a) A szakharcászaii, alaki szakharcászati komplex foglalkozásokat 
a hadtáp összkövetelményi program, valamint a különböző utasítások 
alapján a szolgálatiág-vezetők tervezik meg és vezetik le. A foglalkozás0k 
vezetése során saját alegységeikkel, valamint a szállítási feladatokat 
megoldó gépkocsivezetőkkel gyakorolják, illetve besúlykolhatják: 

- a raktár elhelyezési körletének felderítését, a gépkocsik beveze-
tését a körletbe. az egyes részlegek elhelyezését; 

a munkafeltételek megteremtését: 
az álcázási feladatok végrehajtását; 
a műszaki munkák végrehajtásának rendjét. sorrendjét. módjait; 
az anyagok kiszállításra történő előkészítését, málbázását; 
az elöljárótól érkezö anyagszállítmányok fogadását, az anyagok 

átvételének, átmálházásának különböző módjait; 
- a kiadási-bevételi okmányok vezetésének rendjét; 
- az anyagok, technikai eszközök részleges mente~ítését, a rendsze-

resített és szükségeszközök felhasználásával; 
a szennyezett anyagok gyűjtésének és megsemmisítésének mód-

jait; 
az egyes raktárak személyi állományának őrzés-védelmi felada

tait, az egyes jelzésekre végrehajtandó feladatokat. 

Ezeket a foglalkozásokat megtarthatják a szolgálatiág-vezetők külön
külön időpontban. Ez függ attól, hogy az adott egység PK HTPH milyen 
időrendi sorrendben tervezi be ezeket a foglalkozásokat. Célszerű azon
ban a foglalkozásokat szolgálati áganként külön időpontban megtartani, 
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mert ebben az esetben a teljes hadtápgyakorló tér felhasználható az adott 
alegység kiképzési feladatainak végrehajtására. Nincs zsúfoltság, nem ke11 
csökkentett területen tevékenykedni. Szolgálati áganként az egyes fog
lalkozások 1-2 kiképzési nap keretében 14-16 kiképzési órában végre
hajthatók. 

b) Az általános katonai-komplex foglalkozásokat az adott egység tel
jes hadtáp állománya részere egyi.dőben1 kötelékben kell végrehajtani. 
E:;;eket a foglalkozá:'.okat a PK HTPH-ek tervezik meg és vezetik le a 
szolgálatiág-vezetők bevonásával. A foglalkozás jellegéből adódóan le
hetőség van arra, hogy az egyes fogásokat, mozzanatokat, amelyek elsa
játítása a kívánt színvonalat nem éri el, a foglalkozásvezetők megismé
teltessék. Sűlykolják addig míg a katonáknál a megfelelő jártassági fok 
ki nem alakult. Ezeken a foglalkozásokon gyakorolhatók az alábbi témák: 

- a teljes hadtápkörlet felderítése; 
- a hadtápalegységek bevezetése, elhelyezése; 
- különböző védelmi létesítmények kiépítése, a meglevő objektumok 

továbbfejlesztése; 
- az álcázási feladatok különböző módjainak végrehajtása; 
- ellenséges légicsapás elhárítása, következményeinek felszámolása; 
- tüzek oltása, anyagok kimentése, sérült technika vontatása, be-

omlott fedezék alól sérültek kimentése, ellátása, akadályok elhárítása az 
utakon, stb.; 

- a települési körlet elleni földi támadás elhárítása; 
- vegyes szállító oszlopok megalakítása; 
- rombolt útszakaszokon a műszaki munkák végrehajtása; 
- vegyes gépkocsi oszlopok megfordítása; 
- új oszlopok megalakítása; 
- a szennyezett utak mentesíté':ie különböző módszereknél. 
Ezeknél a foglalkozásoknál a hadtáp gyakorlótér igénybevétele mel

lett, szükséges a kombinált harcászati gyakorlótér fegyvernemi objektu
mainak az igénybevétele is, mint például a légvédelmi gyakorló pálya, 
valamint a gyújtóanyagok elleni védelmi pálya. Mivel az átvételre kerülő 
témák összetetten jelentkeznek, a kiképzés időtartamát célszerű legalább 
2-3 napra tervezni, s a tiszta kiképzési időt 25-30 órában meghatározni 
az alábbi bontásban: 

a légvédelmi gyakorló pályán történő felkészítésre 4; a gyűjtóanya
gok elleni védelmi pályán történő felkészítésre 6 órát; míg a fennmaradó 
15-20 órát a többi témák egyenkénti besűlykolására célszerű fordítani 
a hadtáp gyakorló pálya felhasználásával. 

Arra kell törekedni ezeken a kiképzéseken. hogy a hadtápkatonák 
megfelelő jártasságot szerezzenek a különböző feladatok végrehajtásában, 
vagyis <lmit az alapkiképzés időszakában az elméleti kiképzés során meg
tanultak, azt képesek legyenek megfelelő színvonalon a gyakorlatban 
végrehajtani. 

e) Mint már említettük, az egység hadtáp gyakorló pályán végre
hajtandó foglalkozások részét képezi a PK HTPH által tervezett és ve
zetett szakharcászati komplex foglalkozásnak. Ennek alapvető feltétele, 
hogy a kiképzést tervező személyek a gyakorlat helyét űgy válasszák 
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meg, hogy a gyakorló pálya abban benne legyen, annak részét képezze. 
Elképzelhető, a beállítástól függően az, hogy a gyakorló pálya a foglal
kozás kezdetén mint VAK, vagy a tevékenység során, a harcnap befe
jező időszakában. mint elhelyezési körlet .kerül felhasználásra. Az eddi
giektől eltérően, arra kell törekedni, hogy ezeken a foglalkozásokon az 
egyszerű és az összetett, bonyolult feladatok is végrehajtást nyerjenek 
a teljes állománnyal, függetlenül attól, hogy azok melyik időszakban 

vonultak be. Ennek figyelembevételével a komplex foglalkozások során 
az egység hadtápgyakorló pályáján a következő témák hajthatók végre 
nappal és éjjel, hagyományos és tömegpusztító fegyverek alkalmazásá
nak viszonyai között: 

- települési körlet szervezett elfoglalása, berendezése, munkafelté
telek megteremtése; 

- őrzés-védelem feladatainak gyakorlása, ellenséges behatások (föl-
di-légi) elhárítása; 

- járművek előkészítése rakodáshoz; 
- rakodókhoz történő beállás; 
- anyagok előkészítése kiadáshoz, az ag.-málházás, rögzítése, ál-

cázása; 
- forgalomszabályozási feladatok a körletben; 
- alegységek részére anyagátadás a körletben az egyes raktáraktól; 
- anyagátadás alegységek részére egység anyagátadó ponton; 
- anyagátadás aeg. részére menetvonalon; 
- szennyezett körletben való tevékenység (kivonás, részleges men-

tesítés stb.); 
- anyagok kiszállítása a harcoló alegységekhez a zászlóalj tagozat 

megkerülésével; 
- elöljárótól érkező anyagszállítmányok fogadása, bevezetése, átvé

tele, okmányolása. 
Ezekkel a témákkal tervezett foglalkozások időtartamát az adott ki

képzési időszakban célszerú 2-3 napra, 36-40 órára tervezni. A teljes 
komplexitásra való törekvés megteremti a feltételeit annak, hogy a had
tápalegységek teljes állománya rövid idő alatt összekovácsolódjon, meg
felelő jártasságra tegyen szert a harctevékenységek során jelentkező 
~zakfeladatai eredményes végrehajtásához. 

d) Az egységsegélyhely szakharcászati komplex foglalkozása. 

Az egyes kiképzési időszakokban az eü. katonák összevont kiképzé
sen vesznek részt a magasabbegységek egészségügyi alegységeinél, to
vábbá minden egység végzi a sebesültvivök összevont kiképzését. Ezeken 
n kiképzéseken a zárófoglalkozások terepen kerülnek levezetésre komplex 
foglalkozások keretében, a hadtáp összkövetelményi program témakörei 
alapján. Az egységek ezeket a lehetőségeket használhatják fel egészség
ügyi katonáik szakkiképzésére, illetve ezeken a foglalkozásokon van lehe
tőség arra, hogy a különböző típusú segélyhelyek állományát, a sebesült
vivők igénybevételével komplexen foglalkoztassák. A kiépített gyakorló 
rályán az alábbi szakfeladatok gyakorolhatók nappal és éjjel, hagyomá
nyos és tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között: 

- a segélyhely elhelyezési körletének felderítése; 
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- az alegység bevezetése, elhelyezése, munkafeltételeinek megte
remtése; 

- a különböző funkcionális részlegek telepítéEe, a működés felté
teleinek biztosítása (átvevő, osztályozó pont, mentesítő hely, átvevő, osztá
lyozó tér; kötöző, fektető, kiürítő stb.); 

- az őrzés-védelmi feladatok begyakorlása; 
- a rendszeresített technikai eszközök, anyagok kezelésének gya-

korlása; 
- a sérültek kiemelése a harcjárműböl; 
- sebesültek összegyűjtésében való részvétel a harcmezőn, azok 

hátraszállítása a segélyhelyre különböző gépjárműveken (seb. száll. gk., 
tgk. berendezve stb.); 

- sebesültek ellátása a segélyhelyen (fogadás, osztályozás, ellátás, 
kiürítésre előkészítés stb.): 

- anyagok, eszközök részleges mentesítésének gyakorlása. 

Ezekre a .foglalkozásokra 2 nap keretében 20-24 óra tiszta kiképzési 
idő beállítása szükséges. A foglalkozás végrehajtásának feltételei a kom
binált harcászati gyakorlótér különböző objektumainak felhasználásával 
biztosítottak. A fogJaJkozás levezetését azonban meg kell, hogy előzze 
a gondos tervezőmunka, mely az adott egység PK HTPH-re és egész
ségügyi szolgálatvezetöjére hárul. 

e) A zászlóalj hadtápalegységek részére kiépített gyakorlópálya, és 
r elhasználásának lehetősége a gl. z. htp. személyi állomány kiképzésében. 

A zászlóalj hadtápalegységei kiképzését segítő gyakorlópálya a zászló
alj kombinált harcászati gy"akorlótér szerves részét képezi._ Rendeltetése, 
hogy biztosítsa a zászlóalj hadtáp alegységei felkészítését a harctevékeny
ségek során végrehajtandó ·hadiápbiztosítási feladatokra. Levezethetők 
a gyakorlóLéren az összfegyvernemi alegységekkel egyidőben a szakhar
cászati, alaki foglalkozások. Részét képezheti a gyakorlótér elemeivel a 
gl. z. ellátó szakasz és segélyhely komplex gyakorlatának. valamelyik szd. 
gyakorlattal összehangolva, annak különböző mozzanataira ráépítve. 

A zászlóaljak hadtápalegységeinek felkészítése során: 

a kombinált harcászati gyakorlótér összfegyvernemi elemeinek fel
használásával a ZSH állománya és a gl. szd. sebesültvivöi gyakorolhatják: 

sérültek felkutatá::;át, megközelítését harcban; 
- a harcmező figyelését; 
- a sérültek ellátását, hálraszállítását a szd. sebesültfészekbe kü-

lönböző módszerekkel; 
- harcjárműböl sérült kiemelését. ellátását; 
- sérültek harcjárművel (PSZH-val) történő hátraszállítását a zászló-

alj-segélyhelyre; 
- a tehergépkocsi berendezését sebesültszállításra; 
- sérültek felrakását a sebesültszállító, illetve az erre a célra beren-

dezett tehergépkocsira. 
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- az elhelyezési körlet elfoglalását, a működési feltételek megterem-
tését; ,' 

- a sebesültszállító gépkocsival a ZSH-re történő beállást; 
- a sérültek kiemelését a gépkocsiból, elhelyezését a kiásott fede-

zékben; 
- a sérültek eü. ellátását a fedezékben; 
- a sérültek átszállítását a kiürítő helyen levó fedezékbe. 

A zászlóalj eUátószakasz részére kiépített elemek, valamint a kombi
nált harcászati gyakorlótér elemeinek felhasználásával a zászlóalj ellátó 
szakasz áUománya gyakorolhatja: 

- a harcjárművek feltöltését lőszerrel és hajtóanyaggal a harc
rendben; 

- szd. lőszer felvételező helyen lőszer kiadását az alegységeknek: 
felesleges anyagok leszedését; 

- meleg étel, valamint az anyagjárandósági cikkek kiosztását a szd. 
ételkiosztó helyen, a felesleges, és napközben a harcmezőn összegyűjtött 
anyagok átvételét: 

- lőszer kiosztását a zászlóalj löszerellátó helyen az alegység szol
gálatvezetők részére; 

- meleg élelem kiosztását az élelem ellátó raj települési helyén. 
hátiéthordóban, az alegységektől hátraküldötl katonáknak; 

- z. közvetlen alegységek feltöltését hajtóanyaggal, üza.-utánfuló 
alkalmazásával, valamint marmonkannák cseréje űtján; 

- az elhelyezési körlet felderítését; 
- az alegységek bevezetését, elhelyezését; 
- a munkafeltételek megteremtését; 
- az elöljárótól érkező anyagok fogadásának, bevezetésének, átvé-

telének módjait; 
- az őrzés-védelem feladatait; 
- az anyagok és technikai eszközök részleges mentesítésének fel-

adatait. 
A fenti témák gyakoroltatá=;ához szükséges idő, a kihelyezés időtar

tamától függően 24-30 óra. E foglalkozások megtervezésénél a zászlóal.i 
törzzsel való együttműködés fontos, mert az egyes kérdések begyakorlá
sát az „éles" ellátási feladatok megoldása mellett kell az alegységeknek 
végrehajtani. Ez a körültekintő munka az egységeknél vagy a PK HTPH-re 
vagy az általa kijelölt hadtáp tisztre hárul. A foglalkozások tervezésénél 
és levezetésénél itt is törekedni kell arra, hogy a zászlóalj hadtápalegysé
gek feladataikat egyszerű és bonyolult körűlmények között gyakorolják. 

f) Az elméleti kiképzést szolgáló tantermek és azok felhasználása 
a hadtáp személyi állomány kiképzésében. 

A hadtápkatonák, alegységek, a hivatásos és továbbszolgáló állomány 
harcászati és szakkiképzésének megalapozása, az elméleti ismeretek meg
szerzése, növelése érdekében szükségesek a tantermi, elméleti foglalko
zások is. A tantermek rendeltetése: 

- az alapfogalmak egységes értelmezése; 
- az oktatandó anyagok bemutatása, működési mechanizmus meg-

értetése; 
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a szakfeladatok megoldását biztosító célszerű módszerek szemlél-
tetése; 

az oktató állomány foglalkozásra történő felkészülésének segítése. 

A hadtápkatonák, alegységek általános lcatonai ismereteinek elsajá
títása céljából célszerű igénybevenni a különböző tantermeket. Ezek: 
a lökiképzési tanterem, a vegyivédelmi szaktanterem, és a műszaki .szak
tanterem. Ezekben a tantermekben rendelkezésre állnak azok a metsze
tek, tablók, szakanyagok, melyeket az általános katonai kiképzés kere
tében a személyi állomány oktatása során célszerű felhasználni. A tan
termekben oktathatók az alábbi témák: fegyveranyag ismeret, löelmélet, 
az atom-, vegyi-, biológiai fegyverek jellemzői, hatásai, az ellenük való 
védekezés módjai, az egyéni vegyivédelmi eszközök, az alegységek men
tesítő eszközei, a köd és füstképzö eszközök elméleti kérdései, a tüzelő
állások, a lövész és közlekedő árkok rendeltetése, típusai, kiépítésük nor
maidői. Az aknák és robbanó anyagok adatai, használatuk során betar
tandó biztonsági rendszabályok, stb. Tehát azokat a témákat lehet itt 
oktatni, amelyek ismerete nelkül a gyakorlati feladatok végrehajtása nem 
lehetséges. 

A hadtápkatonák, alegységek szakkiképzésének feltételeit hivatott 
biztosítani a hadtáp szaktanterem. Ez lehetővé teszi: - kisalegység (sza
kasz) egyidejű oktatását; - a továbbfejlesztés lehetőségeit nagyobb 
munkaráfordítás nélkül; - az összfegyvernemi, fegyvernemi és a hadtáp
katonák elméleti kiképzését az összkövetelményi programok tematikája 
alapján; - a tisztesek, a hivatásos állomány felkészülését a hadtáp kikép
zési tárgykörök oktatására. Szemléltető eszközei és anyagai, a különböző 
audióvizuális oktatás feltételeit biztosító technikai eszközök, terepasztal, 
mágneses falitábla, oktató falitáblák, diafilmek, valamint az egyes szol
eálati ágak szakanyagai. Ez a tanterem az egyes időszakokban felhasz
nálható a hadtáp tisztek, tiszthelyettesek harcászati, az alegység szolgá
latvezetők hadtáp és sorállomány hadtápkiképzéseinek levezetésére az 
alapkiképzés és kötelékkiképzés időszakaiban. Ennek alapfeltétele a gon
dos tervező munka, mely alapvetően az egység PK HTPH-re, illetve a 
tervező-szervező tisztre hárul, aki ezt az egységtörzzsel szorosan együtt
működve képes megoldani. 
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A MEG1lP1TEND0 MŰSZAKI LllTES1TMllNYEK ADÁTAI 

a) Gépkocsi fedezékek 

1H•i ~ N .. 
w .. 

;~ ~" i2~ " A méretek megnevezése .e-~ ~is Q. 'H c-:1 1-4 ·~ ~ e~ :S~ ö'g 0 ..!i ,!e .!ld tiai ,o 'il ,o 'il ü~-is ~ r,i ~ e-~ i,: ~ :.1~ 
1 

1 
A fedezék szélessége 

1 

750 cm 370 cm 670 cm 370 cm 370 cm 

A gjmű. állás hossza a 
fedezékben 

1 
700 cm 700, cm 700 cm 1000 cm -

A gjmú. fedezék mélysége 25()-280 250-280 280 cm 280 cm 170 cm 
cm cm 

A lejárati lejtő szöge 15° 15° 
1 

15° 15° 15° 

MEGJEGYZllS: 

1. A létesítményekhez a mellvéd alatti fedezéket nem kell kiépíteni. 
2. A lejáróba nyompályát készíteni csak a laza talajba lehet. 
3. A gjmü. fedezék műszaki rajzclt a „Műszaki Utasítás minden fegyver

nem számára'' e. szolgálati könyv 145. oldalán levő 126. ábra tartalmazza 
(MŰ'58. 1961. évi kiadás). 

4. A fedezékek padkáit gyeptéglával álcázni kell. 
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b) Mozgókonyha fedezékek 

A méretek megnevezése Egyes mozgókonyha 
fedezék 1 

Csoportos mozgókonyha 1 
fedezék 2 mko. részére 

~--·~--~-+---------+--------
[ A fedezék szélessége 

A mozgókonyhák állá
sának hossza főzőtérrel 

A fedezék mélysége 

A lejárati lejtő szöge 

lUEGJEGYZlíS: 

500 cm 

400 cm 
160 cm 

15° 

300 cm 

400 cm 
160 cm 

15° 

1. A mozgókonyha fedezékekhez a mellvéd alatti fedezéket nem kell 
kiépíteni. 

2. A lejáróba nyompályát épiteni csak laza talajon kell. 
3. A mozgókonyha fedezék formáját tekintve hasonlít a gjmll. fedezékhez. 
4. A fedezékek padkáit gyeptéglával álcázni kell. 
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e) Egyéb műszaki építmények 

----

'B 
00 " " " :s -"' ,.-"' -"' ~ E " .e 

A méretek megnevezése > .... :~ ro'!l i~ '" .2s ~ .[j 

~ ""' -:; :g~ "" "',o ~"'°" e al " > "'-" :,;: -" í:i:lio~:::::i "- <- "',o z -- ~ 

\ 200 cm 
1 

A létesítmény szélessége 144 cm alul alul 
1 

50 cm 
40-50 40-50 

cm felül 
felül 110 cm 

A létesítmény hossza teljes 500 cm 300 cm 300 cm 150 cm 
415 cm 
főhely is, 
250 cm 

A létesítmény mélysége 194 cm 
1 

75-100 170 cm 170 cm 110 cm 

! lépcsős [ 

cm 
A lejárati lejtő szöge 150 20° 20° 

megoldási 

MEGJEGYZÉS: 

1. A mellvéd alatti fedezék (fakötés nélküli) műszaki rajzát a „Tankönyv 
a fegyvernemi és szakalegységek ált. kiképzéséhez" e. szolgálati könyv 367. lap
oldalán levő 194. ábrá tartalmazza. 

2. A fedett óvóárok és a nyílt árok, valamint az egyetemes lópadka álló 
tüzelésre részletes leírását és műszaki rajzát a fent hivatkozott tankönyv 328. 
oldal, 171. sz. ábrája, illetve a 324. oldal, 167. sz. ábrája tartalmazza. 

3. Az anyagíedezék műszaki rajzát a „Műszaki Utasítás minden fegyver
nem részére" e. szolgálati könyv 150. oldalán levő 131. sz. ábra tartalmazza. 
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Egyéb feladatok: 

a) A hadtáp kiképzési objektumoknál - megfelelő felnagyítással - szem
léltető táblákon ábrázolni kell az adott objektum kiépített és kijelölt elemeit, 
valamint a forgalom rendJét. 

b) A rombolt útvonalak leküzdésének gyakorlásához (helyreállításához) 
szükséges elemeket (javító, helyreállitó anyagokat) a gépjárművezető pályán 
kell elhelyezni. 

e) A rakodóálbsokat az ezredhadtáp második lépcső gyakorlótér területén 
kell felépíteni. 
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Hadtápkiképzés és hadtápbiztosítás 
a hegyi kiképző bázison 

Pék Béla őrnagy 

A Magyar Néphadseregben több éve folyik az összfegyvernemi és 
fegyvernemi alegységek hegyi kiképzése. Ez évben egy korszerű hegyi 
kiképzési bázis építése fejeződött be, amellyel lényegesen bővűlt a lehet
tőség az erdős hegyes viszonyok közötti kiképzéshez. Egyúttal az új 
kiképző bázis új tartalmi követelményeket is jelent az alegységek hegyi 
kiképzésében, annak hadtápbiztosltásában és hegyi sajátosságainak meg
felelő hadtáp kiképzésében. 

Ez év második felében az MN 5232 PK HTPH elvtárs módszertani 
bemutató foglalkozása keretén belül sor került a hegyi kiképző bázis 
bemutatására is. A nagy anyagi értékekkel megépített és berendezett 
kiképző bázis lehetőségeinek bemutatásán túl célú] tűztük ki: hogy egy
részről a PK HTPH-ekkel megismertessük a bázis nyújtotta lehetősége
ket a személyi állomány kiképzése, elhelyezése és annak hadtápbiztosí
tása vetületében, másrészről a korszerűen berendezett hadtáp tanterem
ben és a bázison rendelkezésre álló, - a hadtápkiképzést elősegítő esz
közök - bemutatásával és gyakorlatban történő alkalmazásával ráirá
nyítsuk a bemutatót megtekintő állomány figyelmét azokra a feladatokra, 
melyek a kiképzés eredményes előkészítése és végrehajtása kapcsán 
reájuk hárul. 

Tekintettel arra, hogy a bemutatón a hegyi kiképzésben érdekelt 
parancsnoki és szakállománynak csak egyes képviselői vettek részt, 
szélesebb fórum előtt, a módszertani bemutatón elhangzottak alapján, 
jelen cikkben kívánok néhány gondolatot felvetni a hegyi kiképzést 
megelőző felkészítés, majd a kiképzés alatt végrehajtandó hadtápbizto
sltási és kiképzési feladatokról. 

1. A gépkocsizó lövész- és fegyvernemi alegységek erdős-hegyes 
kiképzése előkészítésének hadtápbiztosítási feladatai az állandó hely
őrségekben 

A hegyi kiképzésre elvonuló állomány felkészítésével egyidőben a 
gépkocsizó lövész- és fegyvernemi alegységek hadtápállományát ls fel 
kell készíteni - az új - a már begyakorlott rendszertől eltérő felada-
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tokra. E felkészülést differenciáltan: ellátószakasz, segélyhely, szállító 
gépkocsivezetők, szakácsok stb. célszerű végrehajtani a PK HTPH által 
meghatározott követelmények alapján. A felkészítés során egyrészről a 
kiképzésre elvonuló állomány, másrészről az elvonuló hadtápalegység 
hadtápkiképzésére kell a fő figyelmet fordítani. 

A személyi állomány elméleti felkészítése során: differenciáltan is
mertetni kell a hadtáp munkáját befolyásoló saját tényezőket erdős-he
gyes terepen. 

E téma kapcsán fontos, hogy a hadtáptiszti és tiszthelyettesi állo
mány részletesen megismerje a hadtápbiztosítás sajátosságait és a had
táp munkáját befolyásoló tényezőket. A személyi állomány pedig a harc, 
a terep és időjárás sajátosságaiból eredő alapvető egészségügyi, ellátási, 
után- és hátraszállitási feladatokat. Már a béke elhelyezési körletben fel 
kell készíteni őket az egyszerűbb ételek főzésére, a kombinált sérültek 
Idkutatására, kiemelésére, hátraszállítására, a szükségszállító és vontató 
eszközök elkészítésére és alkalmazására. 

Az egység PK HTPH feladata, még a felkészítés időszakában bizto
si1 ani, hogy a „század megkerülő osztag harca" - komplex foglalkozás 
tervében - kellő jelentőséggel helyet kapjon, majd végrehajtásra kerül
jön a lőszer és élelem anyagok utánszállítása, az egyszerűbb ételek el
ké,;zítése, elsősegélynyújtás baleseteknél, a szükség sebesültkiemelő és 
szillító eszközök elkészítése és használata az alegység állománya részé
ről. Célszerű ezeket a kérdéseket egység.szinten azonos követelmények 
szerint meghatározni és értelmeztetni az alegységek parancsnokaival, 
ellátó szakaszparancsnokaival és egészségügyi szerveivel. 

A bázisra való elvonulás előtt igen fontos, hogy a PK HTPH-e a 
személyi állomány felkészítése mellett gondosan mérje fel a hegyi bázi
son folytatandó kiképzés anyagi biztosításának feladatait, időben vegye 
fel a kapcsolatot a bázisparancsnokkal és a bázis környéki ellátó válla
latokkal. 

2. A hegyi kiképző bázison végrehajtandó hadtápkiképzési fel
adatok és azok végrehajtásának célszerű módszerei 

A hegyi kiképző bázison elsősorban gépkocsizó lövész- és felderltő 
alegységek hegyi kiképzése kerül végrehajtásra. A gépkocsizó lövész
zászlóaljak a kétéves kiképzési ciklusban egyszer, 140 órában itt kapnak 
kiképzést. A 140 órából 6 órát hadtápkiképzésre fordítanak. E 6 órában 
meg kell tanítani az alegységek katonáit az erdős-hegyes terepen, külön
böző időjárási viszonyok között végrehajtandó elsősegélynyújtásra, egy
szerűbb ételek elkészítésére, szükség sebesültszállító és -kiemelő eszközök 
elkészítésére, alkalmazására, pihenőhelyek berendezésére. A fentiek ér
dekében 3x2 órában oktatni kell „az élelmezés harcban"; az „ön és köl
csönös segélynyújtás baleseteknél" és a „pihenőhelyek berendezése" tárgy
körök anyagát. 

Célszerű ha az „élelmezés a harcban" és a „pihenőhelyek berende
zése'' tárgyköröket az ellátószakasz parancsnoka; az „ön és kölcsönös 
segélynyújtás baleseteknél" tárgykör anyagát az egészségügyi ellátást 
végző orvos oktatja az alegység állományának. 
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Á gépkocsizó lövészzászlóaljak, fegyvernemi alegységek hadtápai
egységeinek a hegyi kiképzés során felkészülés után részt kell venniük 
század gyakorlattal összekapcsolt 2 napos hadtáp komplex foglalkozáson. 
A zászlóaljak hadtápalegységei század megkerülő osztag harcászati gya
korlatára építve gyakorolják a hegyi harctevékenység hadtápbiztosítá
sát az alábbiak szerint. 

a) A gépkocsizó lövészzász!óali ellátószakasza végrehaitia: 
- az ellátószakasz telepítését erdős-hegyes terepen; 
- a század lőszerrel, élelemmel és ivóvízzel történő ellátását; 
- a hegyi szállítóeszközök felhasználását (gépkocsi - málhás állat 

kanadai szán - műanyag kihűzócsónak - csiga - csörlő - drót
kötél - szükség vontató eszközök - kézi erő); 

- az ellátószakasz tömegpusztító fegyverek elleni védelmének, őr-
zésének és védelmének kérdéseit. 

b) A zász!óaZi-segéZyhely személyi állománya gyakorolia: 
- a segélyhely telepítését; 
- a sérültek felkutatását, kiemelését, hátraszállítását speciális és 

szükségeszközök felhasználásával; 
- a sérültek segélyhelyen történő ellátását; 
- a segélyhely őrzés-védelmével kapcsolatos feladatokat. 
A gépkocsizó lövészzászlóaljak ellátószakasza és a zászlóalj-segély

hely állománya komplex foglalkozásának egyik változata az alábbi lehet. 

I. MOZZANAT 

A gépkocsizó lövészzászlóalj ellátószakasz parancsnoka és felcsere 
felderíti a gazdasági ellátószakasz, illetve a segélyhely települési helyét. 
A felderítés után elfoglalják és berendezik azt. Az őrzés-védelem, tömeg
pusztító fegyverek elleni védelem megszervezése után az ellátószakasz 
parancsnok 1 db gépkocsival lőszert, élelmet, ivóvizet és a személyi ál
lomány pihentetéséhez szükséges sátor és hálózsák, felszerelést szállítja 
ki a század részére. A tehergépkocsi a még járható űton előre megy a 
zászlóalj anyagátadó pontig, ahol az alegység-szolgálatvezető átveszi a 
kiszállított anyagokat. Ezeket itt málhásállatokra rakják át és hegyi 
ösvényen viszik tovább a század anyagátadó helyre. (A bázis állományá
ban málhás állatok nincsenek - így a mozzanatot jelenleg gyakorolni 
csak űgy lehet, ha az adott egység biztosít málhás állatot). 

A század anyagátadó helyről két változat szerint szállítják tovább 
az anyagokat. 

,,A" változat szerint: 
Kanadai szánra és műanyag kihűzócsónakra lőszert és élelmet rak

nak és vontatnak a szakaszokíg, ahonnan kézi erővel, illetve kötélpályán 
továbbítják azt a rajokíg. 
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,,B" változat szerint: 

Szükség vontató eszközökre lőszert málháznak és azokon szállítják 
tovább a szakaszokig, ahonnan kézi erővel, majd csigával, csigasorral 
húzzák fel a géppuska fészkekbe. 
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II. MOZZANAT 

Az anyagok kiszállítása után a század megkerülő osztag sebesültjeit 
a század sebesültvivők felkutatják elsősegélyben részesítik és kiemelik 
a sérülés helyéről 

- nyolcas hevederrel; - kihúzócsónakkal; 
- kihúzózsákkal; - háton. 
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A sérülteket a kiemelés után hátraszállítják a század sebesültgyűjtő 
fészekbe. 

A sebesült fészekből hordágy felszereléssel ellátott tehergépkocsira 
helyezik a sérülteket és hátraszállítják azokat a zászlóalj-segélyhelyre. 
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A komplex foglalkozás sikere alapvetően a személyi állomány béke
helyőrségben, illetve a bázison történt felkészítése útján biztosítható. 

A komplex foglalkozás elemeinek alapos megismerése és mozzana
tonkénti begyakorlása alapot nyújt ahhoz, hogy a hadtáp komplex fog
lalkozás alapvető célját elérje, a részt vevő személyi állomány elsajátí
tása a hegyi harc sajátos hadtápbiztosításának kérdéseit. 

Az alegységek személyi állományának hadtápkiképzésében, de kü
lönösen a hadtápállomány hegyi szakkiképzésében konkrét segítséget 
nyújt a bázis hadtáp szaktanterme. 

A hadtáp szaktanteremben eredeti formában és tablókon megtalál
hatók a hegyi harctevékenység hadtápbiztosításának kiképzését szolgáló 
anyagok és eszközök. fgy: 

I. Altalános rendelletésű oktatási segédeszközök: 

- magnetofon; 
- aspectomat; 
- terepasztal; 
- speciális jellegű oktató diafilmek. 

II. A szállit6 szolgálat anyagai és eszközei: 

A) F ALIT ABLÓKON: 
- az anyagi utánszállítás eszközeinek műszaki teljesítmény adatainak 

leírása; 
- helikopter; 
- gépkocsi; 
- málhásállat, szállitó keretekkel; 
- kanadai szán; 
- műanyag kihúzócsónak; 
- drótkötélpálya; 
- kötélpálya; 
- emberi erővel. 

B) EREDETI FORMÁBAN: 
- kanadai szán; 
- műanyag kihúzócsónak; 
- málhásállat szállitó nyereg; 
- kötélpályához kötél, csiga; 
- szükség szállító eszközök. 

III. Elelmezési anyagok, eszközök: 

A) TABLÓKON: 
- a porított félkész- és készételek ismertetése; 
-· az egyéni melegítőkészlet és a 12 személyes gázolajtüzelésű főző-

láda főbb mutatói, üzembehelyezésének rendje és fogásai; 
- az alegység kenyér-vízszállító ládák, a hűtőláda, a szállitókeret 

főbb műszaki adatai; 
- a katonák, alegységek élelem ellátásának rendje. 
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B) ERRDETI FORMÁBAN: 

- porított félkész- és készétel konzervek; 
- egyéni melegítőkészlet; 
- 12 személyes gázolajtüzelésű főzőláda; 
- alegység kenyérszállító láda; 
- alegység vízszállító láda ; 
- alegység hűtőláda; 
- a szállítókereten rögzítve: kartonokban levő egységcsomagolású 

élelmiszeranyagok. 

IV. Ruházati anyagok és eszközök: 

A) TABLÓKON: 

- a kétszemélyes sátor főbb műszaki adatai; 
- a sátor felmálházott állapotban, felépítésének fogásai, időnormái; 
- a hegyi hátizsák málházásának rendje; 
- a hóvédő szemüveg. 

B) EREDETI FORMÁBAN: 

~ kétszemélyes sátor; 
- hálózsák; 
- hegyi hátizsák; 
- téli álcázóruha; 
- hegyi síbakancs; 
- sítalp. 

V. Egészségügyi anyagok és eszközök: 

A) TABLÓKON: 

- rögzített és szükség anyagból készített egészségügyi felszerelések, 
hordágy, sebesültvontató eszközök elkészítésének fogásai, alkalmazásuk 
rr.ódjai; 

- előregyártott egészségügyi felszerelések: 8-as heveder, kanadai 
száu. műanyag kihúzócsónak, kihúzózsák alkalmazásának fogásai; 

- sérült kihúzása szakadékból komplex módszerekkel. 

E) EREDETI FORMÁBAN: 
- kanadai szán; 
-· műanyag csónak; 
- sérült kihúzózsák; 
- drótkötél pályához hordágy áteresztő; 
- 8-as hevederhez kötél; 
- hordágyak szükségeszközökből; 
- vontató eszközök szükséganyagokból. 

A hegyi kiképzés hadtáp tárgyköreit, oktatási kérdéseit a hadtáp 
személyi állomány részére a kiképző bázison 1-2 órában tanteremben 
elméleti ismertetéssel, szemléltetéssel, az összefüggések megértetésével 
célszerű megalapozni a hadtáp tanteremben megtalálható diafilmek, tab
lók segítségével. 
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A gyakorlati foglalkozásokat alapozó gyakorlati és komplex gyakor
lati foglalkozásonként kell végrehajtani. 

Az alapozó gyakorlatok során kell megtanítani a katonákat a tárgy
körrel kapcsolatos fogások elsajátítására (étel melegítés, húzószán ké
szítés szükséganyagból stb.) be kell mutatni a bázison levő hegyi kikép
zési anyagokat (csiga, kötélpálya, kanadai szán, főzőláda stb.). 

A komplex gyakorlaton már az összetett tevékenységek megtanítá
sára, begyakorlására és alkalmazására kell a fő figyelmet fordítani. (Pl. 
lőszer eljuttatása zászlóalj gazdasági ellátó szakasztól a fegyverekig, 
sebesült hátraszállitás stb). 

A tárgykör komplexumban előírt feladatokat gyakorlás után kész
séggé kell fejleszteni. 

3. A hegyi kiképzésen részt vevő állomány hadtápbiztosítása 

Az alegységek kiképzésének anyagi biztosítását, a bázís lehetőségeit 
figyelembe véve az alábbiak szerint lehet megoldani: 

a) Üzemanyag-eUátás: 

Jelenleg a kiképzésre vezényelt alegységnek magával kell vinnie a 
szükséges kenő és karbantartó anyagokat és a tervezett igénybevételnek 
megfelelő mennyiségű üzemanyag jegyet. A bázis jegy ellenében bizto
sítja a szükséges hajtóanyagot. 

b) É/.elemellátás 

A kiképzésben reszt vevő alegységeknek a személyi állomány élelem 
ellátását önállóan kell tervezniök és végrehajtaniok. Az alegység ellátó
szakasza (raja) a kiképzés teljes idejére magával köteles vinni a felhasz
nálásra tervezett nem romlandó élelmet. Ezek tárolására a bázison kor
szerű raktárak, hűtőszekrények állnak rendelkezésre. A romlandó élel
mezési anyagokat polgári vállalatoktól naponkénti vételezéssel a kikép
zést folytató alegységeknek kell biztosítania. Az ételkészítés eszközei és 
feltételei a bázison biztosítottak. A tábor étkezdéjében egyidőben 300 fő 
kulturált étkeztetése lehetséges. 

e) Ruházati ellátás 

A tiszti, tiszthelyettesi és legénységi állomány részére a helyszínen 
az ágynemű anyag rendelkezésre áll. A békehelyőrségekből az „A" és 
,,B" ruházati komplett anyagait és az elvonuló állomány létszáma alap
ján előírt felsőruházatot, lábbeli és fehérnemű cserekészletet kell elvinni. 
A fürdetés feltételei a táborban adottak. 

d) Egészségügyi ellátás 

A táborban jól felszerelt ezred típusú gyengélkedő áll rendelkezésre. 
Az egészségügyi ellátáshoz szükséges erőket az adott egységnek kell 
biztosítan1a. 

e) Elhelyezési anyagellátás 

A bázis tiszti és légénységi körletei, tantermei és irodái jól felsze
reltek és korszerűen berendezettek. A téli időszakokban fűtési gázolajat, 
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tűzifát és szenet -~ csekkel történő térítéssel - a bázist ellátó egység 
biztosít. 

f) Az anyagi biztosítás egyéb kérdései 
Jelenleg - amíg a bázis állománya csak részben feltöltött - az egyes 

objektumok, eszközök igénybevétele a7, alegységek részéről csak akkor 
történhet meg, ha az alegység előkészítő részlege a bázis parancsnokától 
azokat átvette. Az átvételt, majd a visszaadást átadás-átvételi jegyző
könyvön kell rögzíteni. A kiképzést végrehajtó alegységparancsnokok 
feladata biztosítani az átvett épületek, objektumok rendeltetésszerű 
használatát és megóvását. 

A fentiek vázolásával segítséget kívántam nyújtani a hegyi kiképző 
bázison megoldandó hadtápkiképzési feladatok eredményes végrehajtá
sához . 
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A csapatkiképzés új vonásaiból eredő hadtápbiztosítási 
feladatok 

Balázs Béla alezredes 

A Magyar Néphadsereg szárazföldi csapatainak 1971. november hó 
1-ével beinduló kiképzése néhány új tartalmi és módszerbeli követelményt 
vet fel. A kiképzés ilyen új vonásai: 

- A sorállomány egységesen kisalegységen (rajon) belül kerül har
madolásra. 

- A jövőben a katonai kiképzés alapvetően a laktanyai (helyőrségi) 
kiképzési gyakorló pályákon kerül végrehajtásra. 

- Több kiképzési feladatot a seregtest kiképzési bázisain lehet és 
kell végrehajtani, megoldani. 

Lényegében növekszik a bázisokon és tábori körülmények közt folyó 
kiképzés. Ezzel egyidejűleg a kiképzési bázisok, a kiskihelyezések adta le
hetőségek jobb kihasználása érdekében változik a kiképzésre fordítandó 
idő, ennek naponkénti aránya a hl. és sorállomány igénybevétele, napi
rendje. A kiképzés rendjében és körülményeiben előírt és a csapatok által 
megvalósítandó követelmények a csapatkiképzés hatékonyságának jelen
tős fejlesztését szolgálják. A változások - jellegükből - tartalmukból 
eredően - a kiképzés hadtápbiztosításának megoldása terén jelentős kö
vetelményeket állítanak a csapathadtáp elé is. 

E cikkben szeretném vázolni - a teljesség igénye nélkül - a kikép
zési rend változásaival összhangban a kiképzés hadtápbiztosításának kö
vetelményeit. 

Cikkem megirásánál az az elsődleges cél vezetett, hogy a kérdés iránt 
az illetékes csapathadtáp szervek érdeklődését felkeltsem, gondolatokat 
ébresszek, és további vizsgálódásra késztessek. Ma még a kiképzési vál
tozások minden kihatása a hadtápbiztosításra nem látható be teljes mély
ségben. Gyakorlati tapasztalatok nem állnak mögöttünk. Mind emellett 
mégis célszerűnek látom a témával kapcsolatos gondolatok kifejtését. 

1. A harmadolás új rendszeréből adódó hadtápbiztosítási feladatok 

A harmadolás új rendszerének végrehajtása szükségszerűen felveti 
az egységen belüli személyi átcsoportosítások végrehajtását. Ahhoz, hogy 
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kialakuljanak az alegységek keretei a II. és III. időszakos állományt ará
nyosan kell elosztani az alegységek között. 

E, a személyi átcsoportosítás ielentős anyagmozgatással jár együtt. A 
végrehajtás során arra kell törekedni, hogy a katona mozgását kövesse a 
szabályosan okmányolt anyagmozgatás is, mert máskülönben felbomlik 
a nyilvántartási rend. Megítélésem g.zerint célszerű, ha az átcsoportosí
tásra kerülő állomány teljes ruházati anyagkészletével együtt mozog új 
alegységeihez, mert így az anyag személyhez kötött marad, illetve bizto
sítottá válik a higiéniai rendszabályok betartása is. A már használt anyag 
nem kerül más katona részére kiadásra. Az így végrehajtott anyagmozga
tás kedvező lehetőséget teremt a fő és alegység nyilvántartások rendezé
sére. 

Az első időszakos (újonc) állomány bevonulása és alegységenkénti el
osztása szükségként veti fel az alegység körletek átrendezését, előkészí
tését, berendezését az új szervezetek kialakítása követelményei szerint. A 
harmadolás új rendszere kihat a harckészültségbe helyezés hadtápbiztosí
tására is. Az újonc állomány helyett időszakosan visszabiztosított tartalé
kos állomány beöltöztetéséhez, elhelyezéséhez stb. szükséges anyagi esz
közöket decentralizáltan, a visszabiztosított létszámok arányában alegysé
genként kell biztosítani, a korábbi centralizált biztosítás helyett. Ugyan
akkor az átcsoportosításból, a szervezeti változásokból, űj technikai esz
közök rendszerbeállításából stb. eredően a HKSZ-be helyezés hadtápbiz
tositásában más változtatások is szükségessé válnak. 

E feladatok végrehajtása után célszerűnek látszik néhány anyagfaj
tára (ruházat-elhelyezés) kiterjedően leltározás végrehajtása az anyagi 
rend stabilizálása céljából. 

2. A laktanyai-helyőrségi kiképzési obiektumokon folyó kiképzés had
tápbiztosításának alapvető rendie 

Az elmúlt években, részben a laktanyák területén, részben a helyőr
ségi gyakorlótereken korszerű, a kiképzés komplexitását, hatékonyságát 
biztosító gyakorlópályák épültek meg, illetve egy részük építése még fo
lyamatban van. Az elkészült kiképzési gyakorlópályák intenzív felhasz
nálása az új kiképzési ciklusban kezdetét veszi. 

Mindez a hadtápbiztosítás szervezésében az alábbiak szem előtt tartá
sát követeli meg. fgy pl.: 

- az alegységek gyakran tartózkodnak a bázisokon; 
- az alegységek napi kiképzési ideje a bázis ésszerű kihasználása 

miatt megnövekszik (8-10 óra); 
- az alegységek esetleg huzamosabb időre a bázisra kitelepülnek; 
- az alegységek személyi állománya a kiképzési feladat végrehajtá-

sára naponta kerül kiszállításra a bázisra, ugyanakkor a harcitechnika a 
gyakorlótéren maradhat; 

- egyidejűleg lehetnek alegységek kiskihelyezéseken, vagy sereg
test kiképzési bázisokon stb. 

A kiképzés végrehajtásának tehát sokféle változata lehetséges. Ebből 
következik, hogy a kiképzés hadtápbiztosítása bonyolultabbá, szervezése 
szerteágazóbbá válik. 
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A kiképzés rendjében beálló változások az alábbi követelményeket 
állítják a csapathadtáp szervek elé: 

Mindenekelőtt biztosítani kell, hogy az egység PK HTPH a kiképzés 
tervezésében résztvegyen, a kiképzési feladatokra megfelelő előrelátással 
rendelkezzen, mert ez az alapja a hadtápbiztosítás tervszerű megoldásá
nak. A kiképzés hadtápbiztosítása szükségessé teszi, hogy a PK HTPH a 
kiképzési tervvel összhangban, komplex hadtápbiztosítási tervet készítsen. 

A hadtápbiztosítási terv célszerű, ha tartalmazza: 
- a kiképzésen részt vevő alegység megnevezését; 
-· a kiképzési bázison való tartózkodás idejét, körülményeit; 
- a hadtápbiztosítás feladatait, erőit, eszközeit és megoldás módját 

ellátási ágazatonként. 

A tervet célszerű havonként az alegységek kiképzési tervei figyelem
bevételével elkészíteni. 

A laktanyai gyakorló pályákon folyó kiképzés különösebb igényt, a 
hadtáp szervek felé nem támaszt, tekintettel arra, hogy az ellátás felté
telei a laktanyában minden vonatkozásban adottak. 

A helyőrségi kiképzési bázison folyó kiképzések végrehaj lása során 
fontos feladatként jelentkezik az egészségügyi ellátás biztosítása. A kü
lönböző gyakorló pályákon folyó kiképzés számos baleset forrása lehet. 
Ezé1·t az alegység parancsnokoknak a kiképzésre való felkészülés idősza
kában fokozott figyelemmel és gondossággal kell oktatni a balesetvédelmi 
rendszabályokat. A megelőző óvóintézkedéseken túl biztosítani kell egész
ségügyi középkáder (eü. tts.) jelenlétét, az esetleges sérült ellátásának és 
gyors elszállításának feltételeit. Ezt célszerű 24 órás vezényléssel vagy a 
gyakorló alegység szervezetszerű állományából biztosítani. 

A bázisokon meg kell teremteni az alapvető higiénés feltételeket. Ki 
kell jelölni - építeni - a gyakorló pályák közelében illemhelyeket, biz
tosítani kell étkezések előtti kézmosás, evőeszköz elmosás stb. lehetősé
geit. 

A hosszabb kiképzési időre kitelepülő alegységek állományának élel
mezési ellátását meg kell szervezni. A kiképzési bázison való tartózkodás 
idejétől függően az élelmezési ellátás történhet a készételnek a laktanyá
ból való kiszállításával és a gyakorlópályán történő kiosztásával, készétel 
konzervek kiadásával és egyéni felmelegítés utáni elfogyasztásával vagy 
a kiképzésen részt vevő alegység szervezetszerű ellátó alegységének kite
lepítésével és a bázison való főzés, étel kiosztás feltételeinek megterem-
tésével. · 

Az élelmezési ellátást célszerű összekötni az ellátó alegységek, alegy
ség-szolgálatvezetők, katonák hadtáp kiképzésével. 

-- Külön problémaként jelentkezik a kiképzést vezető hivatásos ál
lomány élelmezési ellátása. Tekintettel arra, hogy a kiképzési bázisra való 
kivonulás nem minősül helyőrség elhagyásnak, nem minősül kihelyezés
nek, táborozásnak, így a ht. állományt nem illeti meg sem napidíj, sem 
természetbeni ellátás. A kiképzési bázison való tartózkodás idejébe azon
ban az étkezési idő beleeshet és a ht. állománynak is étkeznie kell. Ezért 
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meg kell találni a megfelelő és az érvényben levő szabályokkal összhang
ban levő ellátás feltételeit. 

Ilyen megoldások a következők lehetnek: 
- ha a kiképzési bázis a laktanya közelében van, célszerű a ht. állo

mány laktanyába való beszállításának megszervezése, tiszti étkezdében 
való étkeztetése. A beszállítást és étkeztetést váltásban is meg lehet ol
dani. Ilyen módon, amíg a katonák megétkeznek, addig a ht. állomány is 
megétkeztethetö; 

- ha a kiképzési bázis a laktanyától távolabb van, akkor célszerű 
a ht. állományt a bázis területén létesített tábori jellegű tiszti étkezdén 
étkeztetni. Ez megoldható úgy, hogy a ht. állomány a tiszti étkezdén be
fizeti az étkezési költséget és a tiszti étkezde a bejelentett létszámra ki
szállltja a kész ételt. 

Megoldható úgy is, hogy a ht. állomány a szükséges részétkezés ér
tékét az élelmezési szolgálatnak fizeti be és akkor a sorállománnyal azo
nos ellátásban részesül. Különösen célszerű ez akkor, ha az alegység el
látó alegysége a bázis területén települve főz. 

Ha az alegység a bázisra huzamosabb - 12 órát meghaladó - időre 
kitelepül és tábori körülmények közt kerül elhelyezésre vagy éjszakai ki
képzést is folytat, akkor a ht. állomány is természetbeni ellátásra jogo
sult. 

Biztosítani kell a kiképzési bázison tartózkodó állomány (egységek) 
folyamatos vízellátását is. Mivel a kiképzési bázisokon vízforrás jelenleg 
még nincs kiépítve, a biztosítást a meglevő víztároló-szállító eszközök 
igénybevételével kell megoldani, olyan számvetéssel, hogy az biztosítsa 
az iváshoz, főzéshez, mosogatáshoz és a tisztálkodáshoz szükséges víz
mennyiséget. Célszerű a víztároló eszközöket a kiképzési bázison centri
kusan elhelyezni, hogy az a különböző gyakorló pályáktól arányos távol
ságra legyen, vagy több tároló eszközt decentralizáltan elhelyezni és az 
ellátást a meghatározott gyakorló pályák utalásával megoldani. 

A kialakult helyzettől függően a harckészültség fenntartása érdeké
ben kintmaradó vagy a nap bármely időszakában (pl. éjszaka) a lakta
nyába visszaérkező technikai eszközök hajtó és kenőanyaggal való feltöl
tését minden körülmények között biztosítani kell. 

Téli időszakban szükségként jelentkezik, hogy a gyakorló pályák kö
zelében melegedő sátrak kerüljenek felállitásra, megszervezve ezekben a 
folyamatos fűtést és tűzbiztonsági rendszabályok betartását. 

E néhány felsorolt követelményből látható, hogy a kiképzés hadtáp
biztosítása az eddigieknél gondosabb szervező munkát igényel a hadtáp
szolgálat beosztottaitól. 

A követelményekből az is látható, hogy a hadtáp alegységek személyi 
állománya a hadtápszolgálat anyagi technikai eszközei az eddiginél na
gyobb mérvben kerülnek igénybevételre. Ezért szükséges az alegységek 
hadtápalegységeinek önálló feladatokra való felkészítése, az anyagi és 

· technikai eszközök fokozott gonddal való kezelése, karbantartása, javí
tása, hadihasználható állapotban tartása. 
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Számolni kell azzal is, hogy az egyes anyagfajták nagyobb mérvben, 
illetve gyorsabban használódnak el és így utánpótlásuk igénye gyakrab
ban fog jelentkezni. Ilyen anyagok lehetnek: a sorállomány gyakorló ru
házata, mely a gyakorló pályák használata során nagyobb mérvben ron
gálódhat és szennyeződhet; a sátoranyag, amelynek egy részét szinte ál
landó jelleggel kell telepíteni a bázisokon; a mozgókonyhák, víztároló
szállító eszközök, tábori elhelyezési anyagok stb. E tényt a csapatgazdál
kodásí és felsőszintű ellátási tervek készítése során figyelembe kell venni. 

A kiképzési követelményekből, mint ahogy fentebb már említettem, 
az is kitűnik, hogy általánossá válik a kiképzés tábori jellege. Ez azt je
lenti, hogy alegységek huzamosabb időre - a kiképzési tárgykörök át
vétele céljából - tábori körülmények közé kerülnek. Az ilyen kiskihelye
zések hadtápbiztosítását komplexen, a tábori követelmények szerint, a 
hadtápalegységek kitelepítésével, az anyagi-technikai eszközök egységen 
- magasabbegységen belüli centralizálásával átcsoportosításával, 
minden szempontból való időbeni, gondos előkészítésével lehet megol
dani. 

A táborozások alapvető hadtápbiztosítási követelményei általában is
mertek, mégis néhány követelményt újólag felvetnék. Így: 

- a táborozás helyőrségtől való távolságától függően biztosítani kell 
az alegységek által laktanyában visszahagyott harckészültségi anyagok 
utánszállításának, illetve az alegység által többletként elvitt anyagok 
visszaszállításának feltételeit; 

- biztosítani kell az egészségügyi, élelmezési és ruházati ellátás, 
ezen belül is a fehérnemű csere, fürdetés, mosatás, vízszállítás, üzemanyag
ellátás önálló végrehajtásának személyi és anyagi feltételeit, a végrehaj
tás feszes megszervezését; 

- biztosítani kell a tábori elhelyezés, fűtés, világítás, tűzvédelem 
eszközeit; 

- szükségként jelentkezik a táborozás alatti anyagi szükségletek 
(romlandó élelmiszer, víz, tűzifa, hajtóanyag stb.) utánpótlásának, véte
lezésének előzetes szabályozása, szükségszerinti előzetes megrendelése. 

Mindezt célszerű, ha az egység PK HTPH-ek kiképzési terv isme
retében, jó előre anyagszükségleti számvetésekkel alátámasztott hadtáp
biztosítási tervben rögzítik és a végrehajtás biztosítása érdekében szer
vezési intézkedést dolgoznak és adnak ki az érintett alegységeknek. 

A hadtápbiztosítás összehangolása céljából elöljárói (magasabbegység 
- seregtest) szervezési intézkedés szükséges akkor, ha több egység szak
alegységei kerülnek összevonásra, tábori kiképzésre. 

3. A seregtest kiképzési bázisokon folyó kiképzés hadtápbiztos!tása 

Seregtest kiképzési bázisokra való kihelyezés hadtápbiztosftásának 
tervezése, szervezése során figyelmbe kell venni, hogy egyes bázisokon 
milyen előkészített feltételek állnak rendelkezésre. Az egyes bázisok elő
készítettségét, igénybevételének rendjét külön intézkedés szabályozza. A 
bázisok kiépítettsége és berendezettsége még nem mindenben azonos, így 
a hadtápbiztosítási feltételek és lehetőségek is változnak. 
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A hegyi kiképzési bázis hadtápbiztosítási szempontból a legelőnyösebb 
feltételeket biztosítja. Itt biztosítva van a hl. és sorállomány barak épü
letekben való elhelyezése, amely komplexen be van rendezve minden 
anyaggal, eszközzel. (Pl. ágy, asztal. szekrény, ülőke, teljes komplett ágy
nemű felszerelés.) Biztosítva van a tisztálkodás minden feltétele. Rendel
kezésre áll teljesen berendezett konyha, étkezde, raktár, amelyek működ
tetéséhez minden konyhai és éttermi felszerelés a helyszínen biztosított. 

Rendelkezésre áll alap hajtóanyagokat biztosító üzemanyag töltőállo
más. Működik a berendezett és orvossal rendelkező gyengélkedő. Bizto
sított a tábor teljes közművesítése és egyrészének téliesítése is. 

A hegyi kiképzési bázisra kihelyezésre kerülő alegységek hadtápbiz
tositása terén a következő fontosabb feladatok jelentkezhetnek: 

- biztosítani, hogy az alegységek az előírt harckészültségi készlete
ikkel vonuljanak el a bázisra; 

- elvitetni az alegységekkel a táborozás idejére szükséges tartós 
élelmiszereket, időben megrendeltetni velük a szükséges romlandó élelmi
szereket, elvitetni velük a vételezéshez szükséges eszközöket; 

- biztosítani a személyi állomány ruházati ellátásához szükséges 
cserekészleteket (ágynemű anyagok kivételével); 

- elvitetni a kihelyezés időszakára a technika ellátásához szükséges 
kenő- és karbantartó anyagokat stb. 

A kihelyezésre menő egység - alegység fontos feladata a bázis pa
rancsnokától a kijelölt körletek, berendezések, anyagok átvétele és a ki
képzés befejezése után annak gondosan karbahelyezett, üzemképes és 
hiánymentes visszaadása. 

Célszerű, ha a hegyi bázist igénybevevő magasabbegységek PK HTPH
ei megszervezik alárendelt egységeik PK HTPH-i (esetleg alegység pk-ok) 
részére a bázis előzetes bemutatását a feltételek részletes megismertetése 
céljából. 

Megjegyezni kívánom, hogy a tábor területén egyre több alegység 
tartózkodik kiképzés céljából Ezért a kiképzési lehetőségek összehango
lásán tű! a hadtápbiztosítási feladatokat is össze kell hangolni egymás kö
zött, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek arányosan elosztásra kerülje
nek és a működés rendje megnyugtatóan kialakuljon. 

Itt említeném meg, hogy megítélésem szerint lényegesen egyszerűbbé 
válna a meglevő lehetőségek több alegység közti elosztása és a hadtápbiz
tosítás egységesítése, összehangolása, ha a kiképző bázis önálló hadtáp 
szervezettel rendelkezne. Az önálló hadtápszervezetet ezentúl a bázison 
levő hadtápanyagok megnyugtató kezelése (nyilvántartása, karbantartása, 
elszámolása, pótlása) különösen igényelné. A bázis folyamatos kihaszná
lása, a kiképzés „megterhelésének" alaposabb, egy időszakot átfogó vizs
gálata szükséges azonban ezen igények pontosabb felméréséhez. 

A seregtest többi kiképzési bázisa (tüzér, légvédelmi tüzér stb.) ma 
• még nem nyújtja mindenben ugyanazokat a feltételeket, mint a hegyi ki

képzési bázis. Azonban a közeljövőben ezeknek a bázisoknak is hasonló 
feltételek állnak majd rendelkezésre. Legelőrehaladottabb e kérdésben a 
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seregtest tüzér (Kincses) kiképző bázisa, ahol ez év őszétől a tábor egy 
részében a feltételek teljes komplexitásukban biztosítottak lesznek. 

A csapatokra háruló hadtápbiztositási feladatok ilymódon ma még 
bázisonként mások és mások. Ezért a táborozást megelőzően szükségessé 
válik az előzetes tájékozódás. 

Összegezve a kiképzés új vonásaiból a hadtápbiztosításra háruló fel
adatok az egységek PK HTPH-eitől az eddigieknél bonyolultabb, sokol
dalúbb, előrelátóbb tervező-szervező munkát, a hadtápalegységektől fi
gyelmes előkészítő és gondos végrehajtó munkát igényelnek. Mint aho
gyan a bevezetőben utaltam rá, a feladat további elemző, a kiképzési ter
vek birtokában további felmérő munkát tesz szükségessé. 

Cikkemmel alapvetően az volt a célom, hogy a sokrétű, bonyolult fel
adatok megoldásához - kialakult tapasztalatok nélkül - segítséget nyújt
sak. A kiképzési feladatok magasszintű hadtápbiztosítása érdekében 
mindannyiunk feladata a jó tapasztalatok gyűjtése, azok közreadása. 
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• 

Hadtápkiképzés ellenőrzésének tapasztalatai 
egy magasabbegység egységeinél 

Brüll Miklós őrnagy 

Az ismeretek szervezett és tervszerű eljuttatása a kiképzendő állo
mány számára különös jelentőséggel b-ír a hadsereg vonatkozásában. Ez a 
feladat két részre bontható: 

Olyan témák elsajátítása, amelyek egyrészt elengedhetetlenül szük
ségesek a mindennapi béketevékenység esetén, másrészt haditevékenység 
alkalmával. Annak ellenére, hogy a feladat kettős jellegű, nem lehet el
választani egymástól a két kérdést. Akár az egyik, akár a másik vonat
kozásban szenved csorbát a kiképzés, a kiképzettségi fok már nem lesz 
teljes értékű. Az is lényeges szempont, hogy az ismeretek először a jár
tasság, majd a készség szintet érjék el. Egy későbbi - de az előbbihez 
hasonlóan kiemelt - feladat, hogy a készség szintet szüntelen gyakorlás
sal fenn kell tartani. 

Ismeretes, hogy az állomány kiképzésének döntő .fontosságú doku
mentuma, a tartalmi és formai kérdéseket egyaránt meghatározó „Össz
követelményi program", amelyet az elöljáró szerv juttat el a csapatokhoz, 
ahol azt az esetleges sajátosságok figyelembevételével lebontják. Ugyan
csak központilag kerültek kiadásra a tervezéssel kapcsolatos okmányok 
mintái, amelyek segítségével a tervezés egységessé válik. Az említett 
„Összkövetelményi program" -on és az okmánymintákon kívül a kiképzés 
tervezésénél elsőrendű fontossággal bírnak a korábbi időszakban szer
zett kiképzési tapasztalatok. Ezek felhasználásával szervezettebbé gör
dülékenyebbé és nem utolsó sorban hatékonyabbá lehet tenni a kiképzést, 

1971 szeptemberben - felügyeleti szemle keretében - alkalmam 
nyílott egy magasabbegység egységei hadtápkiképzésének ellenőrzésére, 
a kiképzés hatékonyságának felmérésére. Mindazok az észrevételek, meg
állapítások és következtetések, amelyeket leírtam - kizárólagosak -

. ezekre az egységekre vonatkoznak. 
Az ellenőrzés szempontjai a következők voltak: 

1. A kiképzés szervezettsége 
a) A kiképzés tervszerűsége: 
- a kiképzési terv tartalmi és formai minősítése, 
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- a kiképzési tervben szerepelnek-e az „Összkövetelményi prog-
ram" -ban előírt tárgykörök, 

- a kiképzési terv összhangban van-e az egység kiképzési tervével. 

b) Kiképzési, továbbképzési, önképzési feladatok végrehajtása: 
- tisztek ön- és továbbképzése, 
- törzsfoglalkozások, 
- módszertani foglalkozások, 
- szakharcászati alaki és szakharcászati komplex foglalkozások, 
- az előírt foglalkozások megtartásra kerültek-e. 

e) Kiképzési bázis helyzete: 
- fejlesztésre vonatkozó tervek, 
- rendelkezésre álló összeg, ennek .felhasználására vonatkozó terv. 

2. A kiképzés irányUása: 
a) követhető-e a feladatszabás, 
b) eljut-e (időben) az intézkedés az érdekeltekhez, 
e) érvényesülnek-e a régebbi ellenőrzés tapasztalatai. 

3. A kiképzéshez felhasznált írásos és rajzos anyagok: 
a) foglalkozási jegyek tartalmi és formai minősítése, 
b) levezetési tervek, térképek, 
e) foglalkozási naplók. 

4. A hadtáp személyi állomány ismeretszintje: 

a) a tiszti állomány ismeretszintje (szakismeret, szakharcászati ism~
ret, általános katonai ismeret), 

b) a tiszthelyettesi állomány ismeretszintje (szakismeret, szakharcá
szati ismeret, általános katonai ismeret), 

e) a legénységi állomány ismeretszintje (szakismeret, szakharcászati 
fameret, általános katonai ismeret). 

Iv:Iinden kiképzésnek akkor van igazi értéke, ha az szervezett és terv
szerű. Enélkül az a helyzet áll elő, amelyet a szakirodalom pedagógiai 
anarchiának (úgy oktatok, ahogy akarok, azt oktatok, amit akarok) ne
vez, s amelynek megléte - különösen a fegyveres erők tagjai kiképzé
sének vonatkozásában - súlyos következményekkel járhat. 

Ennek elkerülése érdekében elsődleges szempont, a kiképzés céljá
nak, tartalmának és módszerének egyértelmű meghatározása, majd ezek 
„lebontása", a kiképzési terv elkészítése, ezután ennek egyeztetése és 
pontosítása. 

Tapasztalataim szerint ezek a tervek a magasabbegység egységeinél 
tartalmasak, naprakészek, összhangban vannak az egység kiképzési ter
vével és tükrözik az „Összkövetelményi program" vonatkozó részeit. 
Kivitelezésük, formai minősítésük igen jó, bár - véleményem szerint -
néhány esetben éppen teljes tisztaságuk és a lapok simasága arra enged 
következtetni, hogy nem forgatják sok alkalommal. Becsülendő és tiszte
letreméltó az a törekvés, amely arra irányul, hogy kulturált, esztétikailag 
is elfogadható okmányok készüljenek, de nem helyeselhető az, ha a forma 
a tartalom rovására kiemelkedő. 
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A tisztek ön- és továbbképzése az előírt módon szervezett és a tervek 
szerint maradéktalanul végrehajtásra került. Más kérdés, hogy az ismeret
szint ellenőrzésekor egy sor olyan hiányosság került felszínre, amely - a 
terv szerint - megtárgyalásra került a továbbképzéseken, illetőleg pó
tolható lett volna az önképzés keretén belül. Felmerülhet a kérdés: ho
gyan oktatja hatékonyan az a tiszt a legénységi állományt, aki maga is 
tájékozatlan bizonyos kérdésekben. !gy fordult elő az, hogy a hadtáp 
legénységi állomány - elsősorban - azokat a kérdéseket nem ismerte 
- illetőleg kevésbé ismerte -, amelyeket a tiszti állomány csak héza
gosan sajátított el. 

Mindezek - úgy gondolom - azt igazolják, hogy nem elegendő az 
ön- és továbbképzéseket, a törzsfoglalkozásokat és módszertani foglalko
zásokat a megtartás után „kipipálni". Fel kell tárni ilyen alkalmakkor 
a hiányosságokat, le kell vonni a szükséges következtetéseket, majd ezek 
alapján megszabni a feladatokat és megkövetelni azok maradéktalan 
végrehajtását. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra az igen sokszor hangoztatott -
és egyre terjedő - ,,kritikára", amely szerint a továbbképzések és törzs
foglalkozások a tiszti állomány részére nem adnak újat, pusztán varriációs 
ismétlései egy - már évekkel ezelőtt megtárgyalt - kérdésnek. Ennek 
valódiságát eldönteni nem az én feladatom. A kérdésnek arra az oldalára 
szeretnék reflektálni, amely magában hordja az „ismerem, nem érdekel" 
felfogás veszélyét. Veszély ez azért, mert e nézet hirdetője csak képzeli, 
hogy birtokolja az ismeretet. Ebből következik azután, hogy nem fordít 
kellő időt és energiát a tel.ies elsajátításra, s így ismeretei felszínesek 
lesznek, később pedig teljesen elhalványulnak. 

Mindezek igazolására el kell mondanom a következő példát: 

Az atomfegyver károsító tényezőiről és az ellenük való védekezésről 
körülbelül 25 éve vannak ismereteink. Azon túlmenően, hogy a hadse
regben folyó kiképzés egyik sarkallatos kérdése ez a téma, hallhatunk 
erről a rádióban, televízióban. olvashatunk a sajtóban, a polgári és ka
tonai szakirodalomban. Az információáramlás tehát igen nagy és meg
szakítás nélküli, mégis - mindezek ellenére -, amikor az ismeretszint 
ellenőrzésekor ez a kérdés került megtárgyalásra, a hadtáptiszti állo
mánynak csak mintegy 200/o-a tudott helyes választ adni, további 50% 
több-kevesebb hibával válaszolt, 300/o elszomorítóan és elgondolkoztatóan 
rosszul ismerte a témát. 

Nem megnyugtató az sem. hogy a hadtáptiszti állomány néhány tagja 
nem lát különbséget a szakharcászati alaki és a szakharcászati komplex 
foglalkozás között. Elképzelhető az általuk levezetett - ilyen - foglal
kozások szervezettsége, módszere és hatékonysága. 

örvendetes, hogy a hadtáphelyettesek - kivétel nélkül - kiemelt 
feladatként kezelik a hadtáp szaktantermek kialakitását és fejlesztését. 
Erre vonatkozó elképzeléseik és terveik reálisak, s az MNHF -ség által 
biztosított eszközök (mágneses tábla, makettek, terepasztal, diafilmek, 
magnetofon, diavetítő, tablósorozat) segítségével minden bizonnyal valóra 
is válnak és hatékonyan emelik a hadtáp személyi állomány kiképzését. 
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A hadtáphelyettesek a kiképzés irányításánál figyelembe veszik a ré
gebbi - ha.dtápkiképzéssel kapcsolatos - ellenőrzés tapasztalatait és 
ezeket alkotó módon felhasználják a következő időszak kiképzésének irá
nyítása alkalmával. Intézkedéseik időben eljutnak alárendelt.ieikhez, s így 
azok elegendő idő birtokában könnyen felkészülhetnek kiképzési feladataik 
végrehajtásához. 

Az ellenőrzés alkalmával az előírt foglalkozási jegyeket minden egy
ségnél elötaláltam, tartalmi és formai színvonaluk azonban meglehetősen 
differenciált volt. 

A foglalkozási jegyek egyes fő kérdéseinél döntő többségben nem 
tüntették fel a módszertani utasítást, s ez elsősorban a kellő gyakorlattal 
nem rendelkező tiszt vc1.~y tiszthelyettes számára feltehetően nehézséget 
jelent a foglalkozások levezetésénél. Mindezeken tűlmenöen találkoztam 
olyan foglalkozási jeggyel, amely nem volt más, mint egy-egy szabályzat, 
vagy utasítás meghatározott pontjainak szószerinti lemásolása. Ez megint 
arra enged következtetni, hogy kényelmességből vagy rosszul értelmezett 
parancsvégrehajiásból olyan feladatot hajtottak végre, amelyhez mind
össze másolási kés?.ség szükséges. A foglalkozási naplók vezetése kulturált, 
az előírásoknak megfelelő, összességében a hiányzások minimálisnak 
mondhatók. 

Az ellenőrzés talán legdöntőbb feladata a hadtáp személyi állomány 
ismeretszintjének vizsgálata volt. 

A tiszti állomány vizsgálatakor bebizonyosodott, hogy szakismereteik 
a ,,jó" szinten vannak. szakharcászati ismereteik és általános katonai is
mereteik ennél lényegesen alacsonyabbak, pedig a hadsereg feladata ép
pen a haditevékenységre való felkészülés és felkészítés. Igen örvendetes, 
hogy szakismeretek területén jó a tisztek felkészültsége, de könnyen elő
fordulhat, hogy háborúban egészen más - a békebeosztástól esetleg tel
jesen eltérő - feladatot kell végrehajtani, s ahhoz a szakharcászati és 
általános katonai ismeretek hiánya - alacsony szintje - miatt katasztro
fális helyzet alakulhat ki. 

Nem ismerik teljességgel a szakharcászati alaki és a szakharcászati 
komplex foglalkozások mibenlétét és a két foglalkozási mód közötti kü
lönbséget, szak harcászati alaki: az egyrc!S fogások begyakorlására leveze
tett foglalkozás. Például: a mozgó konyha lekapcsolása a gépkocsiról és 
használatra való elökészítés. Szakharcászati komplex: az egyes mozza
natok begyakorlása után - például - az ezredhadtáp - teljes - tele
pítése, az ABV fegyverek hatástényezőit, az ellenük való védekezést, de 
még azt sem (néhány esetben), hogy ezeket a kérdéseket milyen szabály
zat, illetve utasítás tartalmazza. 

Mindezekből le kell vonni azt a következtetést, hogy a hadtáphe
lyettesek az eddiginél több alkalommal ellenőrizzék közvetlen beosztottaik 
ismereteinek terjedelmét, illetőleg egy-egy személy számára szabják meg; 
hogy milyen témát kell önállóan feldolgoznia, majd győződjenek meg a 
feladat végrehajtásáról. 

A tiszthelyettesi állomány ismeretszintje nagyjából és egészében ha
sonlít a tiszti állomány ismeretszintjéhez. Itt arra szeretném felhívni a fi
gyelmet, hogy a nemrég avatásra került tiszthelyettesek az elméleti kér-
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déseket, a továbbszolgálatot vállalt tiszthelyettesek a gyakorlati kérdé
seket ismerik jobban. Kiemelkedően jó tudással rendelkező tiszthelyet
tesek elsősorban azok, ::tkik már hosszú idő óta látják el szolgálati beosz
tásukat. 

A legénységi állomány ismeretszintje - különösen az általános ka
tonai ismeretek vonatkozásában - hézagos. Ennek magyarázata feltehe
tően abban van, hogy az őket kiképző állomány is ezeket a kérdéseket 
ismeri gyengébben. Feltűnő eltérés tapasztalható a szállító alegységek 
katonái és az egyéb hadtápbiztosítású katonák tudása között - az előb
biek ja vára. 

Itt szeretném elmondani, hogy a szállító szolgálatban elterjedten al
kalmazzák az állomány vizsgáztatásánál a „feladatlapos" módszert, amely 
megkönnyíti és csökkenti az értékelési időt. Mindazonáltal nem tartom 
szerencsésnek az ilyen ellenőrzéseket tesztvizsgálatoknak nevezni -
ahogy ezt tapasztaltam -, márcsak azért sem, mert a tesztpróbák első
sorban bizonyos képességek feltárására alkalmasak és csak kis mérték
ben tükrözik a tudásszintet. Célszerű lenne ezt a módszert a már emlí
tett „feladatlapos" vagy esetleg „feladatválasztó" módszernek nevezni, 
mivel ez tükrözi valóban a feladat tartalmát. 

Több esetben azt tapasztaltam, hogy az igen nagy munka és költség
ráfordítással - a legénységi állomány számára - készült szabályzatokat 
és utasításokat (Utasítás a csapatok tömegpusztító fegyverek elleni vé
delmére, tankönyvek a hadtáp legénységi állomány kiképzéséhez) nem 
adják ki az állománynak, így azok legjobb indulatuk mellett sem képesek 
a kevésbé ismert vagy új ismereteket elsajátítani. Sajnos az is előfordult, 
hogy az egyes foglalkozások végén a törzsfőnök utasítására a legénységtől 
visszavették a szabályzatokat és utasításokat, mondván: a katonák ezekre 
nem tudnak megbízhatóan vigyázni. 

Össze.foglalva: Az egységparancsnokok hadtáphelyettesei szemmel 
láthatóan és kimutathatóan igen sok időt és energiát fordítanak a kikép
zési kérdésekre. Ennek hatékonyságát döntő módon befolyásolja a ki
képző állomány összetétele. a feladatok azonos értelmezése. Fokozott fi
gyelmet kell fordítani az állomány szakharcászati és általános katonai is
mereteinek elsajátítására. a kiképzéssel foglalkozó tisztek és tiszthelyet
tesek ismeretszintjének emelésére, módszertani felkészítésére, mert csak 
így válhat lehetővé a béke- és háborús feladatok maradéktalan végre
hajtása. 
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A 105-112. oldalakon levő mellékletek a „Gépkönyvelés a csapathad
tápban" című cikkhez tartoznak. 
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