
A Tábori Előretolt Bázis működésének néhány tapasztalata 
a KOMPLEXITAS gyakorlaton 

V a r g a J ó zs e f alezredes, B o r b é ly F e r e n c alezredes 

Napjainkban több gyakorlatról szerezhettünk tudomást, amelyeknek 
célja a hadműveleti és hadászati hadtáp működésének tanulmányozása, a 
haderőnemek, közelebbről a szárazföldi csapatok harci technikájában, 
harceljárásában, hadműveleti művészetében, a hadügy forradalma folya
matában jelentkező megnövekedett követelményekhez igazodó hadtáp
biztosítási rendszerek létrehozása és próbatétele volt, különös tekintettel a 
rendszer felső tagoza taira. 1 

A fejlesztési tendenciák kiváltói és mozgatói, elsősorban a haditech
nika, ezen belül is a fegyverzet, a háborűk keletkezésével és lefolyásával 
kapcsolatban az új helyzetben feltárt objektív törvények. A harceljárás 
- a tevékenységek megvívásának módjai - sürgetően követelték a had
tápbiztosítás rendszerének vizsgálatát, rugalmas módosítását, szervezeti 
és működésbeli korszerűsítését, ,,igazítását" a feladatokhoz. 

Az anyagi biztosítás terén a hadműveleti hadtápokra jellemzően meg
figyelhető fejlesztési törekvések: 

- A készletszintek általános növelése különösen az alapvető anyag
fajtákból, a második front hadművelet anyagi feltételeinek megbízható 
megteremtésének igényei szerint, másrészt a felhalmozott készletek cél
szerű lépcsőzésének kialakítása. 

- A hadműveleti hadtáp működésének rugalmasabbá tétele - moz
gékonyságának fejlesztése, teljes mobilitásának megteremtése az alsó, és 
mobil elemek létrehozása a felső tagozatban. 

- Az anyagáramlást meggyorsító technikai, szervezeti megoldások be
vezetése, az ellátás és szállítás harmónikus egységét biztosító módszerek 
alkalmazása. 

- Végül a hadtáp vezetés minden szinten való tökéletesítése a leg
korszerűbb vezetéstechnikai eszközök alkalmazása és vezetési szervezetek 
kialakítása útján. 

1 Stemenkó hadseregtábornok felszólalása az 1970. Prágai hadtudományi 
hadtáp konferencián. - "Hadtápbiztosítás" 1970/4. sz. 8. old. 2. pont. 
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Amikor széles körű és sokoldalú elméleti tevékenység után a Szovjet 
Hadseregben a gyakorlatban is kipróbálták az új szervezetű hadműveleti 
hadtápok korszerűsített működési rendszerét, amelynek során mozgékony, 
közútra települt Front Előretolt Bázisok és vasútra települt Front Mögöt
tes Bázisok tevékenykedtek,' igazolódtak felsőszintű hadtápvezetésünk 
hasonló törekvései, felgyorsult a fejlesztési elképzelések megvalósítása, 
szükségszerű lett egy felmérő, ugyanakkor előremutató anyagi biztosítási 
rendszergyakorlat megszervezése, amelynek nézőpontjában a hadműve
leti hadtáp felső tagozatának mobil eleme, a Tábori Előretolt Bázis volt. 

Mint a gyakorlat résztvevői, saját véleményünket elsősorban a TEBF
ség és TEB munkájának tapasztalatai elemzésére összpontosítjuk. 

A gyakorlat sokoldalúsága mellett - amely a kitűzött célokkal, szer
vezetek összetételével, a módszerek sokoldalúságával és a gyakorló szer
vezetek felkészültségében mutatkozó széles minőség szerinti szóródással 
jellemezhető - a TEB munkájának elemzésénél még a következő ténye-
zőket és megfontolásokat vettük figyelembe: · 

- A TEB egy elsőízben végrehajtott anyagi biztosítási rendszergya
korlat keretében működött, amikor még szervezete és működési elvei a ki
munkálás stádiumában vannak, csak elvileg tisztázottak a mozgékonyság 
követelményei a TEB szerveire. 

- A TEB állománya nem összekovácsolt még szervenként sem, kü
lönösen pedig a TEB egységes működési rendszerében való működés terén. 
A TEBF-ségnek, mint közvetlen vezető szervnek a saját összekovácsolá
sára is nagyon sok energiát kellett fordítania, ami idejének egy jelentős 
részét elvonta alárendeltjeinek vezetésétől. 

- Rendszergyakorlaton, amikor a TEB-nek nemcsak egy-egy aláren
deltje, működésének egy vagy néhány fázisa kerül gyakoroltatásra (tanul
mányozásra), űgy tűnik, helyes lenne valamennyi olyan vezető és végre
hajtó szervezet működtetése, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a 

· TEB-re, így biztosítható csak a feltételezések és az ezzel járó könnyítések 
kiküszöbölése. (Központ, Tábori hadtáp és együttműködő szervek.) 

- A kiképzésnek· a TEB-re és TH Központi hadtáp résztvevő hadtáp 
csapataira előírt formái és módszerei eltértek az eddigi gyakorlattól és 
mind az összekovácsolási kiképzés, mind a gyakorlat egyes mozzanataiban 
elmélyült felkészülést feltételeztek a vezetés minden szintjén mind a szer
vezőktől, mind a foglalkozásvezetóktől, másrészt az összehangolt tevé
kenységet biztosító szervi határozványok és működési szabályzatok meg
létét és ismeretét a végrehajtóktól. A sokrétű ágazatokat e szinten egye
sítő szervezet gördülékeny felkészítéséhez mélyebb és kiterjedtebb, főleg 
szakosztályi szabályozásra van szükség. E szabályozásnak fel kell ölelnie 
a kiszolgáló és alapelemek (raktárak, szervek· stb.) részletes szel'vezeti fel
építését - a belső működés változatok szerinti leírását, az alapvető_ mun
kanormákat, az együttműködés, az anyagforgalom okmányolásának, jelen
tésének, benne minden egyes tiszt, tiszthelyettes, részleg (csoport) felada
tának meghatározását. Nem lehet vitatni, hogy e szabályozott szervezet 

2 ,,NYE:MAN" gyak. 1968. 
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vezetésének szigorúan kötött hierarchiája van; nevezetesen MNHF -
THF -TEBF-Raktár. 

Ilyen megfontolásokból következik a TEBF-ség felelőssége alárendelt
jei felkészitésében, bevonása kiképzésük megszervezésébe. Gyakorlatunk 
során a TEBF-ség és alárendeltjei összekovácsoló kiképzése párhuzamosan 
folyt, a nem összehangolt - saját maguk által készített tervek alapján 
{amelyek helyenként jóváhagyásra sem kerültek), ezáltal még azok a kö
vetelmények sem érvényesülhettek, amelyeket a TEBF-ség az előzetes 
összevonása - kiképzése - során már alárendeltjei felé meghatározni 
szándékozott. Ez a ráhatás jobban szolgálta volna a TEB egységes gyako
roltatásának céljait, mint az egymástól elkülönült, sok esetben megára
hagyott felkészülés. 

A szakszolgálati vezetés, irányítás és segítségnyújtás, a szakmai in
tézkedések összehangoltsága és beleillesztése a hadműveleti hadtáp felső 
tagozatának heterogén, mégis központosított vezetési mechanizmusába, 
kedvező hatással lehet a TEB működésének szervezettségére, hatékonysá
gára. A törzsek és szakszolgálati ágak különböző tagozatok fejlesztésére 
irányuló együttes erőfeszítései, ezek összehangolása a mindenkori köve
telményeknek és igényeknek megfelelően hozhat csak eredményeket. (Az 
ellátó, szállító, kiszolgáló, egyéb igények és kapacitás, cél, idő és hely sze-

- rinti ös·szhangjának megteremtése.) 

A TE_B összekovácsoló kiképzésnek és gyakorlatnak összegezett ered
ményeként - az elmondottak ellenére - úgy látjuk, hogy: lényegében 
a gyakorló szervezettel a hadműveleti hadtáp felső tagozatában sikerii.lt 
egy korszerű, a hadműveleti követelményeknek megfelelő nemcsak elne
vezésében, hanem a tevékenység tartalmában, szervezésében, eljárásaiban 
és bizonyos területen eszközeiben is · új, a jövő követelményeit is kielégí
teni képes TEB szervezet kialakítását és működését összekovácsoló kikép
zéssel hatékonyan elősegíteni. Ebből a tényből kiindulva nevezhetjük a 
hadműveleti hadtáp fejlesztése fontos állomásának. 

Mint a kiképzés és a gyakorlat résztvevői, eredményeit a problémák
kal együtt jelentősnek tartjuk és a következőkben összegezzük: 

a) A felkészülés és végrehajtás szakaszában előrelépést jelentett a 
· 'I'EB helyének és szerepének tisztázásában, értelmezésében a különböző be

osztáSokban, szervezete korszerűsítésére irányuló elgondolások kialakítá
sában, a jelenlegi célszerű módosításra, új elemek létrehozására vonatkozó 
javaslatok feldolgozásában. 

b) A szervezeti tökéletesítésen túl segítséget adott az ésszerű techni
kai eszközigények felmérésében, amelyek megfelelnek a TEB-en keresztül 
irányuló anyagáramlás elvárt volumenének. 

e) Sikerült megközelíteni a TEB belső munkájának egyes szakaszait, 
néhány változatra kimunkálni a technológiai folyamatokat mind a TEBF

. ség, mind alárendeltjei szintjén, kedvező feltételek teremtődtek a műkö
dési szabályzat (technológia) kidolgozására (helyesbítésére). Helyenként 
kialakultak, máshol formálódtak a különböző szervek .munkaokmányai. 



d) Jelentős tapasztalatokat riyűjtott a TEB állománya kiképzési rend
szerének reformjára, a jelenlegi állomány felkészítésének pedig olyan ál
lomása volt, amelyre a további célirányos felkészítés felépíthető. 

e) Erősödött a vezetés összekovácsoltsága, rendeződtek a feladatok, 
kialakultak a belső c_élszerű struktúra fővonalai, a Főnökség szervei ta
pasztalatot szereztek a TEB működésének megszervezésében és bár sze
rény mértékben, az alárendeltek ·vezetésében is. 

A TEBF-ség szintjén kezdeti eredményeket hozott a kiszolgáló alegy
ségek lehetőségeinek felmérésében, a szükségleteknek megfelelő elosztá
sában, a fejlesztési igények e területen is kristályosodtak. 

A gyakorlók számára is beláthatóvá váltak az együttműködési terü
letek, kötelezettségek és igények, amelyek a TEB esetében előtérbe kerül
nek, miután körletében különböző szintű alárendeltek tevékenykednek. 

f) A tapasztalatok birtokában javítható a TEB „M" szervezete és rend
szere, szakszerűbben vehetők igénybe az. ,.M" beosztások támasztotta fel
készültségi igényeknek megfelelő, rendelkezésre álló személyi feltételek. 

Az eredményes munka összegezéseképpen : 
- Egy korszerűt érzékeltető elnevezéssel ellátott régi hadműveleti 

hadtáp szervezet állománya megértette és részben begyakoroltatta vár
ható feladatait. 

- Kialakult a régi szervezet végleges kritikája, az új szervezeti, tech
nikai, működésbeli fejlesztésének alaptendenciája. 

- A szerzett tapasztalatok alapján felállíthatók a TEB felkészítésé
nek reális célkitűzései és meghatározhatók a hatékonyabb módszerei. 

A TEB egyes működési szakaszai terén szerzett tapasztalataink 

Tanulmányunkban eltekintünk a gyakorlaton részt vett állomány 
mozgósításának, összekovácsoló kiképzésének elemzésétől, kizárólag a 
TEB működésének egyes elhatárolható szakaszai legfontosabb tapasztala
taival foglalkozunk. Ezek sorrendben a következők: 

- a TEB körletének elfoglalása, 
- az előírt készletek megalakítása, 
- a belső munka jellemzése, ellátási feladatok végrehajtása, 
- a TEB áttelepítése. 

A T!!B körletének elfoglalása 

A körlet elfoglalásának módját és időtartamát annak katonaföldrajzi 
jellege, főleg közlekedési Viszonyai, a TEB állománya, a felállítási (moz
gósítási) körülmények, a megalakulás és anyagfogadás szabályozása és az 
az időszak határozza meg, melyben a TEB megalakulása történik. 

A méreteiben nagy (150-200 km2), tagoltságában kiterjedt (30-32 
hadtápegység, intézet - mintegy 8 objektumcsoport) szemrevételezésé
nek megszervezése és végrehajtása a közlekedési objektumokkal együtt 
(6-8 különféle, összesen 200 km űthálózat, 8-10 KA és vasűtvonalsza
kasz) feszes szervezést követel a -TEBF-ségtól és átgondolt végrehajtást 



az alárendelt parancsnokoktól. A körlet egyes részei telepítésre nem al
kalmazhatók (-alkalmatlanság, tilos körletek, objektumok). 

A megoldást nehezíti olyan helyzet, amikor a TEBF-ség „M"-a .és 
készenléte megegyezik alárendeltjeiével. A gyakorlat tapasztalata azt mu
tatta, hogy ilyen helyzetben a szemrevételezést célszerű a TEBF-ségtől 
kikülönített operatív csoport vezetésével végrehajtani a következő módon: 

- A felállítási idő és körülmények lehetővé teszik, hogy a TEBF-ség 
felderítő csoportja végrehajtsa a települési (összpontosítási) körlet útjai
nak, objektumcsoportok elhelyezésére alkalmas területek szemrevételezé
sét (részletesebben a TEBF-ség körletét), és kijelölését, meghatározza a 
körlet elfoglalásának irányait, útvonalait, rendjét. 

- A kijelölt átvevő ponton fogadja és az objektum körletébe irá
nyítja azokat az alárendelteket, amelyeknek felállásuk, készenlétük kor
látozott ideje (M-1) miatt nem volt módjukban felderítő csoportok kikül
désére. (Ha beérkeznek időben, együtt hajtják végre a szemrevételezést.) 

- A TEBF -ség operatív csoport parancsnoka (az átvevő pontra ki
küldött tiszt) fogadja a hosszabb készenlétű alárendeltek kiküldött szem
revételező csoportjait, meghatározza az objektumok kijelölt körleteit, uta
sítást ad a szemrevételezés végrehajtására, meghatározza .az oda vezető 
utakat és a körlet elfoglalásának rendjét. 

Az alárendeltek beérkezéséig célszerű kidolgozni azokat a rendszabá
lyokat, amelyek -a tömegpusztító- fegyverek elleni védelemre, ór2ésre-vé
delemre, a komendáns szolgálatra vonatkoznak. Az ellenség, különösen 
olyan objektumok ellen, ahol a legnagyobb pusztító hatást érheti el, elő
szeretettel alkalmazza a különböző gyújtóeszközöket. (Napalm.) Ezért 
kerül előtérbe a TEB esetében a tűzvédelem megszervezése. 

Valamennyi rendszabályt a TEBF-ség és objektum parancsnoki szin
ten kell kidolgozni. Az alegység, egységparancsnokok végrehajtják azokat. 

E ·vonatkozásban szerzett tapasztalatok felhasználása hasznosan szol
gálhatja a TEB káderállományának kiképzését. 

A TEB személyi állománya különböző feladatokra való alkalmazásá
sának fontosabb mutatói a gyakorlaton végzett szervező munka elemzése 
alapján. 

- Rakodásra 
__; Csoportos műszaki építmények elkészítésére 
- Belső munkára 
- őrség- egyéb szolgálat ellátására 

40-50''/o 
. 20--"30% 

15-20% 
10-15% 

őrségeket célszerű objektumonként szervezni 25-30 fővel, ami TEB 
viszonylatban 200-240 főt igényel. 

A műszaki biztosítás feladatai között szerepel: 
60-70 db fedett árok rész, 
6-10 db könnyűtípusú óvóhely, 

15-20 db munkagödör, 
34-40 db csoportos gépkocsi fedezék, 
50-60 db anyagfedezék <llkészítése. 



Csak a rendelkezésre álló műszaki gép kapacitá_ssal számolva a TEB 
4500-4600 m' föld kiemelésére és 300 m3 fa kitermelésére és feldolgozá
sára volt képes naponta, amely megítélésünk szerint a felsorolt műszaki 
feladat végrehajtását 5-7 nap alatt tette volna lehetővé. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezése során lehe
tőség nyílt : 

12-15 vegyi-sugárfelderítő őrs, 
12-14 vegyi-sugárfelderítő járőr, 
4-5 mentesítőhely 

1 központi, 
6-8 objektumonkénti MOG szervezésére. 

A központi MOG állományába kijelölhető: 

150-160 fő, 
60---'--70 db gépkocsi, 
10-14 munkagép, 
1-2 db fürdető-mentesítő gépkocsi, 
3-4 sebesültszállító gépkocsi, 

1 vegyi-sugárfeledrítő raj. 

Objektumonként létrehozott MOG állományában: 

25-30 fő, 
8-10 gépkocsi, 
1-2 db munkagép. 

A tűzvédelmi rendszabályok szigorú betartása mellett (anyagonként 
- raktáranként - szervenként különböző) tűzoltó osztagokat - rajokat 
kell kijelölni a raktáraknál (objektumoknál) és központilag is. Felhasz
_nálhatók a rendszeresített egyéni és csoportos tűzoltóeszközök, sáncszer
számok, munkagépek, tartálygépkocsik és a legkülönfélébb szükségeszkö
zök. (Csapók, homok stb.) Jelentősége van a vízforrások elosztásának és a 
kitermelést biztosító eszközök meglétének. (Szivattyúk, tömlők, tároló
edényzet stb.) Gondos mérlegelést követel a TEB-nél levő egészségügyi 
erők és eszközök alkalmazásának, manőverének megtérvezése is. 

· Az értesítés - a jelek, jelzések meghatározása beleilleszkedik a TH 
kialakított rendszerébe. 

A harcérték adta lehetőségek igénybevétele során alegységeket kell 
kijelölni a légideszantok, diverziós csoportok elleni harcra (erre a célra 
kirendelt csapatok beérkezéséig) és a szállítmányok kísérésére. 

A csoportosítás kialakítása során arra kell törekedni, hogy a körlet 
kevés erőfelhasználással, jól zárható legyen. (Felállított őrök - járőrök 
és forgalomszabályozók által.) 

A TEB körletében ideiglenesen tartózokdó alegységek esetenkénti al
kalmazását és teendőit is szabályozni kell. A terület szolgáltatóképességét, 
a polgári lakosság bevonását védelmi munkálatokba, számításba kell 
venni. 

A rendszabályokat úgy kell kidolgozni, hogy azok az alárendeltek fo
lyamatos beérkezésével azonnaléletbelépjenek. 

8 113 



A gyakorlat igazolta, hogy a komendáns szolgálat megszervezesere, 
folyamatos működésének biztosítására, felügyeletre a TEBF-ség (terv.
szerv. o.) állományából tisztet (tisztek egy csoportját) kell megbízni. (A 
TEBF követelményeket szab, de a rendszabályok kidolgozásától, intézke
désektől, ellenőrzésektől mentesítenie kell magát.) 

Ilyen irányú rendszabályok rendkívül szerteágazók és felölelik: 
- A belépések, belső mozgás (járművek, személyek, helyi lakosság) 

szabályozását. 
- A TEB-en belüli szolgálat - jelentések, értesítés rendjét. 
- A belső forgalomszabályozást, eligazító szolgálatot. 
- Az álcázást, a minden oldalú biztosítást. Ezeket célszerű összekötni 

az őrzés-védelem, tömegpusztító fegyverek elleni védelem kérdéseinek 
szabályozásával. 

- A TEB belső hadtápbiztositásának részletes leírását (ellátási cso
portonként - szervenként). 

- A lemaradt személyek, technikai eszközök összegyűjtése, irányí
tása. 

Valamennyi alárendelt folyamatos kézbentartása érdekében alegység 
- objektum - és TEBF-ség hadműveleti ügyeleti szolgálatot kell szer
vezni. (Helyzettel - működéssel kapcsolatos kérdésekről is tájékozott.) 

A felsorolt kérdések köre állandó és változó elemekre oszlik. Az ál
landó elemek már a békében elkészített működési utasításokban vagy 
szervi határozványokban leírhatók, okmányai elkészíthetők. 

A TEB elóírt készleteinek megalakítása 

Az előírt készletek megalakításához biztosított anyagi eszközök kü
lönböző szállítási ágazatok alkalmazásával érkezhetnek a TEB körletébe 
vagy KA-ra. 

A gyakorolt változat szerint a készletek: 

35°„ 0-a vasúti szállítással, 
3t'/o-a gépkocsi szállítással érkezett a TEB körletébe, 
3311/o-a vasúti szállítással KA-ra került, közvetlenül a csapatok mögé. 

A készlet megalakítással egyidejűleg 1 vasúti szerelvény, valamint 
1 szállitózászlóaljat igénylő anyagmennyiség utánszállitása jelentkezett a 
csaPatokhoz. 

Az elmondottak figyelembevételével a TEB előtti feladatok voltak: 

- A belépő szállítmányok fogadása. 
- A vasúton érkezett anyagok kirakása, raktárakba szállítása, földre 

rakása vagy az anyaggal rakott gépjárművek rendezése. 
- A közúton érkező anyagok raktárakba irányítása, le- vagy átra

kása, rakott járművek csoportosítása. 
- Kiszállításra kerülő anyagok kijelölése, rendezése, szerelvény -

gépkocsioszlop összeállítása. 

A vasúton érkező szerelvény kirakásának időnormája átlagban 4 óra, 
az anyag beszállításának a raktárba 2 óra volt. 
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A raktári csoportosítás kialakításának alapvető meghatározója az el
látásból adódó előkészítési igény volt. 

A TEB-en belül célszerű egy viszonylag „stabil" rész (földre rakott és 
gépkocsin tárolt) és szállításra előkészített csoport (oszlop) elkülönített 
kialakítása. 

Az anyagfogadás technológiájának kialakítására az anyag érkezésé
nek módjai és ütemezése vannak elsősorban befolyással. 

A kiszállításra kijelölt anyagok és járművek oszlopainak összeállítása, 
a vasúti szerelvény megalakítása szakszerű rendezést, időben 1-2 órát 
igénybe vesz. A vasúti szerelvény összeállítására tolatóvágányra feltétle
nül szükség van. 

A készletek megalakulása után a TEB helyzete különböző lehet. 

Esetünkben a következő volt: 
A készletek 33~/o-a KA-on a csapatok mögött, 7°/o-a vasúti szerelvé

nyen rendezett állapotban továbbszállításra előkészítve, 30%-a gépkocsin 
tárolva a TEB körletében, ebből 9% utánszállításra előkészítve, 30"/o-a a 
TEB körletében földre rakva. 

Mindenképpen el kell fogadni a gyakorlók olyan megállapítását, hogy 
a TEB részére a tárolóeszközöket feltöltve kell útbaindítani, másrészt a 
körlettől arcvonal irányába eső alárendelteket nem célszerű visszafelé 
meneteltetve a TEB körletébe vonni, hanem eredeti helyén ("R" körlet 
- megalakulási körlet) kell hagyni és részére ott kell feladatot szabni. 

A TEB belső munkájának jellemzése 

Nem vállalkozhatunk arra, hogy a TEB működésének minden részle
tére kitérjünk, annál inkább, mert a szakosított raktárak _:_ tábori üzemek 
vagy kiszolgáló alegységek - egységek munkájának külön-külön sajátos 
technológiája van. 

A belső munka tartalmát a következők határozzák meg: 
- a készletek feltöltésére szolgáló anyagi eszközök érkezésének mód-

ja és rendje, átvétele, kirakási idejének korlátozása, 
- az ellátás soronlevő feladatai, 
- az anyagi eszközökön végzendő előírt műveletek, 
- a csoportosítás követelményei, 
- a rendelkezésre álló erők és eszközök (köztük a szállítóeszközök) 

mennyisége, 
- a települési körlet és települési viszonyok, az előkészítettség foka, 
- a tábori üzemek termelékenységével szembeni igények. 

Az általánosítható követelmények alapján a műveletek egyes szaka
szai jól elhatárolhatók és helyileg is csoportosíthatók. 

Az egyes szakaszok: 
- a nagy tömegű anyagmozgatással járó rakodási műveletek (kirakás 

- földre - szállítójárművekre), 

- raktári belső műveletek, 
- előkészítő munka kiadáshoz és utánszállításhoz. 
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Viszonylag önállónak és folyamatosnak tekinthető a tábori üzemek 
,,termelése". 

Térben, munkafázisonként elkülönített szakaszok célszerű kialakítása 
egy változat szerint az alábbiak szerint lehetséges: 

- a beérkezett anyagok átvevő helye, 
- a feldolgozás és előkészítés helye (térsége), 
- kiadóhelyek a TEB-hez utalt csapatok ellátmányi anyagainak át-

adására, 
- az utánszállításra előkészített, felmálházott anyagok (megalakított 

szállító oszlopok, lépcsők) körlete. 
Az utóbbi kivételével az egyes térségek a különböző raktárak belső 

csoportosításában jelentkeznek. 
A TEB belső munkáját a TEBF-ség az ellátási igények és a részére 

é1 kező anyagszállítmányok rendjének ismeretében 1-2 napra szervezte. 
Következésképpen a különböző műveletekhez szükséges erők és eszközök 
elosztasa - alkalmazásának tervezése is ciklusosan változik. A raktári 
belső műveletek technológiája viszonylag állandó, előre szabályozható, 
ezért működési utasításban indokolt rögzíteni. 

A továbbiakban kiemelten a változó elemek közül a rakodás-rakodó
erő elosztás, üzemanyag lefejtés és feltöltés, a konténerezés néhány kér
désével foglalkozunk, amelyek a gyakorlaton is legtöbb problémát okozták 
a szervezőknek. 

A rakodástechnológiai folyamatok megszervezésének változatai le-
hetnek: 

vasútról - gépkocsira, 
gépkocsiról - földre vagy gépkocsira, 
földről - gépkocsira, 
kivételesen vasútról - földre. 

Számításba jöhet: a vasútról csővezetékre, csővezetékről tartályba, 
vagy légi szállítóeszközről gépkocsira, vagy földre - változat. 

Megtévesztenek az olyan számvetések, amelyek figyelmen kívül hagy-
ják egyrészt az előbbi változatokat, másrészt olyan körülményeket, mint: 

- a terhek csomagolásának módja, 
- az egységcsomagok súlya, 
- a kidlakítható rakodóállások, frontok rakodási viszonyai (rakodó-

gépek alkalmazhatósága, rakodási távolság, beállási lehetőség stb.), 
- a kirakási idő kötöttsége a rendelkezésre álló időn belül, 
- a rakodási folyamatokat csökkentő tényezők (rakodó személyzet, 

rakodó eszközök teljesítményt korlátozó mutatója, szállítójárművek ér
kezési ideje stb.). 

Találkoztunk olyan egyszerűsítési törekvésekkel, amikor nagybani 
számvetéseknél összeadják a különböző típusú rakodógépek és rakodóerö 
időegységre eső teljesítményét és összehasonlítást tesznek az arra eső 

anyagforgalom nagysága között. 
Az ilyen számvetések nem sokat érnek. Gyakran az egyik munkagé

pet (pl. emelővillás targoncát, kézi villástargoncát) egy másik (pl. szállító-
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szalag, daru, FRAK) kiszolgálására alkalmazzák. Különösen áll ez a kézi 
rakodó erőre. 

Közelebb visz a helyes- megíteléshez az olyan számvetés (ez is csak 
tájékoztató adatot adhat), amikor az átrakandó terhek súlyát szorozzák 
az emelések számával és hasonlítják össze a rendelkezésre álló rakodási 
kapacitással. Hangsúlyozzuk, ez a számvetés is pontatlan. 

Az erők és eszközök optimális elosztásának, a rakodási folyamatok 
ésszerű megszervezésének alapját csak a felsorolt tényezőket gondosan 
mérlegelő számvetés képezheti. Nem lehet pl. 5 tonnás daruk alkalmazá
sát betervezni olyan terhek rakodására, ahol a ciklus idő alatt emelhető 
tehersúly messze elmarad a daru hasznos teherbírásától. (Pl. 50-60 kg-os 
lőszeres láda!). 

Célszerű előbb az átadandó terheket a rakodási körülmények, azonos 
jegyeik szerint csoportositani (mérlegelve a rakodóhelyek - frontok jel
lemzőit is) és az így kapott értékeket összehasonlítani az egyes csoportok
nak legjobban megfelelő rakodógép teljesítményadataival, beleértve a 
terhek megemelésének összes lehetséges eseteit. 

Külön tanulmányozást igényel a rakodólapos megoldások alkalma
zása. A kétségtelen előnyös oldalai mellett választ kell adni olyan kérdé
sekre, mint: 

- milyen anyagokra célszerű alkalmazni, 
- mely tagozatokban, 
- tárolásra vagy kizárólag szállításra, 
- mekkora többletterhet jelent, oda-visszaszállításának nehézségei, 
- mennyi kell belőle stb. 
A TEB lőszerforgalmán belül egy napi közepes értéket (600-1000 

tonna) feltételezve, a rakodólap szükséglet alakulása: 1320 db. 
Kétségtelenül olyan anyagoknál, ahol a rendszeresített rakodógép-tí

pusok gazdaságosan nem alkalmazható~, főleg ha abból az áramlás is a 
legintenzívebb, alkalmazása előnyökkel jár (lőszer). 

Vasúton érkező üzemanyagok lefejtése a rendszeresített raktári cső
vezetékkel (1 kit 1,5 km) gyorsan és előnyösen megoldható. Erre az üzem
anyag raktár körletének kijelölésénél tekintettel kell lenni. (2 kit-te! 
maximálisan 3 km távolságra a KA-tól). 

A csővezetékes lefejtés alkalmazása során nem hanyagolható el a fek
tetés- nyomvonalának kijelölése és a szükséges szivattyúk darabszámának, 
teljesítményének meghatározása sem. Figyelembe kell venni az adott 
vasútvonalszakasz áteresztőképességét, lefejtés lehetőségeit, lefejtésre meg
szabott határidőket. A raktár a vasút szintmagasságánál mélyebb terüle
ten való kijelölése szivattyú és teljesítmény megtakarítást jelent, ugyanis 
a szivattyúk szükséges emelőmagasságát a szintkülönbség és a vezeték el
lenállása határozza meg. Az utóbbi viszont a vezeték hosszától, kereszt
metszetétől, valamint a benne áramló folyadék sebességétől, súrlódási té
nyezőjétől függ. 

Amennyiben a települést nem lehet összhangba hozni a kívánatos kö
vetelményekkel (eszközök elégtelensége stb.) alkalmazható módszer ideig-
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lenes tárolók létesítése, amely a TEB 2-3 napos áttelepülését tekintve, 
inkább szükségtárolónak nevezhető. 

Végül a gyakorlaton is kipróbált és korszerűnek tartott konténerezési 
folyamatról néhány tapasztalatot - véleményt juttatunk kifejezésre. 

A szállítótartályos megoldás előnyeit: 
- a rakodási idő jelentős csökkentésében, 
- az anyagok egységbe való foglalásában, 
- a rakodógépek alkalmazhatóságában, 
- az anyagok megóvásában (sugár-vegyiszennyeződéstől, fizikai 

rongálódástól, szennyezéstől stb.) látjuk. 

Alkalmazásának korlátai a teli szállítótartály súlya, terjedelme és 
rendelkezésre álló mennyisége. Legkedvezőbb alkalmazási területe az in
gajáratos szállítási folyamat és elsősorban olyan anyagokra, amelyek több 
cikkféleségből álló egységcsomagolása nem megoldott és megóvása, vé
delme körültekintást igényel. Egyértelmű, hogy e tekintetben az élelmi
szerek, egészségügyi anyagok elsődlegességet kapnak. 

Ahhoz, hogy túllépjünk a konténeres szállítási folyamatok "bemutató" 
szintjénél, a beszerzésre fordítandó pénzügyi fedezeten túl indokolt a 
szükséges tartályok optimális mennyiségének meghatározása is. Könnyű 
a számvetést elvégezni, ha feltételezzük, hogy naponta egy esetben tör
ténik konténeres szállítás és az ürítendő tartályokat a következő szállí
tásig a „fogadónál" hagyjuk. Ebben az esetben a napi kiszállítandó anyag 
befogadására alkalmas tartálymennyiség kétszeresét vesszük. (Pl. a had
sereg napi élm. szükséglete 120 tonna, 5 tonnás konténert feltételezve a 

szükséglet 
2
:

0 
= 50 db.) A tagozati alkalmazhatóság lehetőségei is to

vábbi tanulmányozást igényelnek. 
A számok azt mutatják, jobb lenne az egységcsomagok kialakítását 

szorgalmazni. 

Ebben a részben kizárólag a TEB egészét érintő néhány kérdéssel fog
lalkoztunk. Véleményünk megegyezik azokéval, akik a TEB egyes alegy
ségei, egységei, üzemei, munkatechnológiájának mielőbbi publikálását sür
getik. Ismerjük, hogy a mosodánál, a vágóhídnál, egyes raktáraknál, mint 
a ruházati raktár, üzemanyagraktár, egészségügyi raktár e vonatkozás
ban pozitív tapasztalatok vannak. 

Utalnunk kell arra, hogy a TEB körletének kiválasztása, berendezése 
során összetetten jelentkeznek a belső munkatechnológiából adódó igé
nyek, amelyeknek ismerete, számbavétele és érvényre juttatása alapköve
telmény a TEBF-el és kijelölt operatív csoportjával szemben. 

A TEB áttelepítésének néhány tapasztalata 

Az áttelepítést a TEB munkafolyamatában egy befejező és kezdeti 
szakasz közötti átmenetnek kell tekinteni. A végrehajtása alapvetően nem 
szakíthatja meg az ellátás folyamatosságát, másrészt a készletek alakítása 
(lefogyasztása) biztosítsa a· gyors ütemű átmanővereztetését az új körletbe, 
ahol beérkezés után 5-10 óra múlva el kell érnie működőképességét. 
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A TEB áttelepülése során el kell érni: 

- a készletek lefogyasztásával - kiadásával az alegységek, egységek 
- üzemek minimális leterheltségét, 

- a körlet szervezett, lehetőleg rejtett, gyors - ennek érdekében 
több útvonalon történő - elhagyását, 

- az oszlop szervezett mozgását az áttelepülés útvonalain, a komen
dáns szolgá]at, a menetbiZtosítás, a menet anyagi, technikai biztosítás 
megbízható működését, 

- felderítő, előkészítő csoportok kiküldésével, az új körlet elfogla
lására időben meghozott elhatározás és intézkedés kiadásával a tervszerű 
bevezetést, 

- az alárendeltek folyamatos vezetését mind a régi körlet elhagyása, 
mind a menet és az új körletbe történő beérkezés időszakában. 

Az áttelepülésre a TEBF-nek menetintézkedést kell kiadni, amelyben 
meghatározza: 

- az új települési körletet - a körlet elfoglalásának rendjét, 
- az áttelepülés útvonalait (tartalék útvonalakat), 
- a menetoszlopok (lépcsők) összetételét, a menetrend felépítését, 

parancsnokokat, 
- a menet végrehajtásának rendjét, megindulási, szabályozó terep-

szakaszokat és azok átlépésének, valamint a beérkezési időpontokat, 
- a menetbiztositás rendszabályait, 
- a komendáns szolgálat, forgalomszabályozás megszervezését, 
- a menet hadtápbíztosításának feladatait és rendjét, 
- az új körletben a működőképesség elérésének idejét. 
Amennyiben a TEB áttelepítése kombinált menettel történik, a me

netintézkedésben meg kell határozni a vasúton szállítandó erök és eszkö
zök összetételét, a be- és kirakó állomásokat (körleteket), a be- és kirakás 
rendjét, továbbá a vasúti szállitás biztosításának rendszabályait. 

Az áttelepülés során a menettávolság (ha nem tartalék körletbe me
netel) 80-150 km között változhat. Ekkora távolság megtételéhez köz
úton 4-5 órára, vasúton 10-12 órára van szükség. A készenlét eléréséhez 
szükséges idői is számitva, az áttelepülés időszükséglete 10-12 óra. 

A TEB áttelepítéséhez minimálisan 2-3 útvonalra van szükség, ame
lyeken a készleteket célszerű arányosan megosztani. Két útvonal esetén, 
egyenként 7-8 oszlopos menetrendnél az első és utolsó inditása közti idő
tartam 8-10 óra. 

Már utaltunk arra, hogy a készletek lefogyasztása lényegesen egy
szerűsíti a TEB áttelepítésének megszervezését. Az anyagforgalom alaku
lása gyakorlatunkon a „lefogyasztási" folyamatot jól szemlélteti. Az át
település időpontja N-2-3. 
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Az anyagforgalom mutatói 

N N2 N3 

tonna 

Kiutalás a TEB részére 4400 

Kiadás az MB-re 1400 3000 4600 és a csapatoknak 

Maradvány 4900 6300 1700 

Tanulságos lehet a továbbított ellátmányi anyagfajták mutatóinak 
közreadása is, főleg abból a szempontból, hogy a háború kezdetén a kü
lönböző anyagok forgalmát a .szükségletek függvényében gyorsítani kell. 

A kiadott-továbbított anyagfajták 0/ 0-ban 

N N2 N3 

Lőszer 10 40 46 

Elelem 14 5 3 

Páncélos és gépkocsi 14 8 8 
-----

Műszaki 7 6 8 

üzemanyag 55 30 30 
-

Egyéb anyag -
1 

11 4 

Belátható, hogy a lőszer utánszállítási ütem az első nap után (főbb 
NATO erők beérkezése) rohamosan megnövekszik, az üzemanyagfelhasz
nálás viszont az elörevonás után majdnem felére csökken és utána egyen
letes lesz. Viszonylag állandó a pc. gk. és műszaki anyagszükséglet. 

Visszatérve a TEB áttelepülésre lefogyasztott készletére, az 1700 tonna 
elszállításának ütemezése a következő volt: 

Vasúton 
1. sz. útvonalon 
2. sz. útvonalon 

43% 
20% 
37% 

Az áttelepülés kezdetétől számított 22 órán belül az utolsónak beér
kező alegység is elérte a készenlétet. 

Külön tanulmányba kívánkozik a TEB vezetésének, a TEB belső mun
kájával kapcsolatos tapasztalatok, gyakorlatok leírása. Tanulmányunk 
egyes főkérdései érintik ugyan a végrehajtás vezetésre gyakorolt hatását, 
nem vállalkozhatnak azonban a részletek mindenoldalú feltárására. Ehhez 
a gyakorlat anyagának mélyebb tanulmányozására van szükség. 
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