
Az élelmezési ellátás néhány tapasztalata 

Pá Z y I s t v á n alezredes 

Azok a feladatok, amelyeket a különböző tagozatokban működő élel
mezési szerveknek, tábori élelmezési intézeteknek, egységeknek háború
ban végre kell hajtaniuk, megkövetelik következetes felkészítésüket, sze
mélyi állományuk és technikájuk ütőképességének biztosítását. Ezek tel
jesítése gyakorlás útján lehetséges, amelynek egyik fontos-állomása volt 
a ~.Komplexitás" anyagi biztosítási rendszergyakorlat. Fontos állomás volt, 
mert a tábori hadtáp először gyakorolt az új, korszerű elveknek megfelelő 
belső struktúrában, s adott új ismereteket, tapasztalatokat mind a vezetés, 
mind a gyakorlók számára. 

Kiindulva a rendszergyakorlat tárgyából és fő célkitűzéseiből, a részt
vevő élelmezési szervek és intézetek számára a következő elérendő szak
mai célokat határoztuk meg: 

1. A különböző tagozatokban működő élelmezési szervek munkájának 
·összehangolása, a törzsmunka gyakoroltatása, annak érdekében, hogy te·
vékenységük biztosítsa a harcoló csapatok szakanyag szükségleteinek ki
elégítését. 

2. A mozgósítás útján megalakuló - a gyakorlaton résztvevó - élel
mezési tábori intézetek mozgósíthatóságának, mobilitásának, a megalakító 
vagy befogadó szerv tevékenységének ellenőrzése. 

3. A mozgósított tartalékos személyi állomány összekovácsolása, a 
Központ hadtápból résztvevő hivatásos és polgári állomány gyakorolta
tása, továbbképzése a háborúban jelentkező feladatok végrehajtására. 

4. Az MN Tábori hadtáp élelmezési raktár és a vágóüzem korszerű 
elhelyezésének, telepítésének, üzemeltetésének gyakoroltatása, korszerű 

rakodó, tároló és szállítóeszközök alkalmazásával a racionális anyagmoz
.satás, az egységrakomány képzés bemutatása. 

Bár e célkitűzések teljesítésének részletes elemzése még hátra van, 
az máris megállapítható, hogy a gyakorlat szakmai szempontból számta
lan olyan tapasztalatot hozott számunkra - gyakorlók és vezetés számára 
egyaránt -, amelyek egyrészt igazolják eddigi intézkedéseinket, álláspon
tunkat, másrészt azonban. felvet néhány olyan problémát is, amelyek el-
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képzeléseink móclosítását, vagy kiegészítését, illetve egyes területeken a 
nagyobb energia-ráfordítást indokolják. 

A gyakorlaton a Központ hadtápból a Központi és a 2. ÉRA-ak csök
kentett állománnyal, a Tábori hadtápból az 1. ÉRA teljes állománnyal, és 
a 23. V A ü csökkentett állománnyal vettek részt. A résztvevők, megértve 
a gyakorlat jelentőségét nagy lelkiismeretességgel vettek részt mind az 
előkészítésben, nünd a végrehajtásban. 

Közismert, hogy egy-egy gyakorlat eredményességét milyen nagy 
mértékben befolyásolja az, hogy mennyire sikerült a résztvevő állományt 
és technikát felkészíteni a feladatokra. Most sem volt ez másként és a 
gyakorlat végrehajtása során igazolódott, hogy a felkészülésben mi volt jó 
és mi rossz. 

Melyek voltak az előkészítés, felkészülés főbb feladatai és tanulságai? 

A Központ had tápból résztvevő két élelmezési anyagraktár: 
- pontosította harckészültségbe helyezési és alkalmazási terveit, 
- csökkentett állományú törzseik részére kidolgozták az összeková-

csoló kiképzés tervét és anyagát, 
- a 2. ÉRA - fentieken túlmenően - felkészült a tábori raktárhoz 

és a V A Ü-hez bevonuló tartalékos állomány fogadására, illetve megala
kítási feladatai végrehajtására. 

A két területi raktár résztvevő állományát sikerült jól felkészíteni és 
eltekintve néhány félreértésből vagy rossz helyzetértékelésből fakadó 
problémától, jól is működtek a gyakorlaton. Tanulságként azonban az le
vonható, hogy a jövőben fokozottabban kell a lényegre törekedniük a kér
dések formális megítélése helyett. Mit sem ér a kívülről kifogástalan törzs
munka, ha belülről értéktelen, mert nincs tartalma. Ezt azért említem, 
mert néhány esetben ez jellemezte a raktárak munkáját. 

A két résztvevő tábori intézet - ÉRA és VAü - parancsnokai elő
készítő kiképzésen vettek részt, ahol általános ismereteket szereztek. Hiba 
volt, hogy szakmai előkészítésüket csak alig-alig sikerült végrehajtani, 
mint ahogy a törzsmunkára való felkészítésük is nagyobb ráfordítást igé
nyelt volna. Mindkét hiányosság a gyakorlat folyamán eléggé feltűnő ne
gatív következményként jelentkezett. 

A gyakorlat élelmezési szempontból is rendkívül értékes taapsztala
tokat eredményezett, amelyek egy része indokolja eddigi, főként elméleti 
vonatkozásban taglalt megállapításainkat, másrészük ösztönzést ad terve
ink megvalósításának meggyorsítására vagy terveink korrekciójára. Ha 
tömörítéssel is, de kissé részletesebben a gyakorlat főbb tapasztalatairól 
néhány gondolat: 

1. A különböző tagozatokban működő élelmezési szervek - törzsek -
tevékenységének összehangoltságán rendkívül sok múlik békében is, há
borúban még inkább. Ezen áll vagy bukik tulajdonképpen, hogy sikerül-e 
ellátni a csapatokat a szükséges szakanyagokkal. Ennek megfelelően a 
gyakorlaton is az összehangoltság elérése volt az egyik fő célkitűzés. Bo
nyolitotta a helyzetet, hogy egy új lépcső - a TEBF-ség - is belépett a 
vezetés rendszerébe. Tapasztalataim szerint a kezdeti nehézségeket foko-
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zatosan leküzdve, sikerült eredményt elérni a szervek tevékenységének 
összehangolásában, a kiadott intézkedések útján biztosítani a központ\ 
akarat érvényre jutását. Mégis jelentősebb előrehaladást érhettünk volna 
el, ha figyelemmel vagyunk a következőkre: 

- a „D" vezetési csoport szerepkörében is működő élelmezési opera
tív csoport energiáját jelentős mértékben lekötötte az érintett szervek 
felkészítése a 3. mozzanatra, továbbá a gyakorlat konkrét élelmezési ellá
tottságának folyamatos ellenőrzése, s így a szakmai tevékenység összehan
golása időszakonként háttérbe szorult. A jövőt illetően véleményem sze
rint célszerű egy szűkített „D'' vezetési pont működtetése, a gyakorlat
vezetőségtől függetlenül; 

- a tevékenységek összehangoltságára helyzeténél fogva leginkább 
hatni tudó THF-ség sajnálatos módon nem rendelkezett élelmezési tiszt
tel, s így az előbbi megfogalmazás fordítva jutott érvényre: a THF -ség 
élelmezési szempontból csak alig tudott hatni alárendeltjeire. Véleményem 
szerint a THF-ség-et nagyobb ütőképességet biztosító létszámmal és való
ságos feladatának megfelelő minőségben célszerű működtetni. 

2. A gyakorlat fő célkitűzéseivel összhangban nagy jelentőséget ka
pott a tábori intézetek elhelyezése, telepítése, belső munkájuk, működé
sük, az anyag átadás-átvétel gyakoroltatása, az állomány olyan szintű 
fü·szekovácsolása, hogy tevékenységük bemutatható is legyen. -

A tábori élelmezési anyagraktár és a vágóüzem a menetet, a kijelölt 
körletbe történő fe,lvonulást az elrendelteknek megfelelően végrehajtotta, 
a kijelölt körletet rendben elfoglalta. Működés közbeni üzemelésük gya
koroltatása és bemutatása véleményem szerint a célkitűzést alapvetően 
elérte, mert plasztikusan mutatta a működés egy lehetséges változatát. Az 
anyagmozgatást, anyagáramlást ha beszűkítve is, szintén sikerült érzékel
tetni, néhány korszerű tároló, rakodó, szállító és csomagolóeszköz bemu
tatásával jelezni a jövő útját. A tábori intézetek hivatásos és tartalékos 
állománya számára a gyakorlat hasznos tapasztalatokat adott, jelentősen 
hozzájárult továbbképzésükhöz, összekovácsolódásukhoz, tovább fokozták 
ismereteiket, jártasságukat hadi beosztásukban. 

E mozzanatok alapvető sikeressége mellett volt néhány .probléma is 
tapasztalataim szerint, amelyek a jövő számára tanulságul szolgálhatnak. 
Éspedig: 

- különösen a tábori raktár további működését hátrányosan befo
lyásolta, hogy körletének kijelölése nem az ellátás követelményeinek meg
felelően történt. A korszerű hadtápbiztosítási elvek szerint a TEB mobil 
szervezet, anyagi készletei gépkocsikon vannak elhelyezve. Mivel az ÉRA 
nem rendelkezett szállító járművekkel, ezt az elvet nem sikerült a gya
korlatban érvényre juttatni. Véleményem szerint a korszerű elvek dik
tálta módon kell a jövőben a tábori raktárakat elhelyezni akkor is, ha ez 
valamivel nagyobb anyagi ráfordítást igényel; 

- mind a tábori raktárnál, mind a vágóüzemnél nagyobb lett volna 
az összekovácsolás hatékonysága, ha nagyobb volumenű, a valóságot job
ban megközelítő az anyagáramlás. Mivel csak jelképes anyagmozgás volt, 
a raktár rakodómunkás-állománya jelentős részének is csak jelképes 
munkája volt. 



A gyakorlat konkrét élelmezési ellátásáról néhány gondolat: 

A résztvevő állomány élelmezési ellátása szervezetten történt, alap
vető, a gyakorlat célkitűzéseinek teljesítését befolyásoló negatívum nem 
volt. Az ellátás a gyakorlat kezdetén helyenként kifogásolható volt, majd 
fokozatosan megjavult. A kezdeti problémák okai: 

- a mozgósított egységeknek nincs békegazdálkodásuk és kisegítő 
gazdaságuk, nem áll mögöttük egy olyan bázis, amelyre feljavítást illetően 
támaszkodhatnának. Ez felveti az „M" összekovácsolási gyakorlatok élel
mezési normája felülvizsgálásának szükségességét; 

- a tartalékos élelmezési állománynak is össze kellett kovácsolódnia. 
Sajnos, hogy a felkészülés során a tartalékos élelmezési tisztek szakmai 
kérdésekkel alig foglalkoztak; 

- több parancsnok nem ismerte a vonatkozó MN Htp. Törzsfőnöki 
intézkedés élelmezési ellátásra1 illetve éjszakai pótlék igénybevételére vo
natkozó részét, s így azt csak késve vették igénybe. 

Összességében az élelmezési ellátás megfelelő volti szervezetten folyt, 
s kivívta az állomány elismerését. 

Befejezésül néhány következtetés: 

1. A gyakorlat igazolta, hogy a Központ hadtáp élelmezési szervei, a 
seregtestek és alárendeltjeik szakmai szervezetei alapvetően felkészültek és 
képesek háborús szakfeladataik végrehajtására, azonban a Tábori hadtáp 
működésének elvei és szervezetei alapjai rekonstrukcióra szorulnak. 

2. Mindezek mellett szükséges felülvizsgálni az érvényben levő B és 
,,M" élelmezési szervezeteket és összefüggő rendszerű javaslatot kell ki
dolgozni korszerűsítésükre. 

3. A gyakorlat többek között azt bizonyította, hogy a Tábori hadtáp
hoz tartozó jelenlegi ERA és V Aü szervezetileg nem alkalmas a megosz
tott működésre, tehát a TEB és a TMB közötti megosztásra. 

4. A gyakorlaton bemutatásra került a korszerű rakodás, csomagolás, 
komplettirozás, szállítás egy beszűkített változata, illetve a szükséges esz
közök. Arra kell törekednünk, hogy egyrészt az elvek, másrészt az eszkö
zök a lehetőségekhez igazodva minél előbb kiszorítsák a régieket. 

5. Nagyobb gondot kell fordítanunk elsősorban a hivatásos és tarta
lékos tiszti állomány tagozatonkénti kiválasztására, rendszeres, célirányos 
felkészítésükre, alkalmasságuk folyamatos vizsgálatára. Nem elhanyagol
ható természetesen a tiszthelyettesek és más tartalékosok kiválasztása, to
vábbképzése sem. 
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