
A mozgósítás és az első hadművelet ruházati biztosításának 
tervezése a „Komplexitás" gyakorlat tükrében 

N á t r á n Gy ö r g y alezredes, H o d u t J á n o s őrnagy 

A tömegpusztító eszközök megjelenése és várható alkalmazása követ
keztében minőségileg megváltozott a ruházati ellátás szerepe és jelentő
sége a harctevékenységek minden oldalű biztosításában. Ez a változás 
abban jut kifejezésre, hogy a hagyományos szükségletek kielégítése mel
lett elsősorban a mentesítésre kerülő állomány szennyezett ruházatának 
lecseréléséhez kell megfelelő készleteket képezni, fenntartani és utánpó
tolni, amely közvetve - az élőerő harcképességének helyreállítását - a 
harc céljának elérését szolgálja. 

A közelmúltban lefolytatott egyoldalű, többfokozatű, mozgósítással 
egybekötött anyagi biztosítási rendszergyakorlat ebben hasznos tapasztala
tokat nyűjtott a ruházati szolgálat számára. 

E gyakorlat során - többek között - alkalmunk volt meggyőződni 
alárendelt szerveink mozgósítási készségéről, az anyagbiztosításban együtt
működő apparátus felkészültségéről, továbbá arról, hogy a hadműveletek 
ruházati biztosításának tervezése mennyiben felel meg a korszerű követel
ményeknek. Ez utóbbira azért fordítottunk nagy figyelmet, mert a men
tesítés ruházati szükségleteinek megállapítására olyan űj módszereket ala
kítottunk ki, amely az egészségügyi szolgálathoz hasonlóan az ellenség 
valószínűsített lehetőségeire alapoz. 

Számítási alapelveink kidolgozását részletes elemző munka előzte 
meg. Ennek során vizsgáltuk a készletképzés és -fogyás összetevőit. 

A ruházati szükséglet magába foglalja a létszám és norma alapján 
meghatározott, valamint a fegyveres erők kiegészítésére behívottak ellá
tásához, a személyi mentesítéshez és tisztaruha cseréhez, a sebesültek, be
tegek ellátásához, a megrongálódott (elvesztett) és elhasználódott anyagok 
pótlásához szükséges ruhamennyiséget. A szükségletek egy része - leg
alábbis az első hadművelet időszakára -, a hadiállomány és az „M" 
norma alapján pontosan meghatározható. A többi elem azonban - mivel 
mennyiségét számos, előre nem látható körülmény és a kialakult helyzet 
befolyásolja - csak hozzávetőlegesen tervezhető. 

9 

Tehát abból indultunk ki, hogy a szükségleteket: 
- az ellátandó létszám; 
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- a háborús ellátási normák, és 
- a létrehozandó (elrendelt) tartalékok menny1sege határozza meg. 

Első két elemét az alkalmazási elgondolásoknak, illetve az ellátási alap
követelményeknek megfelelően a vezetés határozza meg. A háborús ellá
tás új vonása, hogy a hadiruházatot a tartalékos hadköteles állomány ré
szére már békében kiadjuk. A hadiállomány felszerelése lényegében a ké
szenléti időszakban történik, ezért az állományt ellátottnak tekintjük és 
csak a tartalékokkal foglalkozunk. Terveink is ezek folyamatos feltölté
sére irányulnak. A ruházati ellátás rendje - a szükségletek felmerülésé
nek helyét, idejét és volumenét tekintve - eltér az általánostól. A tömeges 
ellátás a hátországban a kiképző bázisoknál várható. Az elvonuló csapatok 
ruházati mozgókészletei - mivel a személyi veszteségek pótlása ruházattal 
felszerelt állománnyal történik - kisebb mennyiséget igénylő, jellegében 
is eltérő szükségletek kielégítésére szolgálnak. Rendeltetés szerint tehát 
a szükségletek harmadik eleme, a tartalék, két nagy csoportra osztható: 
hadműveleti-harcászati mozgókészletre és központi készletre. Igénybevé
telüket a következő ábra szemlélteti: 

A hadműveleti-harcászati mozgókészlet rendeltetése, hogy ellátási ta
gozatonként a személyi állomány mentesítéséhez, a csapattagozatban ki
ürítésre kerülő, esetleg gyógykezelt sérültek (betegek) ellátásához, a tiszta
ruha cseréhez és az állomány megrongálódott (elvesztett) ruházati cikkei
nek pótlásához a felmerülés helye és ideje szerint lépCsőzött,' megfelelő 
készlet álljon rendelkezésre. 

A központi készlet létrehozásának célja, hogy a népgazdaság hadi
termelésre történő átállásáig biztosítsa a fegyveres erők kiegészítésére 
behívottak ellátását. Nagyságrendjét lényegében a tartalék alakulatok ál
lományának a személyi veszteségek pótlására történő igénybevétele, ezek 
feltöltésének tervezett üteme és volumene, a mozgókészletekben várható 
veszteségek és a mobilizálható tartalék szintje határozza meg. 

Az elöljárók által jóváhagyott tervezési alapelveknek megfelelően: 
- veszteségeink pótlásához és az ipar haditermelésre történő átállá

sáig szükséges tartalékokkal számolunk. 
Tömegpusztító eszközök alkalmazása esetén a ruházati ellátás fő irá

nyát, rendjét, sorrendjét a mentesítés és a segélyhelyek szü,kségletei ha
tározzák meg és vele szemben a hagyományos szükségletek alárendelt 
szerepet játszanak. A ruházati mozgókészleteknek tehát elsősorban a tö
megpusztító fegyverek elleni védelem követelményeihez kell igazodnia. 
Igénybevételükre a teljes mentesítés alkalmával naponta vagy naponta 
többször is sor kerülhet. 

Ennek megfelelően a ruházati mozgókészletek mentesitésre történő 
jgénybevételének tervezéséhez - valószínűsített adatok alapján - fel
mértük a csapatok felvonulása, átcsoportosítása és a hadművelet folya
mán várható atom- és vegyicsapások szán1át. Ebből megállapítottuk a ve
gyi- és sugármentesítésre szoruló ruházat mennyiségét. Tekintetbe vettük 
a hadműveleti hadtápban rendelkezésre álló AGV-3M mentesítő szaka
szok, a tábori, valamint a hadszíntéren igénybevehető honvédségi és pol
gári mosodák teljesítőképességét. Így azt is meg tudtuk állapítani, hogy 
- kapacitáshiány fedezetére - a hadművelet hányadik napjára kell 
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a készleteket kiszállítani. Ha ezt nem tennénk, számolnunk kellene azzal, 
hogy a mozgókészletek egy bizonyos idő eltelte után mentesítésre történt 
igénybevételük miatt szennyezett (fertőzött) anyagként halmozódnának 
fel és ellátásra nem lennének igénybevehetők. Emellett felvetődött, hogy 
célszerű lenne - a szállítási feltételek figyelembevételével - megvizs
gálni a hadműveleti mozgókészletek növelésének lehetőségeit is. 

A szükségletek jellegében és a tartalékok rendeltetésében történt vál
tozások szükségessé tették, hogy a tervező tevékenységünket tartalmában 
is továbbfejlesszük. A hadműveletek ruházati biztosításának tervét úgy 
alakítottuk ki, hogy az beilleszthető legyen a hadtápbiztosítás tervezésének 
általános rendszerébe. 

A terv térképen táblázatos és grafikus formában készül, amely töb
bek között az MN ruházati ellátottságára, a mentesítés szükségleteire és 
a tartalékok alakulására vonatkozó számvetéseket (cikkünkben az utóbbit 
emeljük ki és mutatjuk be), továbbá a ruházati intézetek diszlokációját 
és azok tervezett mozgatását tartalmazza, tükrözi a parancsnok (főnök) 
adott helyzetre és időre vonatkozó elhatározását és egyben operatív nyil
vántartásul is szolgál. 

Az anyagi biztosításra vonatkozó számvetés kidolgozása során a had
művelet kezdetén rendelkezésre álló tartalékokból (mozgó- és központi 
készlet) indultunk ki. Figyelembe vettük a várható felhasználást, a had
művelet befejezésére felhalmozandó mennyi:ségeket és a készletek hadmű
velet alatti növelésének lehtőségeit. Ezek alapján terveztük meg a tar
talékok igénybevételének és feltöltésének feladatonkénti ütemét. 

Az eddigi gyakorlathoz viszonyítva ellentmondásnak tűnik, hogy az 
elhatározás jelentésénél nem az elvonuló szárazföldi csapatok ruházati 
biztosítására összpontosul elsősorban ·a figyelem. Tekintetbe kell venni, 
hogy a tömeges ellátás a hátországban a kiképzési bázisokon történik. Az 
elvonuló csapatok ruházati, mozgó- és· mentesítési készleteinek, valamint 
elhasználódott ruházatainak pótlására - az ellátás volumenét tekintve 
- várhatóan kevesebb mennyiségű készletre lesz szükség, mint a személyi 
veszteségek pótlására behívott állomány ellátásához. Következésképpen 
a rendelkezésre álló készleteket a szükségletek felmerülésének várható he
lye és ideje szerint kell felhalmozni, az erőkifejtést pedig a beszerzés 
és újabb ipari megrendelés, továbbá a népgazdasági tartalékok felkutatása 
érdekében kell összpontosítani. A tapasztaltak szerint akkor járunk el he
lyesen, ha központi készlete'ink: 

- 20",'u-át (a mobilizálható tartalék 1/3-át és a mozgókészletek fede
zetére előírt teljes mennyiséget) a Dunántúlon; 

- 650/o-át (a mobilizálható tartalék 1/3-át, az elvonulókra előírt tar
talékot és a hátországi állomány után megalakítható készleteket a Duna
Tisza közén; 

- 150/o-át (a mobilizálható tartalék 1/3-át) a Tiszántúlon helyezzük el. 
Ezzel függ össze, hogy megváltozott alárendeltjeink helye és szerepe 

a ruházati ellátásban. újszerű vonásként vetődik fel, hogy a központ had
tápegységei közül az anyagbiztosításban a vezető szerep az áruforgalmi 
szervekre hárul. A tárintézetek tevékenységi köre jelentősen beszűkül, 
a beszerzés, ellátás·: és .az ezzel együttjáró ~nyagmozgatás irányítása az · 
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~ ANYAGI BIZTOSITAS 
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AFO hatáskörében összpontosul. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a nem 
kompletten tárolt, békeellátást szolgáló készleteket a tárintézetek kivoná
sával egyidejűleg a raktár<>k között át kell csoportositani. Mivel az anyag
mozgatást elsősorban a készletképzés követelményei határozzák meg, a 
szállításokat az áruforgalmi szerveknek kell összehangolni. 

Az is felmerült, hogy a csapatok átcsoportosításának és felvonulásá
nak időszakában a raktárak közötti szállításoknak kevés a reális lehető
sége. Ez nyilván azzal a kötelezettséggel jár, hogy felülvizsgáljuk készlete
zési gyakorlatunkat és a fenntartás érdekében beszerzett készleteket lehe
tőség szerint a háborús követelményeknek megfelelően (a jelzett módon} 
decentralizáljuk. Ennek érdekében a raktárgazdálkodással járó feladatokat 
az AFO hatáskörébe utaljuk. 

A gyakorlat során tisztázódtak a tábori ruházati raktár megalakítá
sával, működési feltételeinek létrehozásával kapcsolatos hatáskörök és 
feladatok. E szerint a megalakító feladata kettős, melynek tartalma egy
részt a szervezet létrehozása, összekovácsollsa és útbaindítása a gyüleke
zési körletbe, másrészt a tábori raktár központilag tárolt készletének ki
szállítása az elöljáró által kijelölt kirakó állomásra. E módszer biztosítja, 
hogy a raktár működőképességét a meghatározott időre elérje. A további 
irányítás annak az elöljárónak a feladata, akinek alárendeltségében a tá
bori raktár működik. 

A feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében minden lehetőséget 
kezdeményezően ki kell használni. !gy többek között amíg arra lehetőség 
van, a szükségletek kielégítésére a béke helyőrségekben visszahagyott 
készleteket is igénybe kell venni. Ennek különösen a felvonulás, átcso
portosítás időszakában van jelentösége, amikor a csapatok veszteségeiket 
a legközelebbi laktanyában levő anyagokból pótolják. Emellett a szolgálat 
vezetésének fel kell mérni a népgazdas,lg szolgáltató képességét. 

Összességében megállapítható, hogy a szolgálat háborús felkészítésé
ben eredményeket értünk el, számos kérdés tisztázódott és a helyére ke
rült. A ruházati ellátás minden területét azonban ma még nem tekintjük 
részleteiben feltártnak. A korszerű háború követelményeinek megfelelő 
tervezési, ellátási rendszer finomítása további elmélyült vizsgálatot, sok
rétű együttműködéssel járó munkát igényel. 
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