
Az MN Tábori Hadtáp üzemanyag-szolgálat 
felkészítésének néhány kérdése 

C . K i s s J ó z s e f alezredes 

A „Komplexitás" gyakorlat sokoldalúsága mellett alapvető jelentő
sége elsősorban az, hogy az elmúlt években törvényszerűen továbbfejlődő 
hadműveleti hadtápbiztosítás elveinek gyakorlati alkalmazásával tudo
mányos útkereső szerepet töltött be. A gyakorlat egyik főbb pozitívuma
ként kell kiemelni, hogy az üzemanyag-szolgálat felső vezetési szintjén 
széles körű lehetőséget nyújtott á hadászati-hadműveleti üzemanyag biz
tosítási elvek kidolgozásának, a Tábori Hadtápfönökség Üzemanyag al
osztály szakmai irányításának tanulmányozásához és gyakorlásához. A 
gyakorlaton sor került a jelenlegi fejlettségi szint követelményeinek meg
felelően a hadműveleti hadtáp (csak a Tábori Hadtápra vonatkozóan) 
szakmai vezetőkészségéÍlek, vezetési színvonalának felmérésére. 

A gyakorlat során femlerült sokrétű, szerteágazó kérdéskomplexum 
közül elsősorban a hadműveleti hadtáp üzemanyag-szolgálat szakmai irá
nyításának néhány tapasztalatát kívánom elemezni a teljesség igénye nél
kűl. 

A gyakorlat eredményes végrehajtása - ami elsősorban a gyakorlat
vezetőség által megszabott feladatok teljesítésében realizálódott -, a szer
vezetek működése és vezetése felhívta a figyelmet a szakmai vezetés olyan 
kisebb hibáira, amelyek elemzésével és kijavításával célszerű e téren 
előrelépni. 

1. A Tábori Hadtápfőnökség alosztálya a jelenlegi szervezetével és 
biztosítás szerinti összetételével csak nagy erőfeszítésekkel képes az el
vonuló szárazföldi csapatok üzemanyag biztosításának megszervezésére és 
az alárendelt hadműveleti hadtáp szervezetek (TMBF, TEBF) irányítására. 

A vezetéssel kapcsolatos ezen nehézségek alapvetően visszavezethetők 
az alábbiakra: 

a) Nem minden vonatkozásban megoldott a Tábori Hadtáp üza. inté
zeteinek szakirányítása már a béke időszakában végrehajtandó felkészü
lés során. Ebből következik: 

- a Tábori Hadtápfőnökség szolgálati alárendeltségébe tartozó 
TÜZAR-ok szakmai felkészítése, irányítása1 ellenőrzése nem biztosítható 
a kívánt szinten; 
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• 

- az elvonuló szárazföldi csapatok vezetéséhez szükséges „M" tevé
kenységgel kapcsolatos alapadatok állandó naprakészségének biztosítása 
megfeszített munkát igényel; 

- a jelenlegi helyzet - a szervezettel kapcsolatos nehézségek és 
egyéb, szubjektiv okok - a gyakorlat végrehajtásáig nem tették lehetővé 
a TEBF-ség üzemanyag-szolgálatára vonatkozó konkrét háborús feladatok 
szervi határozvány szerinti részletes kidolgozását. 

A lefolytatott gyakorlat célkitűzéseinek sikeres megvalósítása mellett 
tapasztalható volt, hogy a Tábori Hadtápfőnökség jelenlegi struktúrája a 
szakmai vezetés terén nehézségeket okozott. Jelenlegi elvek szerint „M" 
esetén a tábori hadtápfőnökség állományába biztosításra kerülő egy fő hi
vatásos szakti.szt béke beosztása más irányú, ennek következtében nehéz
séget jelentett a jelenlegi követelmények szerinti háborús szakirányításra 
való felkészülés. További gondként jelentkezel, hogy a Tábori Hadtáp
főnökséghez biztositott tartalékos szaktiszti állomány képzettsége, szer
vezőkészsége még nem érte el a kívánf szintet, így a kritikus időszakban 
kevés segítséget tudott nyújtani az elvégzendő feladatok kezdeti végrehaj
tásához. 

Mivel az alárendelt intézetek a megalakulás időszakában fokozott 
mértékben igénylik a segítséget, célszerűnek látszik a hadműveleti hadtáp 
vezető törzsek szakiranyító szerveinek olyan elvek alapján történő létre
hozása, összekovácsolása, hogy az alárendelt bázisok megalakulásának, 
létrehozásának időszakában már teljes, koncentrált figyelmet azok segíté
sére, vezetésére tudják fordítani. 

A végrehajtott KOMPLEXITAS gyakorlat felhívta a figyelmet arra, 
hogy a szakmai vezető állomány elvi felkészítése területén fokozottabb 
együttműködés szükséges a tábori hadtáp ,,M" törzs és szakmai vezető 
szervek között. Az együttműködés során további pontosítást és korszerű
sítést igényelnek a célirányos kiképzés és a tábori hadtáp szervek vezeté-
sének kérdései. · 

2. A KOMPLEXITAS gyakorlat szolgálatra vonatkozó vezetési célki
tűzéseinek megvalósítása a TEBF-ség szakmai irányító tevékenységének 
közepes színvonala miatt nem hozta meg a várt eredményt Ez alapvetően 
abból ered, hogy a tábori hadtáp középirányító szerveinek (TEB) szak
irányító tevékenységét kellő gyakorlattal nem rendelkező tartalékos állo
mány végezte. Ennek következtében a TEBF-ség vezetési tevékenysége 
egyes szakkérdésekben alacsonyabb színvonalú volt, mint az általuk irá
nyított TÜZAR-ok vezetése, mivel a végrehajtó szervek vezetésének „M" 
törzsei hivatásos állományúakból kerültek létrehozásra. A fentiek követ
keztében egyes szakkérdésekben - nem jellemzően, de - előfordult hogy 
a tábori hadtápfőnökség megalapozott szakutasításai más értelmezéssel 
jutottak el a végrehajtó TÜZAR-okhoz. 

A TEBF-ség szakmai vezetésének nehézségei az alábbiakra vezet
hetők visSza: 

- a TEBF -ség tartalékos tiszti állományból létrehozott szakszolgá
latának hadműveleti és szakmai képzettsége gyakorlati vezető készsége 
még nem éri el a kívánt szintet. Az állomány lelkiismeretessége és a jó
szándékú -törekvés nem helyettesíthették a hadműveleti áttekintőkészsé
get és szakmai tudást; 
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- a tábori hadtápfönökség és a TEBF-ség szakmai együttműködésé
nek összehangolására a követelményeknek megfelelően nem került sor, 
mivel első ilyen jellegű gyakorlat egyéb körülményei ezt nem tették le
hetővé. 

A fentiekből következik, hogy a Tábori Hadtáp szakmai vezetési szín
vonalát az új követelményeket kielégítő korszerűbb hadműveleti elvek
nek megfelelően tovább kell növelni. A lehetőségeknek megfelelően a 
Tábori Hadtáp vezető szervezetek élő „M" törzseinek minden szakterü
letre vonatkozó létrehozása célszerű. Ennek megfelelően a szakmai vezetés 
korszerűsítésének lehetőségét alapvetően befolyásolják: 

- az üzemanyag szolgálati ágra vonatkozó vezetés korszerűsítésével 
kapcsolatos elgondolás; 

- a tábori hadtáp szakvezetésére vonatkozó központi szervezeti el
gondolások, lehetőségek; 

- a rendelkezésre álló hivatásos és tartalékos szakkáder-állomány 
létszáma és képzettsége. 

A felsorolt objektív tényezőket figyelembe véve úgy látjuk, hogy a 
tábori hadtáp szakmai vezetését az alábbi változatok szerint célszerű to
vább korszerűsíteni. 

a) A tábori hadtáp szervezetek (THF-ség, TEBF-ség TMBF-ség) ve
zető szerveinek jelenlegi felépítése az elvonuló szárazföldi csapatok had
tápbiztosításának szakmai vonatkozású szervezésére és vezetésére (a kor
szerű követelményeknek megfelelően a gyakorlat tapasztalatai alapján az 
állomány belső struktúrájának változtatásával a háborús szakmai képzett
ség fokozásával) bizonyítottan alkalmas. A további korszerűsítés érdeké
ben célszerű a Tábori Hadtápfőnökség állományában már béke időben 
foglalkoztatni egy vagy két fő hivatásos szaktisztet. Továbbá a TEBF-ség 
és TMBF-ség üzemanyag alosztályához „M" esetén (megalakulásnál) leg
alább 1-8 hivatásos szaktisztet célszerű biztosítani, akik a beosztásukkal 
kapcsolatos feladatok végrehajtására már béke időben következetesen fel
készülnek. 

b) Egy másik változat szerint javasoljuk megvizsgálni annak a lehe
tőségét, hogy a háborús tábori hadtáp vezető szerveket differenciáltan a 
fontossági szinteknek megfelelően hogyan lehetne béke szervezetekre rá
építeni. Elképzelhető a tábori hadtápfőnökség üzemanyag alosztályának 
az MNHF önálló üzemanyag osztályra, a TMBF üzemanyag alosztályának 
az ŰEK-re, vagy hasonló szintű szervezetre történő ráépítése stb. Termé
szetesen béke szervezetre történő ráépítés esetén célszerű az érintett szer
vezetek struktúrájának vizsgálata és a korszerűsítés követelményeihez 
történő alakítása. 

c) A THF-ség, TEBF és TMBF-ség szakszolgálatainak további korsze
rűsítésével párhuzamosan a tevékenységi körök szervi határozványban és 
működési utasításban történő ismételt kidolgozása szükséges. 

A tábori üzemanyagraktárak megalakít;ísának 
és működésének néhány tapasztalata 

A gyakorlat alapvetően bebizonyította, hogy a TÜZAR-ok a jelenlegi 
mozgősltási terveik alapján a biztosított hivatásos és tartalékos állomány
nyal, a megfelelő technikai eszközökkel az eléjük állított követelmények-
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nek megfelelően képesek minden különösebb külső beavatkozás nélkül a 
szervezett megalakulásra és a részükre megszabott feladatok végrehajtá
sára. A hivatásos és tartalékos állomány gyakorlaton végzett lelkiismere.-. 
tes, odaadó tevékenységéről csak az elismerés hangján lehet szólni. A 
TÜZAR-ok vezetésében tapasztalható kezdeti bizonytalanság a parancs
nokok gyakorlatlanságából következett, amit menet közben alapvetően 
sikerült felszáxnolniok. 

A feladatok új megvilágításban történő gyakorlati végrehajtása során 
az eredményes össztevékenység mellett célszerű azon kisebb hiányossá
gokra a figyelmet fordítani, amelyek a további fejlődést gátolhatják, fi
gyelembe véve azt az elvet, hogy a tábori raktáraknál a fejlődés mozgató 
rugói az állandó_an korsze_rűsödő és fokozódó követelmények. 

1. A gyakorlaton a TűZAR-ok belső vezetésének szilárdsága nem érte 
el a kívánt szintet és ez esetenként érezhető volt a raktárak bizonytalan 
tevékenységében. A TŰZAR-ok belső ve,etésének szilárdságát és bizton
ságát magasabb színvonalra kell emelni, ehhez elsősorban az elöljáró Tá
bori Hadtáp szakmai vezető szervek következetesebben összehangolt tevé
kenységére és a TŰZAR-ok vezető állományának magasabb szintű fele 
készítésére van szükség. 

2.A TŰZAR-ok működésre történő telepítésében az állomány megfe
szített, alapvetően eredményes munkát végzett, de a telepítéssel és az esz
közök felhasználásával, a raktárak funkcionális részeinek kialakításával 
kapcsolatos gyakorlatlanság esetenként tapasztalható volt. 

A TŰZAR települési helyéül szemrevételezett - kiválasztott - kör
let nem mindenben elégítette ki a biztonsági és működési követelményeket. 

3. A TŰZAR megosztott működése - főként a KA létrehozása és ve
zetése - nem volt gördülékeny. A 'fŰZAR vezető állományát - a vár
ható alkalmazási tervnek megfelelően - célszerű az éves kiképzések so
rán, majd az „M" ös·szekovácsolás ideje alatt felkészíteni a raktár több-

. irányú alkalmazásának végrehajtására. Pl. KA, valamint raktárrészleg 
telepítesére és azok önálló üzemeltetéséré a rendelkezésre álló erők és esz
közök gazdaságos felhasználásával, figyelembe véve a várható megosz
tottság következményeit, kokrét feladatait. 

A TűZAR-ok törzsét a követelményeknek megfelelően a felállító in
tézeteknél kell magasabb szakmai képzésben részesíteni a kirakó állomá
son folyó szakmai munka irányítására és raktár-részleg vézetésére a biz
tosított eszközök szakszerű alkalmazására vonatkozóan. A gyakorlat során 
a kirakó állomás létrehozásához nem állt rendelkezé5;re időben és m~g
felelő csoportosításban az üzemeltetéshez szükséges tartozékok (tolózár, 
átmeneti darab stb.) mennyisége. 

A korszerű elveknek megfelelően igen nagy jelentőséggel bír a más 
irányban tevékenykedő - kikülönített - KA és raktárrészleg települési 
helyének kiválasztása, az üzemeltetés jellegéből eredő követelmények -
csővezeték lefektetése, tolózárak és szivattyúállomások elhelyezése, meg
felelő munkaterületek kijelölése stb. - figyelembevétele. Ezt az elvet az 
elkövetkezendő gyakorlatokon és felkészülés során fokozottabb mérték
ben kell figyelembe venni. 
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4. Tapasztalataink szerint különösen a sorállomány szaktechnikai is
merete nem érte el a kívánt szintet, továbbá a békében meglevő szak
technikai eszközök és felszerelések célirányos előkészítése, csoportosítása, 
a korszerű követelményeket nem elégítette ki. Előkészítés alatt az eszkö ... 
zök alkalmazáshoz szükséges csoportosítását kell érteni. 

Az elkövetkezendőkben igen nagy figyelmet kell fordítani az állo
mánytáblákban rögzített anyagok, kiegészítő berendezések, tartozékok 
mennyiségi meghatározására, célszerű csomagolására és málházására, hi
szen a feladat sikere részben a kiegészítő cikkektől függ. Célszerű a tar
tozékokból különböző egységládák összeállitása úgy, hogy a tárolóeszköz 
jelzése alapján a láda tartalma gyorsan megállapítható legyen, 

Biztosítani kell, hogy a TÜZAR-ok „M" törzse és a béke létszámból 
átadásra kerülő állomány már a készenlét idején ismerje (és vonatkozó 
tervekben is szerepeljen) a rendszeresített állománytáblás vagy norma 
szerint illetményes technikai eszközök teljes nómenklaturáját, a szükséges 
tartozékok darabszámát és azok alkalmazási lehetőségeit. 

Az állománytáblás és norma szerinti eszközök mennyisége alapján 
célszerű elvileg meghatározni a TÜZAR és KÁ kapacitás adatait, lehető
ségeit, hogy milyen és mennyi tároló, kiadó, átvevő hely létesíthető a 
várható feladatok megoldására. Ez annál is inkább célszerű, mivel a tech
nika mennyisége a lehetőségeket behatárolja és nyilván a követebnénye
ket is ehhez célszerű igazítani. 

5. A TÜZAR-ok tevékenységét hátrányosan befolyásolta a külső és 
belső híradás hiánya. Ennek megfelelően a KA közelében telepített 
TÜZAR vezetse híradó eszközök hiányában nem érvényesülhetett. Az 
irányítás futárral történt. Ideális lenne, ha a raktárak helyüknek és sze
repüknek megfelelően már békében rendelkeznének a szükséges, korszerű, 
megfelelő hatótávolságú híradó eszközökkel és megfelelő tagozatokban a 
biztosított híradó eszközök kezelését már békében legalább a hivatásos ál
lomány begyakorolná. 

Összefoglalva: A gyakorlaton alkalmazott új elvek és módszerek fi
gyelembevételével, az üzemanyag-szolgálat alapjaiban megoldotta felada
tait. Össztevékenysége számos tapasztalatot adott a vezetés számára. A 
telepített TEB ÜZAR meggyőzően bizonyította, hogy technikai eszközei 
alapvetően megfelelnek a korszerű követelményeknek, de felhívta a fi
gyelmet az alkalmazás és az állomány felkészültségbeli hiányosságaira is. 
Mind a TÜZAR működtetése, mind a Tábori és Központ Hadtáp üzem
anyagszolgálat szervezeti, vezető- és irányító tevékenységében felszínre 
került kisebb-nagyobb hibák kijavítására, megszüntetésére kell törekedni 
a kiképzés megfelelő módszereivel és megfelelő fokozott követelménytá
masztással. Felkészültségünk fokozásának irányát az eszközeink szak
szerű alkalmazásában a szervezetek működésének irányítását végző állo
mány tervszerűbb felkészítésében határozhatjuk meg. 

Nem utolsósorban a központ és tábori hadtáp tagozatok üzemanyag
szolgálatával kapcsolatos elvek és módszerek fejlesztésének elengedhetet
len feltétele a várható feladatok folyamatos gyakoroltatása. 
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