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A HADTAPBIZTOSITAS ELMl:LETE 

A hadtáp működöképességének helyreállítása 
az ellenség tömegpusztító eszközökkel mért csapásait 

követöen 

Elekes János alezredes 

A csapatok, valamint a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védel
mével kapcsolatosan ma már bőséges irodalom áll rendelkezésre. Ezek
ben megtalálhatók a tömegpusztító fegyverek elleni védelem alapelvei, 
valamint az egyes rendszabályok tartalmával, azok szervezésével-terve
zésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, módszerek. 

A szabályzatok, utasítások, segédletek előírásainak jellemzője, hogy 
összfegyvernemi vonatkozásban a csapatok harctevékenységei biztosításá
nak elemeként rögzíti a tömegpusztító fegyverek elleni védelem elveit, 
előírásait, amíg a hadtáp vonatkozásúak a hadtáp tömegpusztító fegyve
rek elleni védelmének, őrzésének és védelmének komplex rendszabályai 
között szerepelnek. 

Véleményünk szerint a szabályzatok, utasítások, segédletek előírásai 
néhány pontatlanság, illetve kiegészítésre szoruló részletén túl, a korszerű 
követelményeknek megfelelnek. Kellő alapot szolgáltatnak a hadtáp tö
megpusztító fegyverek elleni védelmének szervezéséhez, irányításához. A 
probléma elsősorban ott jelentkezik, hogy a hadtápegységek, alegységek 
tömegpusztító fegyverek elleni védelme elvileg helyesen feltárt rendsza
bályainak konkrét tartalma nincs kellően kimunkálva, tagozatok, had
tápegységek, alegységek, valamint a harcfajták szerint nem kellően diffe
renciált, Ennek is következménye, hogy a hadtápegységek, alegységek tö
megpusztító fegyverek elleni védelmére irányuló tervező-szervező munka, 
vezetési tevékenység egyes gyakorlatokon általános szinten kerül megva
lósításra. E tevékenység alapját rendszerint a Csapathadtáp Utasítás III. 
fejezetében rögzített elvek, előírások képezik és kevésbé kerülnek felhasz
nálásra a gyakorlati vonatkozásokat tartahnazó egyéb utasítások, segéd
letek stb. 

A különböző szabályzatok, utasítások alapján - bár találhatók azok
ban ellentmondások - a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmé
nek rendszabályai a következőkben összegezhetők: 
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- a sérülések, vegyi-, sugárszennyezések, rombolások, vízbetörések 
(elöntések) és tüzek körleteinek előrejelzése; 

- vegyi-, sugár- és bakteriológiai felderítés; 
- a hadtápegységek, alegységek értesítése a vegyi-, sugárszennyezés-

ről és a bakteriológiai fertőzésről; 
- a hadtápegységek, alegységek széttagolt elhelyezése, valamint azok 

álcázása; 
- a hadtápegységek, alegységek elhelyezési, települési körleteinek 

időnkénti váltása; 
- az egyéni védőeszközök használata, valamint a szállítóeszközök és 

a terep védőképességének kihasználása; 
-- manőver utak előkészítése, a hadtápegységek, alegységek által el

foglalt körletek műszaki berendezései; 
- a szennyezett körletek (területek) leküzdése legcélszerűbb módjai

nak megválasztása és huzamosabb idejű ott tartózkodás esetén a hadtáp
biztositási feladatok végrehajtását és a hadtáp személyi állomány védel
mét legjobban biztosító rendszabályok foganatosítása; 

- a hadtápegységek, alegységek személyi állománya által elszenve
dett sugáradag, valamint az élelmiszerek, felszerelések, technikai eszkö
zök és egyéb anyagi eszközök, továbbá a víz szennyezettségének ellenőr
zése; 

- az után- és hátraszállitási utak folyamatos forgalmának biztosítá
sára irányuló rendszabályok; 

- a járványvédelmi és az egészségügyi tisztasági és megelőző rend
szabályok; 

- az állatjárványvédelmi- és az állategészségügyi megelőző rend
szabályok; 

- a hadtápegységek és alegységek személyi állományápaif., techniJi;ai 
eszközeinek, szállitójárműveinek, felszereléseinek és anyagi eszközeinek 
védőeszközökkel való ellátása; 

- az ellenség által alkalmazott tömegpusztító eszközöJi; csapásai kö
vetkezményeinek felszámolása. 

Az utasítások tartalmaznak a fenti rendszabályok végrehajtásával 
kapcsolatos elveket, módszereket, azonban korántsem a követelményeket 
minden vonatkozásban kielégítően és kellő részletességgel, emellett nem 
differenciálnak tagozatok, hadtápegységek, alegységek ren~eltetése, vala
mint tevékenységük jellege szerint. 

Ahhoz, hogy a hadtáp tömegpusztító fegyverek ell.eni védelmével 
kapcsolatos, tagozatonként és hadtápegységenként differenciált megbíz
ható módszerek, eljárások kerülhessenek alkalmazásra, szükséges az egyes 
rendszabályok részletkérdéseivel is a korábbiaknál nagyobb aktivitással 
foglalkozni és feltárni azok tartalmi lényegét. E cikknek is az a célja, 
hogy a rendszabályok egyikével az ellenség által alkalmazott tömegpusz
tító eszközök csapásai következményeinek felszámolásával foglakozzon 
részletesebben, alapvetően azon kérdésekkel, amelyek a hadtáp működő
képességének helyreállitásával kapcsolatosak. 

Mit ériünk a hadtáp működőképessége alatt? 
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A hadtáp működőképessége - mint állapot - meghatározásánál cél
szerű a csapatok harcképessége fogalmából kiindulni. 

A csapatok harcképessége: 
Az .,Összefoglaló a Magyar Néphadseregben folytatott hadművészeti 

tudományos kutatások 1965-1970-es tervidőszakban elért eredményeiről" 
I. könyv II. fejezetének 2. pontja a harcképességet a következőkben fog
Jalja össze: 

.. A harcképesség olyan sokrétű tulajdonságok összessége, amelyek bir
tokában a csapatok a legbonyolultabb viszonyok között is képesek harc
tevékenység végrehajtására. 

A harcképesség objektív feltételei: 
- a személyi állomány erkölcsi-harci tulajdonságainak és katonai

technikai képzettségének színvonala; 
- a korszerű fegyverfajtákkal, anyagi-technikai eszközökkel való el

látottság; 
- a fegyverek, technikai eszközök kezelésének, irányításának tökéle

tes elsajátítása. 

Végeredményben: a harcképesség a csapatok olyan erkölcsi-politikai, 
pszichológiai és katonai-technikai lehetősége, melynél fogva meghatározott 
- számukra sajátos -:- harcfeladatokat a korszerű háború bármely viszo
nyai között képesek megoldani." 

A hadtáp niűködöképessége 

A tartalmi lényeget illetően a csapatok harcképessége szorosan össze
rnrtozó fogalmak, eltérés a harcképesség, működőképesség által biztosított 
lehetőségekben, illetve az összetevőkben van. !gy: 

a műkö<löklpesség a hadtáp alakulatok olyan személyi, erkölcsi-poli
tikai, anyagi, technikai, egészségügyi, közlekedési és egyéb lehetősége, 
melynek birtokában képesek külön-külön és tagozatonként eredeti ren
deltetésüknek megfelelő vagy azt megközelítő szinten megoldani a hadmű
veletek, harctevékenységek komplex hadtápbiztosítási feladatait. 

Összetevői az alábbiakban határozhatók meg: 
- a hadtáp személyi állományának erkölcsi-p:0Etik2~ dlapota, kato

nai. politikai, szakmai kiképzettségének színvonala; 
- a személyi állománnyal, üzemképes technikai eszközökkel való 

feltöltöttség foka; 
- az anyagi ké~zletek megfelelő szintje; 
- megfelelő javító és gyógyító kapacitás; 
- megfelelő feltételek a hadtáp feladatok, munkafolyamatok végzé-

séhez; 
- a vezetési képesség, vezethetőség. 

A.z ellenség által tömegpusztító eszközökkel mért csapások alapvetően 
a fenti összetevők egyikében-másikában vagy valamennyiben okozhatnak 
károkat, melynek következtében az adott hadtáp alakulat részben vagy 
teljesen c-lvesztheti működőképességét. 1gy például nyilvánvaló ha a 
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személyi állomány erkölcsi-politikai állapota szilárd, megfelelően ki
képzett, akkor tömegpusztító eszközökkel mért csapás esetén nem esik 
pánikba, szakszerűen alkalmazza a védelem eszközeit, módszereit, hozzá
értően, szervezetten kezdi meg a következmények gyors felszámolását. Ha 
viszont az erkölcsi-politikai állapot nem szilárd, alacsonyszínvonalú a ki
képzés, akkor pánik, szervezetlen, szakszerűtlen munka lehet az ered
mény, ami egyben a működőképesség alacsony színvonalában, vagy mű
ködésképtelenségben összegeződik. A többi összetevőben keletkezett káro
sodások következményeit és a működőképességre gyakorolt hatást már 
könnyebb belátni. 

A Csapathadtáp Utasítás (hadosztály-ezred) 68. pontja előírja: 
,,Az ellenség által alkalmazott tömegpusztító fegyverek következmé

nyeinek felszámolása abból a célból történjék, hogy rövid idő alatt helyre
áiljon a hadtápegységek és alegységek működőképessége és kedvező fel
tételek jöjjenek létre a csapatok hadtápbiztosításával kapcsolatos felada
tok sikeres végrehajtására. 

A következmények felszámolása magába foglalja: 
- a hadtápvezetés helyreáilítását; 
- a mentesítési munkákat és a gyógyító-kiürítő rendszabályokat; 
- a személyí állomány mentesítését, valamint a hadtápegységek, al-

egységek technikai eszközeinek és egyéb anyagi eszközeinek mentesítését; 
- az után- és hátraszállítási utak megtisztítását és helyreállítását. 

fedezékek helyreállítását vagy építését; 
- a személyi állományt, szállítójárműveket és anyagi eszközöket ve

szélyeztető vagy a hadtápegységek előremozgását akadályozó tüzek ol
tását; 

- a víz megtisztítását a sugárzó, mérgező anyagoktól, bakteriológiai 
eszközöktől és az élelmiszer mentesítését; 

- elkülönítő-korlátozó intézkedéseket; a hadtápegységek (alegysé
gek) elkülönítését; a bakteriológiai eszközökkel fertőzött gócokban a kór
okozók elleni harcot." 

A következmények felszámolásának szabályzatainkban tárgyalt rend
szabályain kívül igen döntő kérdése az atomcsapások emberre gyakorolt 
pszichológiai hatásai következményeinek kiküszöbölése. A pszichológiai 
és erkölcsi bénultság a csapatok és a hadtáp személyi állomá
nyát egyaránt sűjthatja és pánikot kelthet. Ennek megakadályozására 
fel kell készülni, annak módszereit folyamatosan fejleszteni kell. 

E rendszabályok általános vonatkozásűak. Mindenkor a konkrét hely
zet határozza meg azok foganatosításának szükségességét. Ez pedig az 
érintett parancsnoktól azt követeli, hogy képes legyen rövid idő alatt át
tekinteni a következményeket. 

A felsorolt rendszabályok többségét mindenek előtt úgy célszerű fel
fogni, mint amelyek megvalósítása komplexen éri el a megfelelő hatást. 
Ezek mindenek előtt arra irányulnak, hogy kimentésre kerüljön a csapás 
hatókörzeiéből mindaz, ami menthető - személyi állomány, anyagi és 
technikai eszközök, felszerelések, berendezések stb. - továbbá, hogy meg
akadályozzuk a tová,bbi pusztulást, károkat, veszteségeket - tűzkárok, 

robbantások következtében keletkező veszteségek, a személyi állomány 
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további szennyezettsége, sugáradag felvétel stb. - a továbbiakban pedig 
a megmaradt erők és eszközök gyors rendezése, illetve a tevékenységhez. 
szükséges feltételek helyreállítása a működőképesség eléréséhez. 

Itt célszerű megemlíteni, amiről egyébként általában kevés szó esik, 
hogy az anyagi-technikai veszteségek számbavétele mellett kiemelt jelen
tősége van az elesettek, sebesültek számbavételének, mert a személyi 
veszteség döntő hatással van a működőképességre. Nagyon fontos ennek 
gyors áttekintése, mert ennek figyelembevételével kell rövid idö alatt át
szervezni a hadtápalegység, egyes részlegek munkáját. 

A hadtáp működőképességének helyreállítása attól függően, hogy a 
csapások következtében a működökész.séget meghatározó összetevőkben 
milyen károsodások keletkeztek, mindenkor differenciált feladatot jelent. 
Előfordulhat, hogy csak a vezetést bontották meg, de a többi összetevő 
érintetlen, ez esetben a vezetés helyreállításával ismét működőképes a kö
telék, más esetben, amikor személyi, technikai veszteségek keletkeznek, 
akkor bizonyos mérvű anyagi-technikai kiegészítéssel vagy a kötelék ren
dezésével a tevékenység folytatható. Ismét más esetben a szervezett kö
telék felbomolhat és a tevékenység folytatása csak annak újjászervezésé
vel vagy a kötelék leváltásával folytatható. 

Feltétlen szükséges a figyelmet felhívni arra, hogy a hadtápot ért 
esapások következményei felszámolásával nem lehet mindentől elvonat
koztatva foglalkozni. Mint ahogy a hadtáp minden tevékenysége szoros 
összefüggésben folyik a harcoló csapatok tervszerű, szervezett, célirányos 
tevékenységével, alapvetően annak sikere érdekében, teljes mértékben al
kahnazkodva az összes egyéb körülményekhez, úgy a következmények 
felszámolására irányuló munka is ennek keretében és teljes figyelembe
vételével történhet. Ebből egyenesen következik, hogy a hadtápnak az 
általa elszenvedett csapás következményeinek felszámolása során nem
csak önmagára kell figyelnie és összpontosítania, hanem részt kell vennie 
- lehetőségeihez képest - a harctevékenységet folytató csapatok folya
matos hadtápbiztosításában, továbbá a csapást szenvedett csapatok harc
képességeinek helyreállításában. 

A hadtáp feladatai, azok végrehajtásának módszerei, önmaga és a 
csapatok működőképességének helyreállítása terén, a körülmények ala
kulásától függően nyilvánvalóan minden esetben mások lesznek, mégis 
áitalános elvként célszerű lerögzíteni, hogy a kötelék harcfeladatainak si
keres teljesítése érdekében a hadtáp megmaradt erőit-eszközeit elsősorban 
a harcfeladatot továbbfolytató csapatok, ezen belül is a főirányban tevé
kenykedők további folyamatos ellátására keil összpontosítani, mégpedig 
ha szükséges az ellátás adott rendszerének gyors átszervezése, a hadtáp 
erők és eszközök átcsoportosítása, tevékenységi rendjük megváltoztatása 
útján. 

A harctevékenység sikeres kimenetele szempontjából döntő jelentő
ségű, hogy a csapást szenvedett csapatoknál a következmények minél 
előbb felszámolást nyerjenek, helyreálljon azok harcképessége, ezért a 
hadtáp erőinek, eszközeinek egy része részt kell, hogy vegyen ezen csa
patoknál a következmények felszámolásában, a harcképesség mielőbbi 
helyreállításában (eü. kiürités, vontatás, a mentesítéshez szükséges anya
gok biztosítása, csapathadtáp alegységek esetleges kiegészítése stb.). 
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A hadtáp tevékenységének az előzőeknél nem kisebb jelentőségű irá
nya a saját hadtáp tagozatot ért csapás következményeinek felszámolása. 
Ennek során a tagozatban levő hadtáp erőkből és eszközökből képzett, 
esetenként újólag szervezett mentőosztagokat alkalmazva, szükség esetén 
a szomszédos hadtáp alakulatok mentőosztagait, esetleg az összfegyverne
mi parancsnok által kijelölt erők és eszközök tevékenységét kell összpon
tosítani, hogy differenciáltan, a harctevékenység hadtápbiztosítása szem
pontjából fontossági sorrendben állítsuk helyre a különböző rendeltetésű 
hadtápegységek, alegységek működőképességét. 

Az a körülmény, hogy a hadtáp nem elszigetelten, örunagában, hanem 
összfegyvernemi kereteken belül tevékenykedik, egyben azt is jelenti, 
hogy nincs magára hagyatva, hanem adott esetben a csapások következ
ményeinek felszámolásában segítséget kaphat azoktól a csapatoktól, ame
lyek második lépcsőben vagy tartalékban vannak és nem szenvedtek sú
lyos veszteséget a csapások következtében. Ezt biztosítja az, hogy minden 
kötelék parancsnoka - mint egyszemélyi parancsnok - felelős a kötelék 
egészét érintően a következmények minél teljesebb felszámolásáért és 
szükség esetén összfegyvernemi szakerőket jelölhet ki a hadtápot ért csa
pások következményeinek felszámolására. Mindez arra kell ösztönözze a 
problémával foglalkozókat, hogy kutatásaikat szélesebb körűen, nagyobb 
összefüggéseket vizsgálva végezzék. 

Az elmúlt évek során jó néhány olyan - különböző szintű, célú és 
módszerű - gyakorlat került lefolytatásra, amelynek során az MN had
táp vezetése kiemelt figyelmet fordított a hadtáp tömegpusztító fegyverek 
elleni védelmének tanulmányozására, azon módszerek, eszközök, eljárá
sok továbbfejlesztésére, amelyek a korábbiaknál jobban hozzájárulhatnak 
adott esetben a csapást szenvedett csapatok és hadtáp alakulatok harc
képessége, működőképessége gyors helyreállításához. tgy: 

- sok segítséget nyújtott a hadtáp működőképessége megóvására~ 
illetve helyreállítására irányuló tevékenység szervezésének tanulmányozá
sához az 1970-ben végrehajtott módszertani bemutató gyakorlat, amely az 
ezred hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmével volt kapcsolatos. 
Az itt szerzett tapasztalatok eredményei jelenleg már realizálódnak a ki
képzés során. 

- A következmények felszámolása terén hasznos tapasztalatokat 
szolgáltatott az 1972-ben lefolytatott „SPARTACUS" gyakorlat, ahol az 
l\'IN hadtáp Yezetése az érintettek bevonásával a következmények felszá
molásának feladatait az idő, erő és a szervezési lehetőségek szoros össze
függései alapján vizsgálta. ,,E gyakorlat során megállapítást nyert például~ 
hogy az a mentőosztag - legyen az bármilyen kötelék mentőosztaga -, 
n1eiyet a végrehajtott atomcsapás után hoznak létre, nem biztosítja időben 
és megfelelő hatásfokkal a feladat végrehajtását. A különböző számveté
sek igazolják, hogy a mentőosztagnak 30-60 percen belül be kell érkeznie 
a góc területére és a beérkezés után számított kb. 1 óra alatt el kell vé
geznie a mentési munkálatokat. Ennek teljesítése azt igényli, hogy az osz
tagot még a harctevékenység kezdete előtt létre kell hozni, mégpedig úgy 
felkészítve, hogy tevékenységét a lehető legnagyobb szervezettséggel és a 
leggyorsabban végezze. A megoldásra több változat lehetséges, mint pél-
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dául létrehozni a mentőosztagot, mint az adott kötelék szervezetszerű al
egységét, ez a változat létszám és anyagi kihatásánál fogva nem javasol
ható. Reálisabbnak tűnik egy olyan változat, hogy a harctevékenység elő
készítése időszakában az adott kötelék erőiből hozzuk létre állandó harc
rendi elemként. Ez utóbbi megoldás nem zárja ki azt a lehetőséget sem, 
hogy adott esetben a szükséglet és a lehetőségek függvényében a csapást 
követően hozzunk létre újabb mentőosztagot." 1 

- Ugyancsak nagy fontossággal birnak azok a tapasztalatok, amelyek 
az 1972-ben lefolytatott „TRANZIT-72'" gyakorlat során születtek. E gya
korlat egyrészt érzékeltette, hogy mit jelent egyidejűleg végrehajtani a 
súlyos csapásokat szenvedett hadtáp erőkkel és eszközökkel a következ
mények felszámolása terén korábban jelzett hármas feladatot, másrészt 
ráirányította a figyelmet azokra a teendőkre, amelyek a csapásokat kö
vetően a megbontott hadtápbiztosítási rendszer helyreállításával kapcso
latosak. 

Ez a gyakorlat újólag aláhúzta, hogy a hadtáp működőképességének 
helyreállítása meglehetősen differenciált feladatok összességét jelenti a te
kintetben is, hogy milyen hadtápegység, illetve a hadtápegységek milyen 
komplexuma érintett az adott hadtápbiztosítási folyamatban és azt milyen 
károsodás éri. Nyih1ánvalóan eltérőek lesznek a rendszabályok egy-egy 
önállóan tevékenykedő hadtápegység esetében, mint olyan esetben, ami
kor az adott hadtáp feladat végrehajtásában több hadtápegység, alegység 
vesz részt és e rendszert kell ismét működőképessé tenni. Ez utóbbi átfogó 
szervezést igényel. 

A végrehajtott gyakorlatok hasznos tapasztalatai mellett azonban to
vábbra is szükség van az elért eredmények továbbfejlesztésére, a hadtáp
biztosítás valaménnyi tagozatát érintően. 

lv1ind~,e témával kapcsolatos irodalomban, mind a gyakorlatokon ta
pasztalható, a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének terve
zése, szervezése során a maximalizmusra való törekvés. Ez kifejezésre jut 
abban, hogy a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme rendszabá
lyainak végrehajtásához erőkben és eszközökben túlzott igénnyel lépnek 
fel, helyenként feleslegesen túlzott méretű műszaki munkákkal számol
nak, másrészt a rendszabályok végrehajtását illetően nem differenciálnak 
az egyes hadtápegységek, alegységek és azok helyzete szerint. E problé
mákra élesen rámutatott az MNHF HM h. elvtárs szakmai csoportjában 
elhangzott előadás, mely szerint: 

„A tömegpusztító eszközök csapásainak a hadtápra gyakorolt hatása 
és az ellene való védelem maximális lehetőségei, erői, eszközei minden 
valószínűség szerint sohasem lesznek arányban, éppen ezért tagozatonként 
és hadtá.pegységenként, alegységenként differenciáltan kell a lehetősége
ket, erőket és eszközöket koncentrálni a tömegpusztító eszközök elleni vé
delem rendszabályainak végrehajtására. Úgy véljük, nem helyes az a 
szemlélet, mely szerint minden hadtáp erőt és eszközt egyformán kell vé
>deni és ennek megfelelően alkalmazni a védelem erőit és eszközeit. El 
kell tehát döntenünk tagozatonként és hadtápegységenként, hogy mire 

1 Az MNHF HM h. elvtárs szakkiképzési csoportjában 1972. decemberében 
elhangzott előadás. 
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koncentráljunk. E téren úgy véljük alapelvű! kell szolgáljon, hogy min
denkor azokra a hadtáp objektumokra, hadtápegységekre kell a fő figyel
met .forditani, amelyek a harc, hadművelet sikere hadtáp feltételeinek 
alapvető meghatározói." 

összefoglalva az elmúlt évek során lefolytatott gyakorlatok tapasz
talatait, úgy ítélhető meg, hogy a hadtáp működőképességének helyreál
lítása érdekében az alábbi fő feladatokat kell általában figyelemmel vég
rehajtani: 

Mindenekelőtt a megbontott hadtáp vezetési rendszer helyreállítását. 
Ez nem merül ki abban, hogy adott tagozaton, illetve vezetési szinten 
helyreállítjuk a híradás zavartalan működését. A fő feladat a hadtápveze
tés rendszerének működését alapvetően biztosító törzsek, hadtáp vezető 
szervek, hatápegység parancsnokságok vezetési képességének helyreállí
tása, beleértve a végrehajtó hadtápegységek, alegységek vezetését is. 

A kialakult helyzet gyors áttekintése és értékelése alapján meg kell 
szervezni és végre kell hajtani a csapást nem szenvedett hadtápegységek, 
alegységek azonnali kivonását. 

A lehető legrövidebb idő alatt az igénybe vehető erőkkel, eszközök
kel a csapást szenvedett hadtáp objektumoknál, egységeknél, alegységek
nél végre kell hajtani mindazokat a mentési, segélynyújtási stb. feladato
kat, mint amelyek bármilyen csapást szenvedett kötelekek esetében szük
ségessé válnak. 

Végre kell hajtani a személyi állomány, illetve 2.z anyagi-technikai 
eszközök mentesitését, a szervezetszerű, illetve ideiglenes összetételű állo
mánnyal, szükség esetén megerősítő erőkkel és eszközökkel. 

A hadtáp tevékenysége érdekében biztosítani kell a szükséges utak 
helyreállítását, az akadályok, torlaszok eltávolítását, a veszélyeztetett irá
nyokban a tüzek oltását, továbbterjedésének megakadályozását. 

Végre kell hajtani a megmaradt állomány, erők és eszközök olyan 
rendezését és átcsoportosítását, amely biztosítja a hadtápbiztosítás terén a 
funkcionális feladatok végrehajtásának feltételeit. 

Amennyiben a megváltozott helyzet, az új körülmények a megma
radt állomány, erők és eszközök szükségessé teszik. úgy át kell szervezni 
a hadtápbiztosítást, illetve annak elemei rendszerét. 

A felvázolt főbb tevékenységek a hadtáp működőképességének hely
reállítása terén a végrehajtandó feladatoknak csupán egy részét teszik ki, 
azokat a területeket, amelyek meghatározó jelleggel bírnak a további te
vékenység feltételei szempontjából. Az általános érvényű elvek alkalma
zi:i.sát figyelembe véve azonban szükséges tagozatonként differenciáltan 
tmTábbvizsgálni és kimunkálni részletesen a konkrét teendőket. 
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A gépkocsizó lövészezred hadtáp működőképességének 
helyreállítása az ellenség tömegpusztító fegyverrel mért 

csapásait követően 

Sáfár Bálint őrnagy 

A közelmúltban végrehajtott különböző szintű parancsnoki és törzs
vezetési gyakorlatok, harcászati és szak.harcászati gyakorlatok (pl. ,,HÁ
ROS", ,,LUNA-72", ,,BAKONY-73") tapasztalatai arra engednek követ
keztetni, hogy a várható ellenség tömegpusztító eszközeivel a gépkocsizó 
lövész-, harckocsiezredek hadtápjaira közvetlenül is mérhet csapást. Az 
alkalmazható tömegpusztító fegyverek mennyisége és minősége alapján 
gyakoribb volt a vegyi harcanyagokkal történő csapásmérés (VX, Sarin). 
A kialakult harcászati helyzettől függően azonban sor került 1-10 KT 
értékű atomeszközök, elsősorban légi robbantással történő alkalmazá
sára is. 

Az ezredhadtápokra mért csapások száma gyakorlatainkon az ellen
ség által alkalmazható eszközök értékelése alapján a következők szerint 
alakult: 

A „HAROS" parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton nyolc gépko
csizó lövész- és harckocsizó ezred hadtáp közül két gépkocsizó lövész
ezred hadtápra VX vegyi harcanyaggal, egy harckocsizó ezred hadtápra 
10 KT értékben légi robbantással mért csapást a „KÉK" fél. 

A „LUNA-72" harcászati gyakorlaton négy gépkocsizó lövész- és 
harckocsizó ezred hadtápból egy gépkocsizó lövészezred hadtápra VX 
vegyi harcanyaggal, egy harckocsizó ezred hadtápra 10 KT hatóerejű 
atomeszközzel; a „BAKONY-73" harcászati gyakorlaton egy harckocsizó 
ezred és egy gépkocsizó lövészezred hadtápra VX típusú vegyi harc
anyaggal mért csapást az „ellenség". 

A számok azt bionyitják, hogy az ezred hadtápok 20-400/o-a a 
helyzettől függően közvetlen célpontot jelenthet az ellenség tömegpusz
tító eszközei számára. 

A csapások következtében a hadtáp alegységek 30-70%-os személyi, 
anyc-:gi és technikai veszteséget szenvedtek. 

Az atom- és vegyifegyver közvetlen hatása mellett a hadosztály csa
pataira mért csapások közvetett hatása - sugár- és vegyiszennyezett 
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területek, másodlagos mérgező harcanyagfelhők stb. - is számottevően 
akadályozhatja az ezredhadtápok tevékenységét. 

Az ezredhadtápra mért TÖPFE csapás következtében keletkezett sze
mélyi, anyagi és technikai veszteséget lényegesen befolyásolta az ezred
hadtáp állományának kiképzettsége, a tömegpusztító fegyverek elleni vé
delem rendszabályainak betartása - különösen az értesítés szervezett
sége, széttagolt elhelyezése, terepkihasználása -, a védettséget fokozó 
egyszerű műszaki munkák elvégzése. 

Az ellenség atom- és vegyicsapásai következtében az ezredhadtáp az 
alegységek anyagi, egészségügyi, technikai biztosításának végrehajtásá
hoz szükséges lehetőségeit időlegesen, részlegesen vagy teljesen elveszít
heti, vagyis időlegesen, részlegesen, vagy teljesen működőképtelenné 
válhat. 

Időleges működőképtelenségről beszélhetünk, ha a hadtáp 10-150/o
nál nem szenved nagyobb veszteséget, részleges, illetve teljes mentesítés 
után képes eredeti feladatának folytatására. Ez bekövetkezhet például 
szennyezett terepszakasz leküzdése esetén, vagy, ha a vegyicsapás már 
védőeszközben éri az állományt. 

Részlegesen elvesztheti a hadtáp működőképességét, ha 25-30°/o-os 
veszteséget szenved, az alapvető anyagi készletek - elsősorban lőszer -
nagyobb 1\·'o-a megsemmisül. 

Az 1alegységek ellátásának folytatására - beszűkítetten - néhány 
óra múlva képessé válhat. A beszűkítettség például úgy jelentkezhet, hogy 
egyes anyagfajtákból egyáltalán nem, vagy csökkentett mértékben képes 
ellátást végrehajtani. A működőképesség részleges elvesztése váratlan 
vegyicsapás, vagy atomcsapás esetén következhet be, ha a terep termé
szetes védőképességét a hadtáp kihasználta és megfelelő tagoltsággal he
lye~kedett el. 

A működőképesség teljes elvesztésével számolhatunk, ha a hadtáp
vezetési pont és a hadtápalegységek állománya is 60-70°/o-os vesztesé
get szenved. Ilyen mérvű veszteség bekövetkezhet a TÖPFE elleni vé
delem rendszabályainak elhanyagolása esetén is. Pl. vegyi-, sugárfigyelés, 
-felderítés, -riasztás szervezetlensége, az egyéni vegyivédelmi eszközök 
hozzá nem értő használiata, a hadtápalegységek zsúfolt elhelyezése. 

Ebben az esetben az ezredhadtáp önerejéből képtelen a működőké
pesség helyreállítására és bármilyen ellátási feladat végrehajtására. A 
megmaradt állomány egyetlen lehetséges feladata lehet a sérültek men
tése, elsősegélyben részesítése. 

A működőképesség csökkenése bizonyos fokú objektív mutatók alap
ján - személyi állomány, anyagi készletek és hadtáptechnikai eszközök 
százalékos veszteségei - közelítően felbecsülhető. A kép azonban nem 
teljes, hiszen feltételezhetünk teljesen feltöltött ezredhadtápot, ahol a ve
zető állomány erélytelensége, a csapások közvetett hatása a működő

képességet megbénító pszichikai következményekkel jár. Elképzelhető 
azonban olyan helyzet is, hogy az ezredhadtáp zömének megsemmisülése 
ellenére, rátermett tiszt vezetésével az alegységeknél kint levő erők és 
eszközök. vialamint a csapás után megmaradt erők összpontosulnak és 
képesek lesznek az ellátási feladatok „beszűkített" végrehajtására. 
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A hadtáp működőképességét a működőképesség időleges vagy részle
ges elvesztése esetén a hadtáp saját erőivel és eszközeivel állíthatja 
helyre. 

A hadtáppal egyidőben az ezred harcoló alegységei is csapásokat 
szenvedhetnek, így a hadtáp működőképességének helyreállítása az ezred 
harcképessége helyreállításának részét képezheti. Ezért a működőképes
ség helyreállítása többirányú, sorrendben különböző fontosságú, de közel 
egyidőben végrehajtandó feladatot jelent. 

A harctevékenységet tovább folytató alegységek hadtápbiztosítása 
érdekében elsődleges a hadtáp épen mara.dt erőinek, anyagi és technikai 
eszközeinek gyors, szervezett kivonása a csapás által veszélyeztetett terü
letről. Ezzel egyidőben végre kell hajtani a csapás körzetéből a sérültek, 
a vezető nélkül maradt, vagy meghibásodott gépjárművek anyagaikkal 
együtt történő mentését, a mentést akadályozó torlaszok elhárítását, tüzek 
oltását. Jelenteni kell az ezred parancsnokának és •a hadosztály hadtáp
törzsnek a csapás tényét és körülbelüli következményeit. Ezt követően 
fel kell mérni a károsodás mérvét és a konkrét adatok alapján jelenteni 
az elöljáró részére a kialakult helyzetet. 

A működőképesség helyreállítását (a következmények felszámolása 
rendszabályait) - éppen az egyidőben és ,azonnal jelentkező feladatok 
miatt - célszerű előre tervezni, megszervezni. 

A tervezés kiterjedhet: 
a) a körletelhagyás feltételeinek több változatban történő kialakí-

tására: 
- utak kijelölése, 
- elhagyás sorrendjének meghatározása, 
- a körletelhagyásra való felkészülés és körletelhagyás jelének meg-

határozása stb.; 

b) a körletelhagyás után besorolási pont, gyülekezési körlet kije!~ 
lésére; 

c) mentőosztag állományának, eszközeinek kijelölésére; 

d) a kiürítés, mentés feladatainak, leh~tőségeinek, módszereinek meg
határozására, figyelembe véve az adott terepet és a csapás várható. ha
tását; 

e) az együttműködés megszervezésére a közeli harcrendi elemekkel, 
vegyivédelmi alegységekkel, elöljáró egészségügyi alegységeivel; 

f) a következmények felszámolása (a működőképesség helyreállítása) 
feladatainak vezetésére. 

Az előre történő tervezés-szervezés - attól függetlenül, hogy a csapás 
bekövetkezésekor a feladatok jó része módosulhat - mindenképpen se
gíti a hadtáptörzs munkáját. Egyrészt segíti a hadtáptörzset a várható 
feladatok felmérésében, reális megítélésében, másrészt feltétlenül alapot 
ad a hadtáptörzs és hadtápalegységek gyors, bizonyos fokig automatikus, 
néhány rövid paran.ccsal szabályozható tevékenységéhez. 

A feliadatok előre történő tervezését, szervezését a hadtápalegységek 
begyakoroitatásának kell követni. 
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A begyakorlás célja, hogy az alegységek a körlet elhagyását, a ki
ürítési és mentési feladatokat a legrövidebb időn belül, minél kisebb 
veszteséggel képesek legyenek végrehajtani. 

A működőképesség helyreállításának célszerű rendje: 

Amennyiben várható, hogy az ellenség áttér tömegpusztító fegyverek 
alkalmazására, életbe kell léptetni minden olyan rendszabályt, amely fo
kozza a hadtáp ellenállóképességét. Készenlétbe kell helyezni a személyi 
állomány egyéni vegyivédelmi eszközeit, egészségügyi anyagait; össze le
het vonni a kijelölt mentőoszlopot; az anyagokat és technikai eszközöket 
ponyvával le kell takarni. Egyes esetekben növelni kell az objektumok 
közötti távolságot, bár, ha a terep védőképessége kedvező és bizonyos 
fokú műs~aki munkát is végzett a hadtáp, akkor ez a megoldás nem lát
szik célszerűnek. 

A csapás bekövetkezése után a tevékenység rendje függ a rombolás, 
a tűz és a szennyezett körletek kialakulásának helyétől, méreteitől, a 
veszteségek alakulásától. Az ezred hadtáptörzs a helyzet gyors áttekin
tése alapján meghatározza valamelyik előre kidolgozott változat szerint 
a körlet elhagyásának irányát, és a kiürítést-mentést irányító csoportot 
a szükséges erőkkel és eszközökkel visszahagyva, elhagyja a veszélyezte
tett körzetet. A besorolási pontokon, gyülekezési körletben az épen ma
radt erők és eszközök szervezeti kereteit, belső rendjét helyreállítja, in
tézkedik a részleges mentesítés végrehajtására; jelenti a csapás tényét 
és várható következményeit az ezredparancsnoknak és hadosztály hadtáp
törzsnek. Célszerű, ha a hadtáp belső rendjének helyreállítása után azon
nal a harcálláspontra megy és ott tájékozódik az ezrednél kialakult hely
zetről. Amennyiben szükséges, igényli a teljes mentesítés végrehajtását. 
A továbbiakban az ezredhadtáp működőképes erői az alegységek hadtáp
biztosítása, a harcképesség helyreállítása érdekében oldanak meg felada
tot, az ezredparancsnok a harctevékenység továbbfolytatására, kiürítő

mentő intézkedések végrehajtására hozott elhatározása alapján. 
A csapás körzetében visszamaradt hadtáperök és -eszközök mentését 

a nem szervezetszerű mentőcsoport végzi. Allománya a helyzettől füg
gően különböző lehet. Például vegyicsapás esetén a vegyisérültek elsőse
gélyben részesítése és közeli segélyhelyre történő szállítása, ezen kívül 
a vezető nélkül maradt .gépjárművek, szennyezett anyagi készletek men
tesítése, a gépkocsivezetők pótlása lehet a feladat. Atomcsapás esetén 
a rombolt, égő körzetekből történő mentés elsősorban torlaszok eltávolí
tását, a tüzek lokalizálását, a sérült gépjárművek kivontatását, sérültek 
összegyűjtését, elsősegélyben részesítését és gócból történő kiürítését 
igényli. 

A működőképesség helyreállítása esetenként kisebb-nagyobb erők át
csoportosítását teszi szükségessé. Például elöfordulhat, hogy az ezred va
lamelyik zászlóalja megsemmisül, hadtápja viszont érintetlen marad. Ezek 
az erők és eszközök felhasználhatók az ezredhadtáp működőképességének. 
helyreállításához. Más esetben a hadosztály hadtáptörzs intézkedése sze
rint sor kerülhet ezredhadtápok közötti erők és eszközök átcsoportosítá
sára is. Az ezred súlyos veszteségei következtében esetleg kisebb szerve-
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zet - összevont osztag - létrehozása következhet be, ami azt jelenti, 
hogy az ezredhadtáp ellátási lehetőségei relatíve megnövekedtek, ezért 
erői és eszközei egy részét másik - müködőképtelenné vált - ezred.
hadtáp érdekében az elöljáró igénybe veheti. 

A működőképesség helyreállításának lehetőségei és módszerei a had
táp csoportosításától, a hadtápalegységek decentralizálásától, a műszaki 

munkák elvégzésének fokától, a terep természetes védöképességének ki
használásától függően különbözőek lehetnek. 

Lássunk erre néhány példát. 
Amennyiben a teljes ezredhadtáp egy oszlopban menetel, vagy egy 

körletben települ 1 KT hatóerejű atomeszköztől 60-70"/o-os veszteséget 
szenved, ami gyákorlatilag a működőképesség teljes elvesztését jelenti. 
Ha a hadtáp erői és eszközei két lépcsőóen csoportosulva helyezkednek 
el és a HVP a hadtáp első lépcsővel együtt mozog előre, a hadtáp máso
dik lépcsőjére mért csapás jelentős veszteséget, esetleg a második lépcső 
zömének megsemmisülését okozhatja ugyan, de a hadtáp egészére vonat
koztatva ·ez csak 30-35°/o-os veszteséget jelent. Sőt, ha figyelembe vesz
szük, hogy a HVP az alapvető anyagi eszközök zömével és az egészség
ügyi, javító-, vontatóalegységekkel érintetlen maradt, akkor még időle
ges működőképtelenségről sem beszélhetünk. 

Hasonlóan kedvezően hat a következmények hatásának csökkenté
sére, ha a legszükségesebb műszaki munkákat a hadtáp elvégzi. Pl. a 
HVP-nál egy törzsbusz és egy rádiés gépkocsi fedezékének elkészítése, 
a személyi állomány részére nyílt és fedett óvóárkok létesítése, 1-2 órát 
igényel. A legelemibb műszaki munkák szükségességének bizonyítása ér
dekében elegendő arra utalni, hogy amíg a gépkocsik harcképtelenné vá
lásának sugara 1 KT-ás atomcsapás esetén 5-600 m, a fedezéken kívül 
levő személyi állomány harcképtelenné válásának sugara ezzel szemben 
870 méter. A két adat összevetése világosan mutatja, hogy a személyi ál
lomány védelme érdekében feltétlenül létesíteni kell objektumonként óvó
árkot, fedezéket. A műszaki védettség a különböző gödrök, horhosok stb. 
felhasználásával, továbbfejlesztésével néhány óra alatt jelentősen fokoz
ható. Nyilvánvaló. hogy egy támadásban levő ezred hadtápjánál a gép
kocsik beásására nem lehet törekedni, de egyszerű védelmi létesítmények 
létrehozását. a legfontosabb eszközök védelmét, a terep kihasználását kö
vetelményként 'kell támasztani. 

Az egyszerűbb műszaki munkák elvégzéséhez, a TÖPFE elleni vé
delem megszervezéséhez, bizonyos szintű begyakorlásához időre van szük
ség. Az ezredhadtáp erre úgy nyerhet időt, ha erőit és eszközeit megfe
lelően lépcsőzi és a harc alatt körültekintően, tervszerűen manőverezteti. 
Ennek megfelelően a harcoló alegységek hadtápbiztosításához közvetlenül 
szükséges egészségügyi, javító-vontató alegységeket és lőszerszállitó esz
közöket a HVP vezetésével a főerőkre felzárkóztatva ütemesen, naponta 
2-3 alkalommal, a második lépcsőt pedig a nap folyamán 1-2 alkalom
mal vonja előre. Ez a módszer biztosítja, hogy a hadtáp zöme a harcnap 
70-80"/o-át körletben töltse, és csak idejének 200/o-át fordítsa menet 
végrehajtására, ami kedvezőbb lehetőséget biztosít a védettség foko
zására. 

15 



A működőképesség helyreállításának elemzése azt bizonyítja, hogy 
a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme, működőképességének 
folyamatos fenntartása a hadtáptörzsek komplex tervezőtevékenységét 

igényli. A hadtáp csoportosításának. manővereinek, az anyagi és egész
ségügyi biztosítás végrehajtásának tervezése folyamán, azzal szoros egy
ségben a hadtáp működőképessége megóvásának követelményeit is min
den esetben figyelembe kell venni. 



A vadászrepülő ezred hadtáp működőképességének 
helyreállítása az ellenség tömegpusztító fegyvereivel 

mért csapása után 

Török Gyula alezredes 

A vadászrepülő ezred harctevékenységét kiépített objektumokból (fő
é3 tartalék repülőtérről) hajtja végre. Ez a körülmény különösen előtérbe 
helyezi a tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezését, illetve 
azok következményeinek gyors felszámolását. 

,\ fegyveres konfliktus kirobbanásának első percétől számolni kell a 
tömegpusztító fegyverek alkalmazásával. Az ellenség által végrehajtásra 
kerülő első tömeges légicsapás végrehajtásának ideje 70-150 percig áll
hat, azonban önálló végrehajtással is számolunk. Alapvető célja az ország 
politikai, gazdasági és ipari létesítményeinek megsemmisítése, valamint a 
honi légvédelmi rendszer (ezen belül a repülőcsapatok) harcrendjének 
megbontása, harcértékének végleges, vagy időleges bénítása. Az ellenség 
első tömeges légicsapása azzal, hogy tömegpusztító fegyverek alkalmazá
sára is sor kerülhet, képes az ezred személyi állományának és harcitech
nikájának 20-300/o-át egyidőben megsemmisíteni (vagy a harctevékeny
ségből időlegesen kivonni), megbonthatja a hadtápbiztosítás rendszerét, el
pusztíthatja az ott elhelyezett építményeket, anyagi- és technikai eszkö
zöket. 

A tömegpusztító fegyverek következményeinek felszámolása a csapás 
után kerül végrehajtásra. A veszteségek nagymértékben függnek az állan
dó harckészültség, illetve a veszélyeztetettségi időszakban foganatosított 
és végrehajtott azon rendszabályoktól, melyek a személyi állomány, anya
gi . és technikai eszközök széttelepí tésére, illetve lépcsőzésére irányulnak. 

A különböző rendszabályok (sajátos-, harcászati-, hadtáp-, műszaki 
jellegű rendszabályok) egymástól nem elválasztva, hanem komplex for
mában kell végrehajtásra kerüljenek. A különböző rendszabályok közül a 
hadtápszolgálat által végrehajtásra kerülőkkel kívánok részletesebben 
foglalkozni. 

A vadászrepülő ezred háborús hadtáp vezetésének tartalmi és formai 
része az ezredparancsnok harcálláspontján kiépített hadtáp vezetési pont
ról valósul meg, szoros együttműködésben a technikai helyettes, valamint 
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a fegyvernemi főnökökkel, állandó kapcsolat áll fenn a hadtáp vezetési 
pont és a csapásértékelő csoport között. 

A hadműveleti (tábori) repülőtér hadtáp vezetése ezen elvek alapján, 
az áttelepülő hadtáp részleg parancsnokán keresztül valósul meg. 

A hadtápbiztosítás megszervezésével kapcsolatos feladatokat a fő re
i,ülőtéren települt hadtáp vezetési pontról kapja, annak kiesése esetén ön
állóan tevékenykedik és ezen körülményt a magasabbegység hadtápszol
gálatához jelenti. 

A hadtáp vezetési pontot, annak berendezéseit (hír. rendszer, okmá
nyok, jelek, jelzések) úgy kell kialakítani, hogy az biztosíisa a folyamatos 
hadtápellátás irányításának rendszerét, valamint a tömegpusztító fegyve
rek által mért csapások hatásának gyors felmérését, minden irányban biz
tosított legyen az intézkedések meghozatalának, illetve le- és feljuttatásá
nak feltétele. 

Az elrendelt háborús okmányok vezetésén túl szükségesnek tartom a 
fő- és hadműveleti repülőtér, valamint széttelepített körletek telepítési 
vázlatának elkészítését. (1. sz. mell.) Ennek létjogosultságát a végrehajtott 
harcászati és törzsvezetési gyakorlatok igazolták. Vezetése mechaniku
san, illetve elektromosan történhet, mivel a vadászrepülő ezred és ezen 
belül a hadtáp, huzamosabb időn keresztül települ egy adott vezetési pon
ton. Folyainatos vezetése a hír. rendszer időleges kiesése esetén is lehe
tőséget biztosít az adott települések körletében elszenvedett veszteségek 
felmérésére, elérhető az erők és eszközök leghatékonyabb felhasználása a 
következmények felszámolására. Létjogosultságát az is igazolja, hogy a 
döntések meghozatalához szükséges idő lerövidül. 

A személyi állomány felkészítése folyamat, mely az egyszerűtől halad 
a bonyolult felé. Gyakorlások alkalmával a valós helyzetet legjobban meg
közelítő feltételeket kell létrehozni. Fontosnak tartom, hogy a hadtápszol
gálat kiképzési rendszere a háborús hadtápbiztosításra történő felkészíté
sének legyen alárendelve. 

A személyi állomány felkészítésének és széttelepítésének folyamatától 
nem elválasztva, azt mintegy kiegészítve, végre kell hajtani azokat az 
anyagi rendszabályokat, melyek csökkentik az ellenség által mért tömeg
pusztító fegyverek hatását, illetve a legoptimálisabb feltételeket biztosít
ják annak érdekében, hogy egyidőben egy anyagfajta ne semmisüljön meg 
(anyagok decentralizálása). 

Az a tény, hogy a vadászrepülő ezred viszonylag hosszú ideig tartóz
kodik telepúlési körleteiben (fő- és hadműveleti repülőtér), a hadtáp és a 
harcoló alegységek egy objektumon vannak elhelyezve, fokozottan elő

térbe helyezik a hadtáp megóvása érdekében végrehajtásra kerülő rend
szabályokat. 

A tömegpusztító fegyverek következményeinek felszámolása, a had
táp gyors működőképességének helyreállítása csak úgy biztosítható, ha az 
erre irányuló tevékenység egy részét már az állandó harckészültség, il
letve a veszélyeztetettségi időszakban végrehajtjuk. 

Az állandó harckészültség időszakában ki kell jelölni a hadtáp tele
pítési körletének helyét, ahol ki kell építeni a személyi állomány, tech
nika, anyagi készletek megóvását biztosító műszaki védelmi létesítménye
ket. Meg kell határozni a körleten belül az egyes alegységek elhelyezke-
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désének és telepítésénk rendjét, forgalom szabályozást, valamint ezt min
den oda tervezett alegységgel megfelelően be kell gyakoroltatni. A körlet 
elfoglalását szükségesnek tartom már a veszélyeztetettségi időszakban 
megkezdeni, mivel a hadtápszolgálat ebben az időszakban anyagellátást 
csökkentett ütemben végez, a harcitechnika teljes mértékben fel van 
töltve. 

A hadtáp vezetési pont és a hadtáp települési körlet összeköttetése 
vezetékes rendszerrel megoldott. A biztonságos összeköttetés érdekében 
szük_ségesnek tartom rádióval történő összeköttetés biztosítását, mivel a 
vezetékes rendszer könnyen sebezhető. 

Az. állandó harckészültség időszakában megalakított anyagi készletek 
széttelepítését a teljes harckészültség időszakában (2. számú melléklet 
M:erint) tartom szükségesnek végrehajtani. 

Az anyagi eszközök széttelepítésének vázlata alapvetően a mozgó-zá
rolt anyagikészletekre korlátozódik. A készletek a meglevő kiképzési és 
gazdálkodási készletekből növelhetők, mivel ebben az időszakban a szilárd 
szállítótér 91 tonnáról 217 tonnára nő (2,4-szeresére). 

A tömegpusztító fegyverek hatásának csökkentése, valamint a had
tápszolgálat működőképességéhez szükséges idő rövidítése érdekében 
szükségesnek tartom, hogy a vadászrepülő századok széttelepülési körle
teiben az alapvető harcianyagokból (lőszer, rakéta, üzemanyag) legalább 
egy harcnap várható anyagszükséglete betárolást nyerjen, melyre reális 
lehetőségek már az állandó harckészültség időszakában biztosítva vannak. 
A fenti anyagok betárolását az állandó harckészültség időszakában az 
őrzés-védelem hiánya nem teszi lehetővé, a betárolás csak magasabb harc
készültség elrendelése után valósítható meg. 

Amennyiben az ezred harckészültségi tervében tervezett vadászrepülő 
század végrehajtja áttelepülését a hadműveleti (tábori) repülőtérre, lehe
tővé válik a kiépített védelmi körletében anyagok tárolása, ami történhet 
műanyag tartályokban, illetve gépkocsira málházva. 

Reális lehetőség van a hadműveleti (tábori) repülőtéren a kiépített 
tárolóhelyeken az üzemanyaghoz hasonló elvek alapján a repülőrakéta és 
lőszer tárolására már az állandó harckészültség időszakában. Erre a fel
tételek biztosítottak, az átszállításra kerülő rakéta típus hőmérséklet vál
tozásra nem érzékeny, az őrzés-védelem egységen belül biztosított. 

A népgazdaságból bevonuló önjáró gépek egyrésze anyagutánszállí
tást hajt végre a hadműveleti (tábori) repülőtérre. A főrepülőtéren vissza
maradó önjáró gépek azon része, mely közvetlen szállítási feladatokat nem 
végez, felmálházva, a hadtáp települési körletébe, illetve a kiépített va
dászrepülő század széttelepítési körletbe kerülnek telepítésre. Szükség 
esetén ·- jó manőverezhető képességük folytán - gyorsan áttelepíthetők 
förepülőtéren belül, de a hadműveleti (tábori) repülőtérre is. 

A vadászrepülő ezred nem rendelkezik szervezetszerű mentőosztag
gal. A tömegpusztító fegyverek következményeinek gyors felszámolása 
érdekében szükségesnek tartom a mentőosztag létrehozását, az egyéb fel
adatvégzésből történő kivonását. Létrehozását, kikülönítését (hadtáp tele
pülési körletbe) magasabb harckészültség elrendelésekor kell végrehaj
tani, mivel az ellenség által végrehajtott tömegpusztító fegyverek csapása 
után, létrehozása az összeköttetés megszűnése (kiesése) következtében 
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nem biztosított. A mentőosztag felhasználása történhet egyidőben a teljes' 
személyi állomány és technikai eszközök igénybevételével, valamint a csa
pástól függően, részenként. 

A mentőosztag irányítását célszerűnek tartom a hadtáp vezetési pont
ról végrehajtani, mivel ezen időszakban az ezredparancsnok vezetési pont
járól közvetlen repülőharctevékenység (az ellenséges légi célok megsem
misítése) irányítása fol}ik. 

A mentőosztag személyi állományát és technikai eszközeit az alábbiak 
szerint célszerű megalakítani: 

- 1-2 vegyi-, sugár felderítő raj 
(rendszeresített technikai eszközzel), 

- 1 őrszakasz (20-25 fő), 
- 1 egészségügyi részleg, 
- repülő-műszaki javító csoport, 
- gépjármű javító-vontató csoport, 
- repülötér karbantartó részleg, 
- tűzoltó részleg, 
- forgó-rakodógép, 
- műtő-kötöző gépkocsi. 
- vontató gépkocsi (1-2), 
- seprő-locsoló gépkocsi, 
- tűzoltó gépkocsi, 
- szállitó gépkocsi (1-2 db). 

Véleményem szerint ezek azok az alapvető rendszabályok, melyeket 
az egység, illetve a hadtápszolgálat vezetésének végre kell hajtani annak 
érdekében, hogy a tömegpusztító fegyverek hatása csökkenjen, alkalma
zása után meghatározott idő alatt működőképessé váljon a hadtápszolgá
lat. Ezen rendszabályok feszes végrehajtása azonban a tömegpusztító fegy
verek következményeinek felszámolására, a hadtáp működőképessé téte
lére csak a reális feltételeket biztosítják. 

A végrehajtás gyakorlati mutatói a hadtáp vezetés felkészültségétől. 
az elhatározás meghozatalához szükséges időtől, a feladatok komplex mó
don történő végrehajtásától, a személyi állomány és technika felkészíté
séne!< fokától, illetve a felhasznált tömegpusztító fegyverek hatóerejétől 
függ. 

Alapvető feladat, hogy a hadtápszolgálat képes legyen a vadászrepülő 
ezred harctevékenységének folytatásához szükséges alapvető hadtáp és 
technikai anyagok biztosítására, sérültek ellátására, illetve kórházba szál
lítására. A második tömeges légicsapás időszakára szükségszerűen műkö
dőképessé kel~ tenni a hadtápszolgálatot. 

A hadtáp vezetési pont éppen a javasolt vázlat alapján, valamint a 
beérkező információkból (amely történhet rádión, vezetékes rendszeren, 
hírvivők útján). valamint a sugárfelderítő járőr jelentése alapján (a leg
pontosabb) rövid idő alatt képes felmérni a személyi állomány, technikai 
és anyagi készietekben keletkezett veszteségek mértékét, illetve pontosan 
behatárolni " cso,pások körzeteit. 

A telepítési vázlat és az információk alapján biztosított a feladatok 
sorrendjének gyors meghatározása. Meghatározó annak eldöntése, hogy a 
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csapást szenvedett körletbe telepített hadtáp erők és eszközök' a korábban 
kapott feladatok végrehajtását képesek-e ellátnL Amennyiben a veszteség 
a hadtáp erőinek harcképességét részlegesen érintette (20-250/o), meg kell 
határozni, hogy a feladatokat a továbbiakban melyik települési körletből, 
:milyen erők és eszközök bevonásával kell végrehajtani a vadászrepülő 
századok -folyamatos harctevékenységének anyagi és egészségügyi bizto
sítása érdekében. 

A csapást szenvedett települési körlet (körletek) feladatvégzésre ké
pes személyi állománya áz odairányított mentőosztaggal együtt, azonnal 
megkezdi a következmények felszámolását, 

Ebben az időszakban a hadtáp vezetésnek koordinálni kell a csapást 
nem szenvedett körletekben települt erők és eszközök tevékenységét. 

A mentesítő állomás a sugárfelderítő járőr jelentése alapján végre
hajtja a rátelepülést a csapást szenvedett körletre (amennyiben a sugár
szint ezt nem teszi lehetővé, annak közelében települ). A csapást szenve
dett körletben a sérültek ellátása (amely az ön- és elvtársi segélynyújtá&
sal azonnal kezdetét veszi) történhet egészségügyi részleg (műtő-, kötöző 
gépkocsival) által a csapást szenvedett körletre való rátelepüléssel (men
tesítő állomással együtt települ). Ebben az esetben lehetőség van a speciá
lis (hajózó) állomány részére azonnali életmentő első orvosi segélynyúj
iásra, illetve a kijelölt kórházba történt szállításra, az egyéb állomány 
polgiri kórházba történő szállítására. A sérültek összegyűjtése, az első
segélynyújtás gyors végrehajtása érdekében a mentőosztag kiegészíthető 
a csapást nem szenvedett kör'letek kiképzett sebesültvivő katonáival. A 
sérült~k kihordása a kijelölt sebesültgyűjtő fészkekbe történik. 

Mentesítés után az ESH-ra történő beszállítás a rendszeresített sebe
sültszállító gépkocsikkal (1-2 db), illetve sebesült szállitásra átalakított 
szállító gépjárművekkel (2-3 db) történik. 

A vadászrepülő ezred egészségügyi szolgála!;l képes három orvosi
brigádot működtetni, melyből kettő a főrepülőtér hadtáp települési kör
letében, egy a hadműveleti repülőtér hadtáp települési körletében telepí
tett ESH-n tevékenykedik. 

A főrepiilötér hadtáp települési körletében települt ESH képes napi 
80-100 fős vegyes (könnyű, súlyos) sérült ellátására, Biztosított, hogy a 
sérültek 4--ú órán belül első orvosi segélyben részesüljenek. A speciális 
(hajózó) sérültek továbbszállítása alapvetően az elöljáró (helikopter) szál
lítóeszközével, az egyéb sérültek továbbszállítása saját szállító eszközzel 
történik, A csapást szenvedett körletbe (körletekbe) települt személyi ál
lomány egészségi ellátása várhatóan az ellenség által mért 2. tömeges légi
csapás időszakára befejezést nem nyer, azonban a hadtáp működőképes
ségének helyreállítását nem befolyásolja. 

Amennyiben a csapást szenvedett vadászrepülő század települési kör
letében az állandó harckészültség időszakában letárolt repülőrakéta és 
repülő lőszer mennyiség nem semmisült meg, a kiépített vasbeton fedezé
kek, a mentőosztag, műszaki javító és mentőcsoportja (de az ott feladat
végzésre alkalmas állomány is) a részére biztosított vontató és szállító
gépkocsikkal megkezdi annak kimentését. Ezzel együtt végzi az ott tele
píte~t harcitechnika kivontatását. Abban az esetben, ha a repülőgépek 
harci feladatra való bevetése a tömeges légicsapás előtt végrehajtásra ke-
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rült, a fórepülőtéren történő leszállításra reális lehetőség van, (az állandó 
fel- és leszállómező kiesése esetén, használható a berendezett kényszer le
szállópálya) rakéta és repülőlőszer ellátása, a csapást nem szenvedett va
dászrepülő század (századok) települési körletéből történő átcsoportosítás
sal (ahol a telepített rakéta előkészítő állomás működik) kerül végrehaj
tA.sra. 

A rakét.t előkészítő állomás megsemmisülése esetén lehetőség van a 
hadműveleti (tábori) repülőtérre telepített rakéta előkészítő állomásról 
légi (helikopter) szállítás útján történő biztosításra. 

A vadászrepülő századok települési körleteibe letárolt hajtóanyag 
(rep. és gk. üza.) mennyiség közvetlen csapás _utáni felhasználásával nem 
számolunk. (Kúlbnösen vonatkozik ez a műanyag tartályokban tárolt haj
tóanyagokra.) A hajtóanyagok - különösen a repülő hajtóanyagok -
amennyiben nem semmisülnek meg, olyan mérvú minőségi változást szen
vedhetnek, ami szükségessé teszi - a felhasználás előtt - teljes minőségi 
vizsgálat végrehajtását. 

Az üzemanyag ellátás végrehajtása érdekében szükségessé válhat az 
erők és eszközök átcsoportosítása. A további harctevékenység üzemanyag 
biztosítását végrehajtja a csapást nem szenvedett körletekbe telepített 
üzemanyag részleg, a hadtáp körletben telepített 2 darab töltő

gépjárművel kiegészülve. Mivel a veszteség a személyi állományra vár
hatóan nagyobb hatású lesz, mint a technikai eszközökre, fel kell készülni 
az üzemképes töltőgépjárművek kezelő személyzetének egységen belüli 
átcsoportosítására. pótlására. Rendkívüli esetben (nagyobbmérvű kiszol
gáló technika 70%-ánál több megsemmisül) átcsoportosítható 1-2 db töl
tőgépkocsi a hadműveleti (tábori) repülőtérről (vagy oda). Az átcsopor
tosításhoz szükséges idő hadműveleti (tábori) repülőtérről fórepülőtérre, 

illetve fordítva 150-160 perc. 
A kerekes és önjáró gépek üzemanyag ellátása CS-346-os üzemanyag 

töltőgépjármü -- mint mozgó töltőállomás - működtetésével kerül vég
rehajtásra. A gépek feltöltése történhet egyenként vagy csoportosan, a te
lepülési körletekben. A kihelyezett szolgálati- és munkahelyek gépeinek 
feltöltését célszerü már a veszélyeztetettségi időszakban kiegészítő kész-
letek kiadásával biztosítani. 

Az üzemanyag utántöltés végrehajtható szállító gépjárművekre mál
házott üzemanyagkannák cseréjével. Ez a módszer különösen a kihelye
zett szolgálati- és munkahelyek gépeinek feltöltésére alkalmas, de körle
teken belül is rendkívül operatívan alkalmazható. 

A vadászrepülő századok települési, valamint a hadtáp települési kör
letben 5 mJ-es műanyagtartályban letárolt gépkocsi üzemanyag kiadása 
történhet MHSZ-30-as szivattyúval, illetve töltőgépjármű felhasználásával, 
amelyre a feltételek biztosítva vannak. A hadtáp települési körletben kell 
végrehajtani kannatöltő elosztóval a 20 literes üzemanyagkannák után ... 
töltését, ami történhet töltőgépjárművel, illetve MHSZ-30-as szivattyúval. 

A megsemmisült, illetve felhasznált üzemanyag utánszállítása a 18 
órás helyzetjelentés alapján történik, egyes esetekben azonban sor kerül
het ~zonnali szállításra is. Ez alapvetően az elöljáró eszközeivel vasúton, 
közúton történhet, melynek végrehajtására bevonhatja az egység hadtáp 
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szállítóeszközeinek egy részét. Ezen elv érvényesül egyéb hadtáp anyagok 
és fegyvernemi anyagok utánszállítás végrehajtásánál. 

További lehetőség van a körzetben települt katonai objektumokban 
hátrahagyott, illetve a polgári szervektől az önjáró és nem önjáró gépek 
üzemanyag biztosítására. 

A vadászrepülő századok széttelepítési körleteiben élelmezési anyag 
nem kerül letárolásra, ezért csapás esetén a vadászrepülő századok körlé
teiben élelmezési anyag megsemmisülésével nem számolunk. Éppen ezért 
a tömegpusztító fegyverek következményeinek felszámolása, a hadtáp 
működőképessé tételére irányuló intézkedések időszakában az élelem biz
tosítás nem meghatározó. 

Az élelem ellátás alapvetően a hadtáp települési körletből közvetlen 
a személyi állományhoz (hajózó), illetve elosztó pont beiktatásával kerül 
végrehajtásra, ahonnan az alegységek szállítják tovább. A kihelyezett 
szolgálati- és munkahelyek ellátása ebben az időszakban is alapvetően a 
készétel konzervek biztosításával realizálódik, de naponta 1-2-szeri főtt, 
melegétel biztosítása szükséges. Mivel magasabb harckészültség időszaká
ban is ezredszintű él.elem ellátás folyik - ami nagyfokú leterheltséget 
jelent az élelmezési szolgálat állománya részére -, szükségesnek tartom 
a harcbiztosító alegységek ellátó szakasszal történő megerősítését. 

Tömegpusztító fegyverek alkalmazása után várható a személyi állo
mány ruházatának olyan mérvű szennyeződése, mely további használatát 
nem teszi lehetővé. A mentesítő állomást ennek megfelelően el kell látni 
a mozgó-zárolt ruházati készleteken felül a gazdálkodási készletekből ru
házati és általános felszerelési anyaggal. Ez biztosítható a szállító gépjár
művekre málházott ruházati anyagok manővereztetésével. 

ősszességében a tömegpusztító fegyverek következményeinek felszá
molásakor minden helyzetben biztosítani kell a vezetés működőképessé
gét, a gyors helyzetfelismerés, feladat meghatározás, az erők és eszközök 
legoptimálisabb hatásfokkal történő felhasználását. 

A hadtápszolgálat működőképességének, a megbomlott ellátási rend
szernek szükségszerű helyreállítása érdekében, illetve, hogy a vadászre
pülő ezred harcitechnikája a tömeges légicsapás elhárítására, a légi célok 
megsemmisítésére képes legyen, alapvetően biztosítani kell a rakéta, repü
lőlőszer, illetve üzemanyag ellátás folyamatosságát. Az alapvető anyagok 
biztosítására irányuló tevékenységgel egyidőben, sohasem szem elől té
vesztve, végre kell hajtani a sérültek ellátását, a személyi állomány ru
házati, élelmezési és fegyvernemi anyagokkal történő biztosítását. 

Nem foglalkoztam az elöljáró eszközeinek (ebben adott esetben kivé 4 

te! lehet a sérültek ellátása) bevonásával, véleményem szerint, ha a hadtáp 
tagolá~.a tCS lépcsőzése a korszerű harcászati elveknek, a terep és védelme 
létesítmények kihasználásával párosul, a vadászrepülő ezred hadtápszolgá
lata közepes hatóerejű tömegpusztító fegyver alkalmazása után is képes 
az erők és eszközök megfelelő átcsoportosításával alapvető feladatát ellát
ni, illetve az ellenség által végrehajtásra kerülő tömeges légicsapás idő
szakára működőképességét szükségszerűen helyreállítani. 

Továbbiakban - a már leírtak alapján - indokoltnak tartom a va-
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dászrepülő. ezreq. hadtápszolgálatán beliil műtő-kötöző gépkocsi rendszere-
· sítését, valamint- a bizto~ító alegységek ellátó_ sza~aszokkal való kiegészi
' tését. 

A kiepített ·vadászrepülő századok. széttelepítési körleteiben ugyan
·csak indokoltnak tartom a repülő hajtóanyagok tárolását biztosító üzem
anyag-tartályok beépítését, rendszerbe állítását már az állandó harcké
szültség időszakában. 

A hadtáp települési körlet védelmi létesítményeit, mely a személyi 
állom'ány, technika és anyagi eszközök megóvását biztosítja, csekély 
ál'lyagi ráfordítással, csapaterőből végre lehet hajtani. 

A fenti javaslataim alapvetően a hadtáp működőképességének hely
reállításához, a sérültek - különösen a speciális (hajózó) - ellátásához 
szükséges idő lerövidítését szolgálriák. 

(A mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 



Az ellenség ~ömegpusztító fegyverei várható alkalmazásának 
· néhány kérdése - különös tekintettel az atomfegyverek 

gyújtó hatására - a tábori hadtáp csapatainál 
és intézeteinél 

Szakács Gusztáv százados 

A nagy mennyiségű tömegpusztító fegyverek és célbajuttató eszközök 
megléte már az állandó készenlét idöszakában törvényszerűen vetik fel, 
hogy számitásbá vegyük az ellenség legvalószínűbb lehetőségeit ezen esz
közök alkalmazására. Köztudott, hogy a fegyveres küzdelemben alkal
mazható, vagy alkalmazásra kerülő tömegpusztító fegyvereket politikai 
koncepciók határozzák meg. Az utóbbi időben több publikáció jelent és 
jelenik meg a háború hagyományos fegyverekkel való megindításának 
lehetőségéről, azonban a hadműveletek folyamán a célok elérését a tö
megpusztító eszközök tömeges bevetésével kívánják elérni. Jelen cikkem
.ben arra a helyzetre alapozok, amikor a háború a tömegpuszt5tó esz
közök tömeges bevetésével kezdődik. 

Atomfegyver várható alkalmazása 

Ilyen körülmények között a tábori hadtáp alakulatai és intézetei -
a harckészültségbe helyezésük rövid és hosszabb készenléti idejének 
megfelelően - megalakulási körletükben végzik mozgósítási feladataikat. 
A vezetés nagy energiát fordít az „M" feladatok végrehajtására. Ebből 
adódóan az alakulatok és intézetek jobban sebezhetők és béníthatók az 
ellenség tömegpusztító fegyverek által kezdetben hadászati-hadműveleti 
rakétákkal, később a légierő csapásaival az egész tábori hadtáp működési 
területén. A várhatóan alkalmazható atomfegyverek hatóenergiája 40 ki
lotonnától 1 megatonnáig terjedhet, a megsemmisítendő objektum jelle
gétől függően földi és légi robbantással. Légi robbantással nagyobb vesz
teséget képes létrehozni a megalakulási körletekben szilárd építménnyel 
nem rendelkező objektumokban levő személyi állománynál. 

Föld alatti építményeknél (üzemanyag-, lőszer-, egyéb raktárak) a 
földi robbantás okozhat nagyobb veszteséget. Földi atomrobbanás esetén 
nagykiterjedésű sugárszennyezett területek keletkeznek, melyek nagy
mértékben gátolják a hadtápalakulatok, -intézetek manőverét, az elvo-
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nuló szárazföldi csapatok tervezett anyagellátását, az egészségügyi gyógy
kezelést és ellátást. 

A tábori hadtáp területén zömmel földi, nagy hatóenergiájű rob
bontással számolhatunk. A hatóenergia 130-350 KT vagy több lehet. 
Földi robbantásoknál feltétlenül számolnunk kell az elvonuló szárazföldi 
<:Sapatokra és a szomszédos CSSZSZK-ra mért néhány földi robbanás su
gárszennyezett zónái hatásaival is. A földi robbanások következtében né
hány órán belül a robbanás után sugárszennyezetté válhat a Dunántúl 
500/o-a, vagy több, a Duna-Tisza köze 35-40°/o-a, vagy több. Az adatok 
szemléltetésére megemlítem, hogy 1 db 100 KT földi robbanás 50 km/ó 
szélsebességet feltételezve 3 óra múlva több mint egyezer km2 sugár
szennyezett területet képes létrehozni, 150 km hosszúságban és 14 km 
szélességben. Az uralkodó szélirányt figyelembe véve északnyugat-dél
kelet irányű zónasávok keletkeznek, amelyek egymás átfedésével még 
veszélyesebbé válhatnak. 

A tömeges atomcsapások várhatóan megváltoztatják a légmozgást, 
a felső légköri közepes szél irányát, ezért plusz-mínusz 20"-os eltéréssel 
számolva, a várhatóan veszélyeztetett terület nagysága többszörösére nö
vekedhet. Ez 'azt jelenti, hogy az előző hatóértéket figyelembe véve a 
felhőnyomon 

50 km távolságra, oldalirányban 
100 km távolságra, oldalirányban 
150 km távolságra, oldalirányban 

elhelyezhető objektumot is veszélyeztethet. 

+15 km-re, 
+35 km-re, 
+50 km.re 

Összességében a TEB-et 1-2, a TMB-t 3~4, a KB-okai 1-2, a 
lekedési magasabbegységeket 2-3 különböző atomcsapás érheti. 

Az atomfegyverek gyújtó hatása 

köz-

A légi és földi atomrobbanáskor a fény- és hősugárzás hatására nagy
kiterjedésű tüzek, illetve tűzkörletek keletkeznek. A tűzkörletek nagy
sága a hatóenergiától, a robbantási módtól, a csapást szenvedett objek
tum minőségétől függ, mely a talajmenti szél irányában a szél sebességé
től függően terjed. Az első tömeges atomcsapás időszakában mintegy 65-
70 db tűzgóccal számolunk országos viszonylatban, mely 30-35 lakott 
helység és ugyanannyi katonai objektum felgyújtását eredményezi. A tűz
körletek nagysága 100-200 KT átlag hatóenergiára számolva 10 000-
12 OOO km2 lehet. Ebből a hadműveleti hadtápnál 10-15, a hadászati 
hadtápnál 7-10 tűzgóccal számolva az előbbinél 1300-2000 km', az 
utóbbinál 800-1300 km2, összességében 2100-3300 km2 tűzkörletnek 
felel meg. A tűzkörletek az atomcsapásokat követően 30 perc múlva 
önálló, 2-4 óra múlva tömegtüzek, majd 6-8 óra múlva -területtüzek 
keletkeznek. A tüzek a talajmenti szél sebessége és iránya függvényében 
terjednek tovább. Az atomfegyver okozta erdőtüzek terjedési sebessége 
hozzávetőlegesen a következő: 
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- fenyőerdőben a szélsebesség: 
4/5-szöröse, nyáron, 
2/3-szorosa, ősszel, 
1/3--szorosa, télen; 



- lomblevelű erdőben a szélsebesség: 
1/2-szerese, nyáron, 
1/3-szorosa, ősszel, 
1/4-szerese, télen. 

Az előbbiek illusztrálására 25 km/ó szélsebességet alapul véve az ér
tékek rendre: 

- fenyőerdőben 20 km/ó nyáron, 15 km/ó ősszel, 8 km/ó télen, 
- lomblevelű erdőben 13 km/ó nyáron, 8 km/ó ősszel és 6 km/ó télen. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy 4--6 órán belül leéghet a 
TEB, TMB, a KB-ok 30-60"/o-a, és 2-3 közlekedési csomópont. 

Vegyifegyverek várható alkalmazása 

Hadászati-hadműveleti rakétákkal a legkorszerűbb mérgező harc
anyagok, a csapásmérő légierő részéról az előbbiek mellett a klasszikus 
maradó, mérgező harcanyag (mustár) és néhány növényzetpusztító vegy
szer, valamint a csapásmérő légierő által alkalmazható elsősorban a NA
PALM töltetű gyújtóeszközök alkalmazásával számolhatunk. 

A vegyifegyverek közül irányunkban a mérgező harcanyagok hadá-
szati méretű felhasználása az alábbi területeken várh!ltó: 

- ki- és berakodási csomópontokon, 
- vezetési pontokon, 
- hadtápobjektumokon tevékenykedő élőerő megsemmisítése cél-

jából. 

A mérgező harcanyagokat célbajuttató eszközök szállítási kapacitása 
a következő: 

TITAN kb. 13 tonna, 
MINUTEMAN kb. 1 tonna. 
POLARIS kb. 4--5 mázsa, 
PERSHING kb. 1-2 mázsa, 
CSAPASMÉRŐ LÉGIERŐ kb. 1-2 mázsa, bombafelfüggesztéstöl 

függően 1 db PERSHING rakéta VX mérgező harcanyaggal 90 hektárt, 
szarinnal 150 hektárt képes közvetlenül szennyezni. A hadászati rakéták 
a szállítható kapacitásuk arányában ehhez viszonyíthatók. 

Két-három hadműveleti (hadászati) rakéta vegyirobbanófejjel, ugyan
ennyi vadászbombázóraj egyszeri bevetéssel 25-50 km2 nagyságű terü
letet szennyezhet közvetlenül a tábori hadtápnál, melynek nagysága a 
levegő függőleges stabilitásától, a szélirány változásától függően 3-5-
szörös is lehet. A csapásterületen a veszteség 8-12°/o, a védetmi rend
szabályok elhanyagolása esetén 500/o, vagy több is lehet. 

Az ellenség várható diverziós tevékenysége 

Az alkalmazható szabotázs-mérgek skálája igen széles, melyek lap
pangási idő nélkül fejtik ki hatásukat. 

Az alkalmazás várható területei: 
- mozgósítási körletek ellátópontjainak szennyezése. 
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- tábori hadtáp raktáraiball elh"eIYeZett, géJ)kócsiban, vasúti vago
nokban, uszályokban szállított élelmiszerek szennyezése, melyek szállítása 
nyíltan, ömlesztve vagy zsákokban történik, 

- ivóvízkészletek, természetes vagy mesterségés víztárolók, ciszter
n4k, vízgyűjtőmedencék, kutak, -vfaszállító gépkocsik szennyezése, 

- friss élelmiszerkészletek szennyezése, 
~ tábori katonai étkezdék víz- és élelmiszerkészleteinek szennyezése. , . 

Gyújtóeszközök várható alka~~a;ása 

A csapásméró légierő 3-6 vbo. raját i!lapul véve 2-2 db gyújtó
bomba vagy gyújtótartály felfüggesztésével számolva 24-48 db vagy 
több 1600-2000 m 2 területű tüzgócot képes létrehozni, melyek ·8-15 
percig égnek. A gyújtó hatással számolva azonban a tüzkörlet többszörö
sérl növekedhet, amely a szél irányában terjed. Célobjektumai a TEB 
és TMB raktárai, veietési pontjai, a szálfítóalegYségek körletei és menet
oszlopai, ,a THVP, a közlekedési magasabbegységek vezetési pontjai és a 
tábori javítóüzemek. · 

A biológiai fegyverek várható alkalmazása 

Az ellenség a biológiai fegyvereit hadsz!nterünk jellegének megfe
lelően tervezi a}kalmazni. Az ágensek kiválasztásánál elsődlegesen azok 
jönnek számításba, mely ellen a személyi állományunk sem természetes, 
sem mesterséges immunitással nem rendelkezik. Ilyen ágensek:· venezuelai 
lóagyvelő- és gerincvelö-gyulladás, Rocky-Mountain láz és a tularémia 
egyes törzsei. A felsoroltakon kivül ,számolhatunk még nagy fertőző~pes
ségü, nem vagy alig gyógyítható ágensekkel ís. Ilyenek: pestis, anthrax és 
kolera. 

A különbözó kórokozók alkalmazásának célja: 
- halálos vagy harcképtelenséget okozó betegség előidézése az éló-

erőnél, 
- legyengíteni vagy m-egfertőzni a hasznos állatokat, 
- tönk~etenni a kultúrnövényeket. 
Az ellenség lehetőségeit figyelembe véve . hadműveleti rakétával 

(PERSHING) és diverzió útján alkalmazhatja a tábori hadtáp működési 
területén az alábbi célobjektumok ellen: 

- mozgósítási körletek és azok ellátópontjainál, 
- THVP és bázisfőnökségek vezetési pontjainál, 
- tábori kórházbázisoknál és kórházbázis részlegeknél, 
- tábori vágóhidaknál, 
- vízellátóhelyekn:él, víztárolóknál és ciszternáknál, 
- TEB és TMB területén, 
- tábori konyháknál, 
- hadiüzemek konyháinál, 
- vasúti csomópontokon, ki- és berakóállomásokon, 
- olajtelepeken stb. 
A várható veszélyt növeli, hogy még a fegyveres küzdelem kirob

banása előtt számolhatunk alkalmazásukkal. A célobjektumai pedig kizá-



,. 

rólag a hadműveleti mélységben helyezkednek el, ahol a tábori hadtáp 
is működik. 

Egy diverzáns botulotoxinból 25-30 dkg-mal tízszeresen biztonságos 
fertőzést képes létrehozni ivóvíznél, a tábori hadtápnál. 

Egy PERHSING-rakéta biológiai robbanófejjel 760 km távolságra 
3-4 kg különféle ágenst (antrax, rift-völgyi láz, tularémia) juttathat 
célobjektumához, mely 100-150 km2 terület (TEB vagy TEBR) bizton
ságos fertőzéséhez elegendő. 

Az ellenség lehetőségeinek taglalásával a tábori hadtápnál cs"k a 
problémát igyekeztem felvetni. A tömegpusztító fegyverek széles ská
lájának csak egy-egy változatát, lehe<tőségét elemeztem. A harc és had
művelet gyors és éles változásai, melyet a tömegpusztító fegyverek nagy 
száma és alkalmazásuk többvariációs változata idéz elő a tábori hadtáp
nál is konkrét vetülettel rendelkeznek. Az előbbiek törvényszerűen vetik 
fel a tábori hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme szükségszerű
ségének, lehetőségeinek elemzését e vonatkozásban, valamint a bázis
főnökségek vonatkozásában is. Az atomfegyver és a gyújtóeszközök gyúj
tóhatását ezért célszerű különösen figyelembe venni, mert--,a tábori had
tápnál igen sok gyúlékony anyag van tárolva, melyek csak százalékos 
mértékben (TEB-nél), vagy egyáltalán nem mozgékonyak (TMB). Az ál7 

talában szóbajöhető lehetősége'! minden esetben konkrétan az objektum 
jellegének megfelelően kell majd értékelni és a szükséges intézkedéseket 
kiadni. 
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29 



Gondolotok a hátországvédelmi csapatok 
hadtápbiztosításáról 

Deák Péter alezredes 

A hátországvédelem hadtáphiztosítási rendszere rendkívül bonyolult, 
szerteágazó 1 melyet a gyakorlati megoldás összes lehetőségeit is magában 
foglaló elvi alapok vizsgálata után lehet csak meghatározni. Ehhez a vizs
gálathoz kívánok az alább kifejtésre kerülő néhány gondolattal hozzájá
rulni. 

A hátországvédelmi parancsnokság, annak hadtáp törzse seregtest 
szintű középirányító szerv, melynek feladata az alárendeltségébe tartozó 
csapatok és egyéb jellegű alakulatok működésének, illetve hadtápbiztosí
tásának középszintű irányítása. 

A hátországvédelmi csapatok, a középirányító szervvel együtt egysé
ges rendszert alkotnak. Mint minden rendszer, ez is két alapvető össze
tevőre tagozódik. Az egyik a rendszer fő funkcióját, tehát a hátország
védelmet megvalósító csapatok összessége. A rendszer másik összetevője e 
főtevékenységet biztosító szervezet, azaz a hátországvédelmi csapatok had
tápja. A vezetőszerv, a hátországvédelmi parancsnokság e két összetevő 
irányításán kívül nem képes más, hadászati hadtáppal összefüggő felada
tok végrehajtására, mert ehhez nem rendelkezik információkkal, követel
ményekkel és hatáskörökkel sem. 

Ezért véleményem szerint a hátországvédelmi csapatok tevékenysé
gének hadtápbiztosítása és a hátország területén tevékenykedő fegyveres 
szervek hadászati szintű, esetleg területileg szervezett hadtápbiztosítása 
két különböző dolog. 

2. A fegyveres erők hadtápbiztosítása a kötelék szinteknek megfelelő 
ellátási és kiürítési tagozatokon keresztül valósul meg. E szakaszos jelleg 
a hadtápbiztositás egyik elve. Az anyagáramlás meggyorsítása céljából 
szükség van az egyes ellátási tagozatok szerepének differenciált értelme
zésére vagy egyszerű kihagyására Az elvonuló szárazföldi csapatoknál 
erre kevesebb lehetőség van, mert a megnövekedett tér egyre inkább kö
veteli az összes tagozat intenzív bevonását a biztosításba. 

Miután a hátország védelmi csapatok, a honi légvédelmi csapatok, a 
csapatrepülő erők és a HM közvetlen szervek a legfelsőbb biztosítási ta
gozat, a központ hadtáp bázisának közvetlen közelében tevékenykednek, 
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beszerzési források állnak rendelkezésre, hadtápbiztosításukra az egy sza
kaszos jelleg lesz jellemző. 

Ez azt jelenti, hogy a biztosítás a központ hadtápból, illetve helyi 
erőforrásokból közvetlenül a végrehajtó szolgálatba, az egységhadtápba 
irányul, békében és háborúban egyaránt. 

Ezért véleményem szerint a felsorolt haderőnemeknél seregtest é.~ 
magasabbegység hadtápcsapatok, intézetek és alegységek létrehozása nem 
szükséges, a tagozatok vezető szerveinek feladata a hadtápbiztosítás szer
vezésére, koordinálására és folyamatos ellenőrzésére korlátozódik. E fel
adatnak megfelelően alakul e törzsek struktúrája is. 

Meg kell jegyeznem, hogy az elvonuló szárazföldi csapatokra békeidő
szakban, illetve a háború első napjaiban hasonló körülmények a jellem
zőek. 

3. A hátország területén tevékenykedő csapatok területi elhelyezéset 
a szárazföldi csapatok háborús alkalmazása hadtápbiztosításának első fá
zisából eredő feladatok, valamint a szállitás és közlekedés gazdaságossága 
hazánk egyes tájegységeivel szemben differenciált követelményeket tá
masztanak. 

- A központ hadtáp nagy tömege, területi és szakmai széttagoltsága 
feltétlenül szükségessé teszi a vezetés érdekében a középirányító szer
vek, bázisfönökségek létrehozását; 

- a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme a hadászati 
szintű hadtáp intézetek és csapatok széttagolt elhelyezését követelik meg. 

Fenti tényezők joggal vetik fel a gondolatot, hogy a csapatok hát
ország terülten megvalósuló egy szakaszos hadtápbiztosítását területi 
rendszer alapján szervezzük meg. Kézenfekvő lehet, hogy a biztosítási (el
látási) körzeteket a hátországvédelem egységes rendszerével azonos hatá
rok szerint hozzuk létre, élükön bázisfőnökség jellegű, kis létszámú pa
rancsnokságok (törzsek) álljanak, melyek a központ hadtápfőnöknek van
nak alárendelve. E szervezetek korlátozott állománnyal békében is élve 
egyszerűen képesek ellátni a csapatok hadtápbiztosítását tájegységek sze
rint. 

Az egyes tájegységenként szervezett, a hátországvédelmi körzetekkel 
megegyező biztosítási körzetek összetétele differenciált kell legyen. A du
nántúli körzeteknek alkalmasnak kell lenniök az elvonuló szárazföldi csa
patok hadtápbiztosításában való részvételre is, míg bizonyos egyéb körze
teknek rendelkezniök kell olyan szakanyagbázissal (pl. repülő szakanyag), 
melyek más körzetekben nem szükségesek. 

Megítélésem szerint e körzetesítés alapjai a Magyar Néphadsereg köz
pont hadtáp intézeteinek általános diszlokációját tekintve már jelenleg is 
megvannak, létrehozásukhoz nem kell széleskörű átcsoportosítás. 

4. A hátországvédelmi csapatok hadtáptörzsét vizsgálva nehéz „vegy
tisztán'' megállapítani funkcióját. A hátországvédelmi ·csapatok között 
számos olyat találunk, melyek a Magyar Népköztársaság fegyveres erői
nek hadászati szintű hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatokat oldanak 
meg. Ilyenek az ideiglenes átrakó körletek, hadifogoly gyűjtő állomások, 
forgalomszabályozó egységek, a helyőrség parancsnokságok hadtápirányú 
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tevékenysége, a mentő ezredek fötevékenységében az -egészségügyi bizto
sitás stb. 

Nyilvánvaló, hogy e főfunkció megvalósitásakor a parancsnok a had
táptörzsre mint fegyvernemi vezetőszervre támaszkodik, e funkcióban a 
hadtáptörzs nem a biztosítás, hanem a feladat végrehajtás területén tevé- -- 1 
kenykedik. A hadtáptörzs képezi a szaktörzset a hátországvédelemmel 
összefüggő mentési, átrakási, forgalomirányít.ási, közlekedésépítési terü-
leteken. . 

Ugyanakkor a hadtáptörzs másik .funkciója az összes hátországvédel
mi csapatok - beleértve a hadtáp jellegű csapatokat - fő tevékenységét 
biztosító ellátás szervezése és vezetése. 

!gy tehát a hátországvédelmi csapatok parancsnokságának hadtáp tör
zse két funkciós szervezet (ami bizonyos értelemben véve következetlen
ség), de belső struktűrája nem alkalmazkodik e tényhez, mert a hagyo
mányos hadtáp vezető szervek felépítéséhez igazodik. 

A fenti fejtegetésekből az alábbi következtetések vonhatók le: 
- véleményem szerint a hátországban diszlokáló csapatok területi 

biztosítási rendszerét a hátországvédelmi csapatoktól függetlenül, de a 
hátországvédelmi körzetek határait figyelembe véve célszerű kialakítani; 

- a területi biztosítási körzetek kiépítésénél maximálisan támasz
kodni célszerű a polgári életben a beruházási tevékenységgel kapcsolatban 
széles körben használt operáció kutatási eljárásokra, illetve azok adap
tált változataira. Az esetleges diszlokációs átcsoportosításokat elektronikus 
számítógépen lefuttatott programok segítségével kell megítélni; 

- az elvonuló szárazföldi csapatok kivételével a Magyar Népköztál'
saság fegyveres szervei hadtápbiztosítását egyszakaszos elvre kell felépí
teni, a különböző szintek hadtcip struktűráját ennek figyelembevételével 
célszerű kialakítani; 

- a területi biztosítási rendszert annak figyelembevételével célszerű 
kialakítani, hogy alapvető követelmény a Magyar Néphadsereg egységes, 
minden ágazatra kiterjedő gazdáikodási rendszerének megteremtése. E 
területi biztosítási körzetek alapot szolgáltathatnak a csapatgazdálkodás 
ellenőrzési, tervezési, számviteli, elszámolási, szállítási és tárolási szabá
lyozóinak egységes megá1lapítására, egy~zerűsítésére. A területi bázisok 
különböző lehetséges szervezeti formákban ugyan. de magukban kell fog
lalják a hadtápbiztositásban résztvevő valamennyi csapatot és intézetet, 
a HAVP-nak alárendelt alakulatok kivételével. 
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HADTAPHARCKl:SZULTSl:G l:S KIKl:PZl:S 

A „BAKONY-73" harcászati gyakorlat fontosabb 
hadtáp tapasztalatai 

Lapos Mihály ezredes 

„BAKONY-73" fedőnév alatt 1973. február hónapban harcászati és 
szakharcászati gyakorlat került levezetésre egy gépkocsizó lövészhadosz
tály, néhány hadsereg közvetlen egység és alegység, valamint hadtápegy
ség - egy ö. eüo., tábori lőszerraktár, páncélos és gépjármű anyagrak
tár, gépjármű javítóműhely - részére. 

A kitűzött oktatási célok érdekében több ho. hadtápalegység - egy 
gk. száll. z., egy ho. üzemanyagraktár és egy gk. száll. szd. - a gyakor
latra szorosan ráépítve komplex foglalkozást hajtott végre. Az eüo., tábori 
lőszerraktár és gépjármű javítóműhely a gyakorlaton hadiállománnyal 
vett részt. 

A gyakorlat tárgyát: az „Összfegyvernemi hadsereg első lépcsőjében 
tevékenykedő gépkocsizó lövészhadosztály várakozási körletből indított 
támadó harca hadtápbiztosításának megszervezése és végrehajtása erdős
hegyes terepen télen (változékony időjárási viszonyok között) kezdetben 
hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai 
között" - képezte. 

A gyakorlat tárgyával szoros összhangban a következő fontosabb cé
lokat határoztuk meg. 

Gyakoroltatni az elörevomis, határátlépés, áttörés időszakában az alá
rendelt hadtáptörzsek és alegységek tevékenységének, a hadtápbiztosítási 
feladatok végrehajtásának folyamatos szilárd vezetését; a határmenti bá
zisokról felvételezett, valamint a hadsereg hadtáp által kiszállított nagy
tömegü, vegyes összetételű anyagi készletek átvételének, a harcoló alegy
ségek feltöltésének megszervezését és végrehajtását; az új HKSZ utasí
tásban elrendelt készletekkel történő számvetések kidolgozását, a szemé
lyi állomány téli (változékony) időjárási viszonyok között történő ellátá
sát, megóvását; az ellenség által mért atom- és vegyicsapások következ
ményei felszámolásának megszervezését, vezetését. 

A „LUNA-72" harcászati és szakharcászati gyakorlat tapasztalatainak 
figyelembevételével tovább kívántuk a gyakorlaton fejleszteni a hadtáp-
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alegységek csoportosításának és vezetésének módszereit, az ellátási felada
tokkal való összehangolt megoldását. 

Végül nem utolsósorban meg akartuk vizsgálni, hogy a HDS hadtáp
tagozatból milyen módszerekkel és idönormákkal juttathatók el nagyobb 
mennyiségű anyagi készletek az alegységekig. 

A hadtápvezetés centralizáltságának és szervezettségének jelenlegi 
foka, a hadtápalegységek háborús felkészültsége, kiképzésének színvonala, 
a hadtáp technikai eszközök minősége biztosítja-e az anyagok időben és 
szervezetten történő átadását-átvételét, nehéz terepen történő utánszállí
tását, az alegységek anyagi feltöltését, a szállító eszközökkel történő kü
lönböző manőverek végrehajtását. 

A gyakorlat elé tűzött célok elérése, egyben a csapatok tényleges el
látása érdekében mintegy 450 tonna szilárd és 220 tonna folyékony, össze
sen 660 tonna anyag tényleges szállítására került sor. 

Az egészségügyi biztosítás gyakoroltatása érdekében sor került 80 fő 
hagyományos, 110 fő atom- és vegyi imitált sérült ellátására, valamint 
az ezred segélyhelyek, a HDS ö. eüo. több alkalommal történő tényleges 
telepítésére. 

A gyakorlat hadtáp elgondolásának lényege 

A 15. HDS előrevonásának és támadó hadművletének hadtápbiztosí
tása hátországi erőforrásokból és objektumokból, valamint a HM TEB-ről 
valósult meg a csapatok és a HDS hadtáp erői és eszközei felhasználásával. 

A HDS hadtáp erői és eszközei a támadás készenlétéig mozgósító fel
adataikat végrehajtva összekovácsoló kiképzést folytattak és HDS mozgó 
bázisba, mozgó bázis részlegbe, hadtáp tartalékba és a HDS útjára cso
portosítva elérték működőkészségüket. 

A csapatok anyagi biztosítása a VAK elfoglalása időszakában mozgó
és kiegészítő készleteikből, LTP-okról, kirakóállomásokról biztosított kész
letekből, a hadművelet első napján a HDS által kiszállított, valamint az 
LTP-okról és kirakóállomásokról biztosított készletekből, a további na
pokon a HDS MB és MBR-ből biztosított készletekből valósult meg. 

A szállítási feladatokat a támadó hadművelet előkészítése időszaká
ban a csapatok, a támadó hadművelet időszakában a HDS és a csapatok 
szállító eszközei hajtották végre. A csapatok szállító eszközei mintegy 
300/o-ban kerültek bevonásra. 

A sebesültek és betegek hátraszállítását az előrevonás és biztosítási 
öv leküzdése időszakában a csapatok saját eszközeikkel VKBR--ek kórhá
zaiba, az ellenség védelmének áttörése időszakában a települt hadosztály 
segélyhelyekről a HDS szállító eszközei szállították hátra. 

A HDS első lépcsőjében támadó hadosztályok naponként általában 
egy-egy ö. eüo. megerősítést kaptak. 

A gyakorlat körülményei kedvező lehetőséget teremtettek a csapatok 
hadtápbiztosítása néhány elméleti és gyakorlati kérdésének mélyreható 
tanulmányozására. lgy például lehetőség nyílt: 

- a hadtápbiztosítás tervezésének, feladatok lejuttatásának teljes 
részletességgel történő kimunkálására; az együttműködés szervezése során 
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(PK-i) a hadtápbiztösitás szervezett végrehajtása érdekében jelentkező 
együttműködési feladatok meghatár;ozására; 

- a határátlépés, az áttörés hadtápbiztosítási kérdéseinek részletes 
vizsgálatára; 

- az e. és ho. hadtápok tervszerű mozgatásának megvalósítása, s ez
zel kapcsolatos módszerek kritikai felülvizsgálására; 

- a hadtápvezetés, a hadtáptörzsek vezetőtevékenység megszervezé
sét befolyásoló tényezők és azok közötti összefüggés feltárására; 

- a tömegpusztító fegyverek alkalmazására történő áttérés hadtáp 
feladatainak, az ellenség által mért csapások következményei felszámolá
sainak és ennek során jelentkező hadtáp feladatok pontosítására és azok 
végrehajtási módszereinek tovább fejlesztésére. 

Elsősorban le kell szögezni, hogy a gyakorlat rendkívül hasznos ta
pasztalatokat adott, mely alapvetően a gyakorlaton résztvevő törzsek, had
tápegységek és alegységek személyi állománya áldozatos és következetes 
munkájának köszönhető. · 

Mint ahogy a gyakorlat elgondolásából ismeretes, a magasabbegység 
hadtáptörzs a VAK elfoglalásának és a támadó harc hadtápbiztosításának 
megtervezését a békehelyőrségben végezte, ez lehetőséget adott a személyi 
állomány konkrétabb felkészítésére és a hadtápbiztosítás egyes részkérdé
seinek alaposabb kimunkálására. Ugyancsak lehetőség nyílt a gyakorlat 
megkezdése után arra, hogy a magasabbegység hadtáptörzs több időt 
fordítson az alárendeltek ellenőrzésére, segítésére és mód volt arra, hogy 
a PK HTPH a PK-i együttműködés szervezése során meghatározza a had
tápbiztosítás tervezése során jelentkező feladatokat. 

A hadtáptörzs ezt a lehetőséget jól kihasználta, s ez kedvező hatást 
gyakorolt a gyakorlat első időszakára. 

Különösen tanulságos volt az együttműködési feladatok meghatáro
zása, s mint lehetőség ennek kihasználása a csapatok folyamatos hadtáp
biztosítása érdekében. 

Ide kapcsolva a „LUNA" (1972. év őszén levezetett) gyakorlat tapasz
talatait is, megállapítható, hogy nem elég tisztázott az, hogy a PK HTPH 
mit mondjon, milyen kérdésekkel foglalkozzon akkor, ha a harc megszer
vezésének időszakában ilyen lehetőség nyílik. 

Annak megítélése szempontjából, hogy milyen kérdésekre térjünk ki, 
abból kell kiindulni, hogy az együttműködés megszervezésén az aláren
delt PK-i állomány vesz részt. Ez meghatározza és ebből egyenesen követ
kezik, hogy e plénumon a hadtápbiztosítás fő kérdéseit, a fő feladatok és 
végrehajtását biztosító együttműködés rendjét kell meghatározni. A má
sik fontos következtetés, hogy itt nem a hadtápbiztositás elvi, hanem a 
konkrét gyakorlati kérdéseivel kell foglalkozni, figyelembe véve a min
denkori sajátos helyzetet, körülményeket. 

Az áttörés hadtápbiztosltásának vonatkozásában a „LUNA" gyakor
laton szerzett tapasztalataink tovább gazdagodtak, s e gyakorlat is iga
zolta, hogy a főkérdés, amivel a hadtáptörzsek részéről foglalkozni kell, 
az áttörésben résztvevő csapatok tüzérségi lőszerrel való ellátása, valamiht 
azok egészségügyi biztosítása. 

A tüzérségi lőszerrel való ellátás folyamatos biztosítása érdekében 
célszerű létrehozni kiegészítő készleteket. A készletek újraelosztásával, 
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lépcsőzésének megváltoztatásával biztosítani kell a folyamatos ellátás fel 
tételeit. 

lgy kiegészítő készletet célszerű létrehozni a határnál, a tüzelőállások
ban földrerakva vagy a lövegvontatókon, a határátlépés tüzérségi bizto
sítási lőszer szükségletnek mértékéig. Megemelt szintű mozgókészleteket 
kell létrehozni, kijelölni a ho., HDS tagozatban. 

Abból kiindulva, hogy a HDS áttörési szakaszán pl.: 8 km szakaszon 
az áttörést végrehajtja kettő vagy három hadosztály, célszerű a kijelölt 
mozgókészleteket az áttöréshez történő felvonulás időszakában eggyel 
alacsonyabb tagozatban meneteltetni, az ezred készleteket a tüzérség, 
hadosztály készleteket az ezred, a HDS készleteit a hadosztályok menet
rendjében, mert csak így biztosítható a lőszer időbeni előrevonása, a tü
zelőállásokba történő eljuttatása 

A „LUNA" gyakorlat tapasztalataiból tanulva, a gyakorlat során 
szinte mintaszerűen oldották meg általában a hadtápok, de különösen a 
hadosztály hadtáp lépcsőzését és mozgatását. 

A hadtáp létrehozott csoportosítása összhangban volt a harctevé
kenység követelményeivel és biztosította a csapatok hadtápbiztositásával 
kapcsolatos feladatok tervszerű és időbeni végrehajtását. 

A hadosztály hadtápot már a V AK-ban lépcsözték. A hadosztály had
táp első lépcső a határbiztositásra kijelölt erők mögött - állományában az 
eü. zászlóaljjal, 30 gk. vegyes lőszerrel, javító és vontató erőkkel - helyez
kedett el a határbiztosító erők harc esetén történő anyagi, technikai és 
egészségügyi biztosítása érdekében. 

A hadosztály hadtáp második lépcsője és az ezred, zászlóalj hadtápok 
a várakozási körletben helyezkedtek el. 

A támadáshoz való készenlét idejére a hadosztály hadtáp csoportosí
tása annyiban változott, hogy a hadtáp első lépcső lőszerszükséglete az át
törés soran felhasználá<;ra tervezett tüzér, av., sv. lőszer pótlásához szük
séges lőszer szállító eszközökkel megnövekedett. 

Az ezred hadtápokat erre az időre két lépcsőben csoportosították. Az 
első lépcsők állományába az áttörés időszakában elsőrendűen fontos lő
szer szállító eszközök, ezredsegélyhely, javító-vontató erők és eszközök 
tartoztak. 

Az áttörést végrehajtó zászlóaljak élelem és üza. ellátó eszközeit az 
ezredhadtáp második lépcsőjénél összevonták. 

Az előrevonás alatt és a biztosítási öv leküzdése időszakában a zászló
alj segélyhely és lőszerszállító eszközök a zászlóalj főerői mögött, az ez
redhadtáp első lépcsők az ezred főerők mögött, a hadosztályhadtáp első 
lépcső a hadosztály főerői mögött mozgott előre. 

A hadosztály- és ezredhadtáp második lépcsők a V AK-ben maradtak. 
Az ellenség védelmének áttörése időszakában a zászlóaljhadtápok a 

zászlóalj főerőit ugrásszerűen követve a harcmezőn közvetlenül segítséget 
nyújtottak a kilőtt, sérült harc- és gépjárművek állományának és szükség 
szerint pótolták a harcoló alegységek által felhasznált lőszert. Az ezred
hadtáp első lépcsők a kialakulóban levő sérülési gócok közelében helyez
kedtek el és végrehajtották a sérültek összegyűjtését, ellátását, hátraszál
lítását, a sérült harc- és gépjárművek összegyűjtését, kisjavítá.sát, a harc
ból kivont alegységek lőszerfeltöltését. 
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Ebben az időszakban a hadosztály- és ezredhadtáp második lépcsők 
elöreYonását megkezdték és az áttörés befejezésének idejére mintegy 1,5-
2 órás ütemes menettel rázárkóztatták a hadtáp első lépcsőkre. 

A hadtáp első- és második lépcsők tehát egybezárkóztak a nap végi 
feltöltések végrehajtásához. 

A hadtáp csoportosításának fentebb ismertetett rendje a csapatok 
zömére jellei:nzö volt. 

Előfordult azonban olyan eset, amikor a hadtáp szorosan felzárkózva, 
fclyamatosan követte a harcoló alegységeket. 

A két megoldás közötti különbséget az időkihasználás függvényében 
szemlélteti az 1. sz. vázlat. 

A hadtáp csoportosításának és harcközbeni manővereinek ismertetett 
és általunk célszerűnek tartott rendje szerint az áttörési szakaszon jelent
kező zsúfoltságot nen1 növelik olyan hadtáp erők és eszközök, amelyekre 
az áttörés időszak.á.ban nincs szükség. Ezzel szemben kellő mennyiségben, 
fü':szetételben és megfelelő távolságra a helyszínen vannak az egészségügyi, 
javító- és vontató, valamint lőszerszállitó erők és eszközök, amelyek az 
áttörés hadtápbiztosításához szükségesek. Továbbá ez a tervszerű mozgás 
biztosítja azt, hogy a hadtáp személyi állománya lehetőséget kap a meg
felelő életritmus kialakítására, a pihenés és leterhelés összhangjának meg. 
teremtésére, a hadtáp működőkészségének megőrzésére. 

A hadtáp első lépcsők erejét és összetételét jól jellemzik a következő 
adatok. Allományukba tartozott a hadosztály összes eü., javító- és von
tató erőinek és eszközeinek 80-900/o-a, tüzér, aknavető, sorozatvető, pct. 
lőszer (raktári mozgó- és kiegészítő készletek) 100%-a, az egyéb lőszer
fajták 40-500/o-a, s az összes száll. gk. állományának mindössze 25-300/o-a. 

Az anyagi biztosítás szervezését és végrehajtását a szokottnál maga
sabb anyagszükséglet és a szükséglet naponkénti ingadozása alapvetően 

befolyásolta. 
A harc első napján az ellenség védelmének áttörése csak hagyomá

nyos eszközökkel, ellenlökések elhárítása; a második napon a támadó harc 
továbbfolytatása; a harmadik napon az ellenség föerőinek beérkezése 
maga után vonta a fogyasztási normák naponkénti differenciáltságát. 

A hadosztály fogyasztási normák alakulását naponként az alábbi táb-
lázat szemlélteti: 

lőszer hajtó-
anyag 

löv. tö. av. sv. pct. RPT hk. lé. B. Go 

1. nap 0,5 2,7 2,7 2,66 1,3 1,3 0,5 1,2 0,3 0,35 
2. nap 0,5 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,5 1,0 0,3 0,35 
3. nap 0,5 1,9 1,9 2,0 1,5 1,5 0,5 1,0 0,2 0,25 

A harc második napján az alacsonyabb fogyasztási normák lehetővé 
tették a harmadik napon várható nagymérvű fogyasztás ellensúlyozására 
0,4-0.6 ja. lőszer kiegészítő készlet felhalmozását a csapatoknál. 

A készletek szállítását a támadáshoz való készenlétig a hadosztály 
hadtáp hajtotta végre. A kiegészítő készletek felhalmozását és lépcsőzését 
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10-14 óra alatt fejezte be az alárendeltek szállitóeszközeinek bevonásá
val. A támadó harc folyamán a szállítások a következő ütemezés szerint 
folytak. 

A harcoló csapatokra felzárkózott ezredhadtáp első lépcsők 4-6 órán 
belül átadták anyagi készleteiket az alegységeknek. A hadosztály hadtáp 
első lépcső közel egy időbe\l képes volt az anyagátadás végrehajtására, 
mert anyagai zömét a tüzérezred részére, az anyag másik részét az előre
vetett osztagként alkalmazott és erre az időre már kivont gl. e. részére 
szállította ki. Az így leürült szállító eszközöket a hadosztály hadtáptörzse 
összpontosította a HDS-töl érkező lőszer átvételére. 

A nap végén felzárkóztatott hadtáp második lépcsőkből végrehajtot
ták a csapatok egyéb anyaggal és hajtóanyaggal történő teljes körü fel
töltését, megszervezték a hadsereg tagozatból érkező nagytömegü lőszer
és hajtóanyag átvételét és ezekből az anyagokból az éjszakai órákban be
fejezték a csapatok feltöltését. 

,1 ténylegesen végrehajtott anyagszállitások vonatkozásában ezen a 
gyakorlaton határozott fejlődést tapasztaltunk. A rendelkezésre álló esz
közök arányában nagy tömegűnek mondható 180 tonna lőszer, 10 tonna 
pc. gk. anyag és 60 tonna élelmiszer, 200 tonna tüzelőanyag és 220 tonna 
hajtóanyag átadása-átvétele gazdag tapasztalatokat eredményezett. 

A hadsereg tagozatból elindított szállitmány harcoló alegységekig 
történő lejuttatása 8-9 órát vett igénybe, ezen belül a hadosztály tago
zatbél az alegységekig történő szállításhoz 4-5 órára volt szükség. Rész
letes számvetés a 2. sz. vázlat szerint. 

Meggyorsította a szállítások végrehajtását az, hogy az elöljáró a had
táp első lépcsők vonalába szállított. lgy például a HDS szállító eszközök 
a harcrend mögött kb. 10-12 km távolságra elhelyezkedő hadosztály 
hadtáp első lépcső vonaláig mozogtak előre, ahol találkozási ponton fo
gadta a hadosztály az érkező szállítmányt, biztosította az anyagátvétel 
területére történő bevezetést. A lőszer zászlóaljakig történő lejuttatására a 
hadosztály a következő módot választotta. 

Az anyagátvétel helyére összevonta a hadtáp üres szállitóeszközeit, 
berendelt előre meghatározott pontra ezredenként egy vagy több szállító 
gépkocsit tiszt parancsnoksága alatt. 

Az anyagi, főleg lőszer eszközök tagozatok közötti gyors átadását ked
vezően befolyásolta az a tény, hogy a HDS lőszer ra. az anyagok szerve
zett és gyors átadását előkészítette. Megvalósították az anyagok gépko
csinként történő lyukkártyarendszerű nyilvántartását, amely lehetőséget 
adott az átadó és átvevő gk-k gyors párosítására és az anyag 40-60' alatt 
történő átadására, biztosítva egyes lőszerfajták megfelelő csapatoknak 
történő kiadását. 

A szállítmányok megalakítása után a berendelt szállító eszközök PK-a 
vezette ki az ezred részére űtbaindított szállítmányt az ezred hadtáp első
vagy második lépcső vonaláig, ahol hasonlóan előre megadott találkozási 
pontra zászlóaljanként az ezred PK HTPH egy-egy szállitógépkocsit tiszt
helyettes parancsnoksága alatt berendelt. A zászlóaljanként csoportosított 
szállítmányok alegységekig történő eljuttatását ezek a berendelt tiszthe
lyettesek vezették. 
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Ez a módszer biztosította a várakozás, eltévedés nélküli gyors anyag
áramlást. 

A módszer lényegét a 2. sz. vázlat szemlélteti. 
A ténylegesen végrehajtott szállítások tapasztalatai azt bizonyítják, 

hogy az anyagok átvételével, átadásával összefüggő feladatok nem képez
hetik valamelyik szolgálati ág kizárólagos feladatát. Ennek megszervezé
séért, a végrehajtásáért felelős állomány kijelöléséért, feladataik megha
tározásáért a PK HTPH felelő.s. 

Az anyagszállítások ütemes végrehajtásának fontos feltétele, hogy az 
alegységek lőszerrel és hajtóanyaggal történő feltöltése rendszeresen és 
időben végrehajtásra kerüljön. Ellenkező esetben az elöljárótól érkező 
anyagok átvétele üres szállító eszközök hiányában késedelmet szenved. 
Ezt bizonyítja a hadosztály részére elasztikus és könnyített fémtartályok
ban kiszállított 80 tonna hajtóanyag nehézkes, vontatott átadása. 

A hadosztály, a csapatok hajtóanyag feltöltését helyesen szervezte 
meg. 

A (hadosztály) hadtáptörzs üza. szállító eszközökkel megerősítette az 
alárendelt csapatokat és meghatározta a kiürült üza. szállító eszközök 
gyülekezésének konkrét helyét, idejét. 

A harcoló alegységek hajtóanyag feltöltése azonban lassan és szerve-, 
zetlenül haladt, így az alárendeltek szállítóeszközeit, csak a harc második 
napján déli órákra összpontosították. Ez a kötülmény a HDS szállítmá
nyát 10-12 órás várakozásra kényszerítette. 

A gyakorlat tapasztalatai e mellett arra engednek következtetni, hogy 
a HDS által elegendő lehet csak a következö harcnap első felében pótolni 
az előző nap elfogyasztott hajtóanyagot. Igy a harc első napjának végére 
hajtóanyagból az ezredek mozgókészletekkel - kerekes gépjárműveknél 
esetleg kiegészítő készlettel is - rendelkeznének, a hados,;tály raktár pe
dig csak a harc második napján kerülne feltöltésre a HDS által. 

A valóságosan végrehajtott anyagszállítások egyrészt bizonyították 
a hadtáp kialakított csoportosításának, ütemes - napi egy-két alkalom
mal történő - elöremozgásának célszerűségét, ellátási feladatokkal való 
összhangját, másrészt igazolták az ellátás és szállítás komplex módon tör
ténő centralizált szervezésének, vezetésének szükségességét. 

Az egészségügyi biztosítás szervezését és végrehajtását meghatározta 
az a körülmény, hogy az ellenség védelmét a csapatok csak hagyományos 
fegyverek alkalmazásával törték át. A hadosztály fő erői az áttörési sza
kaszon összpontosultak, ez maga után vonta a sérültek zömének viszony
lag kis területen és gócszerűen történő keletkezését. A kidolgozott szám
vetések szerint a harc első napjára tervezett 60/o egészségügyi veszteség 
(7-800 fő) zöme - 60-700/o-a (4-5000 fő) - az áttörés időszakában és 
az áttörési szakasz közelében keletkezett. 

A sebesültáramlás ennek megfelelően szakaszos jellegű volt, ami azt 
jelenti, hogy rövid idő alatt nagymérvű sérült ellátásával kellet számolni 
a csapat kiürítési szakaszokon. 

Az áttörés kezdetét 11.00 órától, befejezését 16-17.00 órára számítva, 
az áttörés időtartama 4-6 óra volt. Tehát a sérültek zöme is ezen az idő
intervallumon belül keletkezett. 
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A sérüléseknél jellemzőként kellett feltételezni a súlyos roncsolás, 
égési sérültek, füstmérgezettek magas arányát, mert a sérültek zöme pán
célozott harceszközben keletkezhetett. 

E körülmények megkövetelték az ezredsegélyhelyeken a tranzitosz
tályozás módszerének alkalmazását, az ezredsegélyhelyek sebesült kiürítő 
erőkkel és eszközökkel történő megerősítését, valamint az eü. erők és esz
közök áttörési szakaszra való koncentrálását. A viszonylag rövid idő alatt 
keletkezett nagyszámú sérült időben történő egészségügyi ellátása meg
növelte a sebesültek osztályozásának jelentőségét. 

Az áttörés egészségtigyi biztosítása céljából rendkívül fontos a ren
delkezésre álló erőkkel és eszközökkel történő ésszerű és időbeni manő
ver. A biztosítási öv mélységétől függően meg kell határozni - természe
tesen hadosztály szinten - mely segélyhelyek bontakozzanak szét a biz
t0sítási övben lefolyó harctevékenység időszakában és mely ESH-t kell 
tartalékolni és szétbontakoztatni az áttörés időszakában. A hadosztály SH 
és a megerősítésül adott ö. eüog.-ok felhasználásával minden esetben arra 
kell törekedni, hogy azokat tartalékoljuk az áttörés időszakára. A HDS 
törzsnek itt is célszerű koordinálni, hogy az áttörési szakaszon keletkezett 
sebesültek ellátására mely hadosztály vagy hadosztályok segélyhelyei te
lepüljenek és mely segélyhelyek működjenek az áttörés befejezése után a 
harc kibontakozásának időszakában. 

A gyakorlat kiemelt és igen tanulságos mozzanata volt a tömegpusz
tító fegyverek alkalmazására történő áttérés és azok alkalmazása követ
kezményei felszámolásának érdekében végzett munka. 

E munka végrehajtása során tapasztaltuk, hogy a hadtápalegységek 
parancsnokai a tömegpusztító .fegyverekre történő áttérés jelzéseinek vé
tele után nem intézkedtek a védelemmel kapcsolatos rendszabályok be
vezetésére: a riadók elrendelését tudomásul vették, de a személyi állo
mány nem aszerint ténykedett. 

A csapások kiváltása után a különböző szintű hadtáptörzsek a kiala
kult helyzetre gyorsan operatívan reagáltak. Tevékenységük alapvetően 
azonban csak a csapások következményei felszámolásának megszervezé
sére és végrehajtására korlátozódott. A csapások következtében kialakult 
helyzet értékelése során, jelentőségüknek megfelelően nem foglalkoztak a 
csapást szenvedett csapatok harcképességének helyreállítása, valamint a 
támadó harc kifejlesztése érdekében végzendő hadtápbiztosítási feladatok 
meghatározásával. 

Az atomcsapások következményeinek felszámolásában résztvevő had
tápalegységek együttműködése a mentőosztagok PK-val sok kívánni valót 

hagyott maga után. A hadtápalegységek ténykedése alapján az is meg
állapítható, hogy a hadtápalegység parancsnokok nem ismerik kellően a 
csapások következményei során végrehajtandó feladatok rendjét, az egyes 
részfeladatok végrehajtásának mechanizmusát. 

Mindezek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a béke
kiképzés időszakában nagyobb gondot kell fordítani a hadtápalegység pa
rancsnokok vezetőkészségének fejlesztésére, az egyes feladatok végrehaj
tása során jelentkező együttműködés módjának, tartalmának megismer
tetésére, azok végrehajtásának begyakorlására. 
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A hadtápvezetés a várakozási körletben a hadtáp második lépcsőjé
vel együtt települt HVP-ról valósult meg. A támadásra való készenléthez 
a hadosztály HVP előrevonásra került a hadosztályhadtáp első lépcsőjéhez 
és a harc folyamán azzal együtt mozgott előre. Az ezred HVP-k az ezred
hadtáp első lépcsőkkel együtt települtek, illetve mozogtak a harc folyamán. 

Ez a gyakorlaton jó módszernek bizonyult. Csökkentette a HVP-k 
és az EH-k közötti távolságot. Elősegítette a hadtáptörzsek gyosabb tájé
kozódását és a kialakult helyzetekre történő azonnali reagálását. 

A hadtápvezetés megszervezését a 3. sz. vázlat szemlélteti. 
Ezen helyes módszer ellenére a hadtáptörzsek egy részénél a vezető

tevékenység nem elég körültekintő megszervezése volt a jellemző, mely
nek következtében a gyakorlat egyes időszakaiban egyes hadtáptörzsek 
munkakészségüket szinte majdnem elvesztették. 

A gyakorlat tapasztalatai fokozott mértékben aláhúzták e kérdés fon
tosságát. A hadtápbiztosítás folyamatos vezetése érdekében ki kell alakí
tani a hadtáptörzsek különböző váltó munkacsoportjait, melyek biztosít
iá!l: a hadtápbiztosítás.sal kapcsolatos információ gyűjtését, elemzését, az 
elhatározás gyors kialakítását, valamint a hadtápbiztosítás.sal összefüggő 
konkrét feladatok; anyagátadás, sebesültek kiürítése stb. végrehajtását. 

A harcászati gyakorlat végrehajtásának tapasztalatai összességében a 
hadtáptörzsek és alegységek megfelelő színvonalű háborűs felkészültségét 
bizonyitották. A változékony időjárási viszonyok között, rendkívül nehéz 
terepen zökkenőmentesen hajtották végre a hadtápbiztosítás feladatait. 

A gyakorlat tapasztalatai egyértelműen utalnak a hadtápvezetési pon
tok állománya együttes törzskikép~~rr~If. valamint a hadtápalegységek 
következetes, rendszeres komplex kikéj,!!l!iének fontos.ságára. 

Megjegyzés: Mellékletek a folyóirat végén találhatók. 
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Néhány gondolat a csapathadtáp alegységek 
tábori kiképzéséről 

Fekete György alezredes 

Természetes, hogy egy cikk terjedelme nem engedi meg egy téma 
teljes értékű és minden oldalú kifejtését, ezér'I: néhány megfontolandó 
,-- a hadtápkiképzésben jelenleg fennálló - problémára szeretném a fi
gyelmet ráirányítani. 

Emellett az elmondottakat vitaindító, bevezető eszmefuttaJtásnak is 
szánom, feltételezve, hogy érdeklődést vált ki az olvasó hadtáptfsztek, 
tiszthelyettesek körében, mely érdeklődés hozzászólások, vitaci'l<kek for
májában nyilvánul meg. A témakörben folytlatott vita, az egyes kérdé
sek több oldalú megvilágítása, a tapasztalatok közreadás igénye annál 
is inkább reális igény, mivel a tábori kiképzéssel a hadtáp tfszJti, tiszthe
lyettesi állományunk· nagy része aktívan foglálkozrk, több éves értékes 
tapasztalattal rendelkezik, melynek közreadása e területen végzett mun
kánkat nagymértékben elősegítheti, a levezE!tett kiképzési foglalkozások 
eredményességét fokozhatja. 

Különösen fontos lenne széles körben tudatosítani a levezetett csa
patgyakorlatokon szerzett tapasztalatokat, melynek fóruma lehet a „HAD
TAPBIZTOS1TAS", melyet úgy érzem a hadtáp tiszti, tiszthelyettesi állo
mány egyre inkább saját sajtóorgánumának tekint. 

A csapathadtáp alegységek kiképzésében alapvető szerepet tölt be a 
tábori kiképzés. Ezt, úgy vélem, ma már egyetlen hadtáptiszt, tiszthe
lyettes sem vitatja. Csak tábori körülmények között lehetséges megtaní
tani, begyakoroltatni a hadtápalegységeket, a hadtápkatonákat azon fel
adatok végrehajtására, amelyeket háborúban meg kell oldanitrk. 

Ebból viszont következlk a tábori kiképzés megszervezésének egyik 
alapvető feltétele, az, hogy a beállított helyzetnek a valóságot kell a le
hetőséghez mérten közelítenie, a várható összes nehézségi fokokkal együtt. 

Mi is tulajdonképpen az úgynevezett „tábori" kiképzés? Milyen kri
térumai vannak? úgy vélem, tartalmi és módszerbeli ismérvek határoz
zák meg. Vagyis azt kell tanítani, begyakoroltatni a hadtápalegységek
kel, katonákkal, amit addtt esetben, harcban, hadműveleti körülmények 
között ismerniük kell a csapatok hadtápbiztosítása érdekében. A tanítást, 
begyakorlást pedig a valóságot, vagyis a harci, hadműveleti helyzetet, vi-
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szonyokat megközelítő körülmények, feltételek között kell végre
hajtani olyan igények, követelmények támasztása mellett, melyeket a vár
ható helyzet is megkövetelhet adott esetben. 

A „tábori" kiképzés éppen abban különbözik a tantermi és a külön
böző típusú laktanyai foglalkozásoktól, hogy munka közben, a valóságot 
feltételező körülmények között tanítunk, gyakoroltatunk komplexen, több 
hadtápalegység, esetenként hadtáp és csapat együttes tevékenységet, 
azon belül feladatok egész sorát, azok lehetséges előfordulásának sor
rendjében. 

A harc, hadművelet során végzett hadtápmunka azonban nemcsak 
tudást, begyakorlottságot követel a hadtápalegységektől, katonáktól, ha
nem egyéni és kollektív magatartást, képességet, tulajdonságokat is, me
lyeket~zintén csak a „tábori" kiképzés során lehet elsajátítani. 

Aitlibori kiképzés fogalmának, tartalmának feltárása után vizsgál
juk meg, milyen 'kiképzés módszertani elveket kell a tábori kiképzés so
rán érvényesíteni. 

- Mindenek előtt a foglalkozásnak az adott tárgykör ÖSSzkövetel
ményi Programban meghatározott követelményeire épített „irányultsá
got" kell adni. Vagyis a foglalkozás megtervezése, kidolgozása során ki 
kell alakitani azdkat a fő kérdéseket, témákat, amit meg akiarunk taní
tani, ugyanakkor ezzel párhuzamosan azt is meg kell határozni, hogy 
a tanítás, gyakorlás milyen feltételek között, milyen „szituációban" ke
rül · lefolytatásra, és ebben a szituációban milyen magatartá!Jt követelhe
,tünk meg, milyen tulajdonságok kialakitásáro, erősítésére van lehet6sé
.günk. 

- A másik alapvető módszertani elv, amit érvényesiteni kell a tá
bori kiképzés során, hogy a kiképzés a katona egyedi munkájától, a cso
port, kis alegység munkáján keresztül haladjon a csoportos munka felé. 
Ugyanez vonatkozik a magatartásra is, a hadtápalegység katonáinak cso
portos magatartását is alakítani szükséges. A hadtápkiképzés általános 
rendszere is ezen az elven épül fel, mivel az alapkiképzéstől, ami lénye
gében egyedi kiképzést jelent, a szakharcászati alaki, a kiscsoportos fog
lalkozáson keresztül eljut a komplex tábori, hadtápalegység (ellátósza
kasz, -század stb.) viszonylatban levezetett, csoportban végrehajtott ki
képzési formáig. 

- Ha a fentieket az egyes személyek, az egyedi hadtápk,atonák szem
szögéből vizsgáljuk, az állapítható meg, hogy a feladatok tekintetében is 
egyenes vonalú a haladás, mivel az egyes katona a részfeladatok végre
hajtásán kezdi tevékenységét a kiképzés során, majd fokozatosan eljut 
a komplex tevékenységi és magatartási formákig, mestere, szakembere 
lesz munkájának, technikai eszközének. 

- Alapvető kiképzés módszertani elv az egyszerűtől a bonyolult felé 
haladás. Ezt nemcsak a tevékenységi és magatartási formákra kell értel
meznünk, hanem a körülmények, a szituációk egyre bonyolultabb beállí
tására is. Nyilvánvalóan a kiképzést egyszerű körülmények között kezd
jük, a katona által már többé-kevésbé ismert terepen, a gyakorlótéren, 
nappal stb. Az ilyen viszonyok között begyakorlott tevékenységet a kö
vetkező alkalommal ismeretlen terepen, majd sötétben, télen stb. is gya-
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koroltatni kell, emellett ellenséges behatások, szennyezett terepszakaszok 
stb. beállitásával egyre bonyolultabbá kell tenni a körülményeket. 

- A fokozatosság elvének betartása, tervszerű végrehajtása a fog
lalkozások résztvevőinek tekintetében is kifejezésre 'kell hogy jusson. Az 
alapkiképzés végrehajtása után első ütemben a szűk, szakmailag egy
nemű hadtápalegység kötelékben gyakorol, tanul a hadtápkatona, majd 
következő lépésként a hadtápalegységek együttes gyakorlása következik, 
ahol raktárosok, szállítók, rakodók stb. együttes munkájára van szük
ség, végül H gyakorlaton, az összfegyvernemi, vagy fegyvernemi alegy
ségekkel végrehajtott komplex foglalkozásokon ebbe ,az együttesbe be
lépnek az ellátandók is, így a résztvevők köre tovább bővül. 

- Pszichológiai fogalom a „tanulás tudatossága", amely alatt értjük 
az elsajátítás szükségességének és a kiképzési eljárások, pl. a fokozatos
ság elvének megértését az oktatott részéről. Az viszont már kiképzés 
módszertani kérdés, hogy a kiképzés végrehajtása előtt tudatosítjuk a ka
tonával, az egész hadtápalegységgel, hogy miért szűkséges részükre a fog
lalkozás során tanított, gyakoroltatott ismeretanyag, miért szükséges a fel
tételek, körülmények egyre bonyolultabbá tétele. Ha a hadtápkatonákban 
tudatosodtak ezek a kérdések, eredményesebbé válik az oktatás, a gya
korlás, megváltozik „hozzáállásuk" a feladatokhoz, Javul magatartásuk 
színvonala. 

Való igaz, a foglalkozások terepen történő levezetésének 1:énye már 
bizonyos mértékig közelíti a „valóságos" helyzetet. Azonban a fentiekből 
kitűnik, hogy nem a „terepfoglalkozás" a tábori kiképzés fő kritériuma, 
hanem a kiképzési foglalkozás célja, irányultsága. Fő kritériumát abban 
lehetne összefoglalni, hogy a hadtápkatona, hadtápalegység 'kiválasztott 
harci és egyéb feltételek között abban a szituációban szükséges cselek
vési és magatartási formákat ismeri meg, azokat gyakorolja. 

A tábori kiképzés már a laktanyában kezdődik, a különböző harcké
szültségi fdkozatok feladatainak végrehajtásával, mikor fel1:ételezzük az 
ellenség támadó szándékát az ország, a Magyar Népköztársaság ellen. 
Ennél fogva kell a harckészültségbe helyezést gyorsan, álcázási rendsza
bályok mellett végrehajtani és a laktanyát minél előbb elhagyni. A lak
tanya elhagyása után a menetvonalon, terepen már figyelembe lehet 
venni a háború esetén fennálló különböző ellenséges behatások lehet~ 
ségeit. 1gy például a közlekedési utak romboltság következtében közle
kedésre nem alkalmasak, szennyezett terepszalkaszokon kell áthaladni, az 
ellenség légi- és földi támadásával bármely pillanatban számolni lehet. 

Milyen következtetések vonhatók le mindezekből már első megíté
lésre is? Mindenek előtt az, hogy a foglalkozások megszervezésénél, leve
zetésénél ezeket a tényezőket az összes várható következményeivel és 
azok elhárítása érdekében foganatosított rendszabályokkal együtt maxi
málisan figyelembe kell venni. Mindannyian ismerjük ezeket a rendsza
bályokat, számtalan esetben találkoztunk velük, a hadtáp kiképzés so
rán alkalmaztuk is, azonban csak nagyon ritkán komplexen, azaz vala
mennyit egyidőben és legtöbbször csak késve, azaz nem a maga idejében. 

A könnyebb megértés céljából vegyünk példának egy hadtápalegység 
egy gyakorlaton történő áttelepülését új elhelyezkedési, települési kör
letbe. Az áttelepülés végrehajtásához a menet megindulása előtt az osz-
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lop besorol. A besorolást nem úgy hajtják végre, ahogyan az tanul
ták és ahogyan a szabályzatok azt előírják, hanem a régi települési 
körleten belül, a gépkocsik esetleg 2-3 oszlopban is egymástól 1-2 
méter távolságra úgy összezsúfolódnak ahogyan azt külön ilyen irányú 
intézkedésre is nehéz lenne végrehajtani. Évek hosszú során nem tudtuk 
n1egtanítani a gépkocsivezetőket a szabályzatokban megállás esetén előírt 
gépkocsik közötti 10 méteres távolság betartására. 

A besorolás elrendelésekor természetesen az őröket bevontuk, a hír
adórendszert lebontottuk, a légi és földi figyelés megszűnt, vagyis „való
ságos" helyzetben ki vagyunk téve az ellenség bármilyen behatásának és 
úgyszólván a teljes megsemmisítésnek. Ehhez még hozzájárul az a gya
korlat is, hogy rendszerint a besorolást 1-2, esetleg több órával az in
dulás előtt végrehajtjuk, vagyis a vázolt állapotot huzamosabb időn ke
resztül fenntartjuk. 

Az oszlop megindulása utáni szituációt vizsgálva ugyancsak keres
hetjük a szabályzatokban előírt felderítést, él-, oldal- és végbiztosítást, 
figyelést. Ilyen rendszabályokkal úgy vélem nemigen lehet találkozni 
még „az ellenség mélységében" végrehajtott áttelepülések, menetek vég
rehajtás-a során sem. 

Tegyük fel, az oszlopnak menet közben meg kell állnia valamilyen 
oknál fogva. A gépkocsik magától érthetően azonnal felzárkóznak egy
másra a már említett 1-2 méteres távolságra, és ha eszébe jut valaki
nek, kiküldenek 1-2 őrt, azt is lehetőleg az oszloptól néhány méterre. 
Tehát a besorolásnál fennállt állapot lényegét tekintve megismétlődött. 

A jobbra, balra levő dombtetőkön felállított 1-1 ellenséges gép
puska vagy néhány repülő úgyszólván az egész hadtáposzlopot, -alegysé
get képes megsemmisíteni. 

Hasonló helyzetet találunk az új körletbe való beérkezés után is, 
a beérkezéstől számítva néhány órán keresztül, amíg nem i,rendeződnek 
a sorok". 

Néhány szót szeretnék szólni a műszaki munkákról is. Az új Össz
követelményi Program előírja minden hadtápkatona részére a műszaki 
munkák megismerésének követelményét. Már az I. világháború előtt is 
arra tanították a katonát, hogy a föld a legbiztosabb védelmezője, ha a 
katona megáll, azonnal ássa be magát. A Csapathadtáp Utasítás 60. pont 
2. bekezdés is ezt a követelményt támasztja a hadtápkatonákkal szemben: 
„A személyi állomány minden esetben az első lehetséges alkalommal 
ásson óvóárkot." 

Tehát van egy követelmény, ennek feltételeit már az alapkiképzés 
során biztosítjuk, továbbiakban azonban nem gyakoroltatjuk. Nem ne
veljük - mert ezek után az már nevelés kérdése - a katonát arra, hogy 
ha egy körletbe beérkezett, egyéb feladatot nem kapott, azonnal kezdje 
meg fedezékének kiásását. 

Felmerül az ellenvetés, nem lehet mindenütt ásni. Természetesen. 
Azonban ott van a hiba, hogy ahol lehet, ott Sem csináljuk, sőt fel sem 
vetődik a katonában a beásás gondolata, másrészt a kiásott gödröket igen 
rövid idő alatt be lehet temetni. 

A „valóságos" helyzetben a harccselekmények éjjel-nappal folynak. 
A hadtápalegységek rendszerint az éjszakai órákban képesek végrehaj-
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tani anyag utánszállitási, átadási és feltöltési feladataikat. A hadtápal
egységeket, a hadtápkatonák,at be kell gyakoroltatni az éjszaka végzett 
munkára, feladataik sötétben történő végrehajtására. Az Össz'követel
ményi Programban ezzel kapcsolatosan konkrét követelményt találunk. 

Az éjszakai tevékenységgel kapcsolatosan csak egy kérdést említe
nék meg, ,a fényálcázást. Korábban, 'különösen az ötvenes években az 
MN-ben ezzel kapcsolatosan szigorú rendszabályok voltak érvényben. 
A gépkocsikra különlegesen tompított fényszórók voltak felszerelve, az 
országúti fényszórókra elsötétítő burok került, vagy azokat egy esik ki
vételével befestették. Olvastunk •arról, hogy Vietnamban a gépkocsik 
aljára szereltek világítást, melynek fényénél az oszlopban a következő 
gépkocsi vezetője látott. 

Ezzel szemben mi a helyzet ma? Mondhatjuk a fényálcázás „kiment 
a divatból". A besötétedés után a gyakorlatok sávjában az erdók úgy
szólván ,kivilágosodnak. Még annyi fáradtságot sem vesznek a gépkocsi
vezetők, hogy legalább a fényszórót, vagy „tompított fényt" leoltsák, vagy 
a parancsnokok, hogy a települési, elhelyezkedési körleteket a műúttól 
viszonylag távolabb helyezzék el, vagy a fényálcázási rendszabályok be
tartását megköveteljék. A gyakorlat körletében minden hadtápalegységet 
- persze nem csak ,a had tápalegységeket - meg lehet találni műúton 
közlekedve, a fények alapján. 

Itt vetődik fel a jelek-jelzések alkalmazása, az eligazitók felálli
tása és a titoktartás kérdése is. A műútról jól látható, az erdőben tele
pülő hadtápalegységről általában csak a helyszínen állapítható meg an
nak hovatartozása, mivel a múút és a bekötőút találkozásánál rendszerint 
nincs útbaigazító, jellel ellátott tábla, nincs őr, vagy eligazító l<atona. 

Amennyiben eligazító vagy őr van, esetleg a közelben meghibásodott 
gépkocsi található, annak vezetője, parancsnoka az első kérdésre általá
ban pontos felvilágosítást ad a körletben levő egység, alegység hadrendi 
megnevezéséről, nagybani létszámáról, parancsnokáról és egyéb, általa is
mert kérdésről az érdeklődő (természetesen egyenruhás személy) minden 
különösebb személyi igazoltatása nélkül. 

Néhány szóra visszatérve az erdőkben történő településre. Ez a kér
dés ma már nem olyan egyértelmű, mint az a korábbi háborúk idején 
volt. Való igaz, hogy a közvetlen vizuális felderítéssel szemben álcázást 
nyújt, másrészt pedig annyira megszoktuk, hogy szinte elképzelhetetlen
nek tartunk nyílt területen való települést, elhelyezkedést. 

Milyen tényezők szólnak az erdőben "aló település ellen? A kor
szerű, pl. a lokátoros felderítéssel szemben, bátran kijelenthetjük, sem
mit nem ér. A földön, a váratlanság tényezőjét kihasználva témadó ellen
séges csoportot is álcázza az erdő, vagyis a hadtápalegység viszonylag 
későn veszi észre támadóit. Legsúlyosabb ellenérv azonban a tűzveszély. 
Gondoljunk a lőszerrel, üzemanyaggal megrakott járművekre és az erdő
tűz veszélyére ,a hadtápalegységek viszonylatában. A kiképzési foglalko
zások során nem ártana ilyen problémákr,a is felhívni a személyi állo
mány figyelmét, megszervezni, létrehozni és begyakoroltatni a tűzoltó
részleget, illetve nagyobb tüzet feltételezve a körlet gyors elhagyására 
felkészíteni a hadtápalegységet. Emellett az ellenség vegyifegyvereinek 
allm.lmazása esetén, a mérgező harcanyagok erdőben huzamosabb ideig 
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megmamdnak, amely tény további meggondolás tárgyává teszi az erdő
ben történő települést. 

Még néhány szót a tűzvédelem megszervezésével kapcsolatosan. Az 
atomháború veszélye, vialamint a korszerű gyűjtóesiközök, pl. a napalm 
tömeges megjelenése a hadseregek fegyvertárában a tűzveszély elleni vé
dekezés magas színvonalát követeli meg, különösen az egyébként is tűz
veszélyes anyagokat tároló, szállító hadtápalegységektől. 

Ezzel szemben mit tapasztalunk gyakorlatainkon és a kiképzési fog
lalkozásokon. A tűzvédelem ,alapvető rendszabályait az őrzés-védelmi ter
veken „szabályzait szerint" feltüntetjük. Azok végrehajtásának megszer
vezése, a személyi állománnyal történő begyakoroltatása azonban az ese
tek többségében elmarad. Tűzoltó eszközélkkel úgyszólván csak a gép
járművek rendelkeznek többé-kevésbé használható állapotban. Pedig -
véleményem szerint - minden hadtáptiszt és -tiszthelyettes ismeri a tűz
védelem megszervezésének, begyakoroltatásának módszereit, csak egysze.. 
rűen nem gondolunk ezekre a problémákra az egyéb feladatok mellett. 

Az Összkövetelményi Program előírja a téli időszakban végrehaj
tandó tábori !dképzési feladatokat is. Igaz, hogy az elműlt télen kevés 
,,téli időszaknak" megfelelő terep- és időjárási viszonyt találtunk, de vár
hatóan a következő teleken már más lesz a helyzet. Melyek azok a sajá
tosságok, melyekre a téli tábori kiképzés megszervezésénél és levezetésé
nél gondolnunk kell? Néhányat szeretnék kiemelni. 

Mindenekelőtt kell megemlíteni a havas terepen történő mozgás, te
lepülés, álcázás komplex kérdését. Jeges, havas műúton a gépkocsik 
csúsznak, földutakon a magas hóban elakadhatnak. Megváltoznak az osz
lopok vezetésének, azok előrehaladásának módszerei. A gépjárműveze.. 
tóket ezen feladatokra ki kell képezni, el kell igazítani és a járműveket 
sáncszerszámokkal ellátni. 

A települési körletek felderítése fokozottabb figyelmet igényel. A 
közlekedési viszonyok felmérése külön problémát jelent. A felderítésre 
legalább 2 gépkocsit kell küldeni, hogy azok egymást szűkség esetén ki
segíthessék. A települési körlet elfoglalását is sajátos módszerekkel hajt
juk végre, melyre a személyi állományt be kell gyakoroltatni. 

A téli álcázás módszerei közül a gépkocsik fehérre való festéséről 
mindannyian hallottunk, de még gyakorlatban sehol sem próbálták ki, 
hogy azt milyen eszközökkel, mennyi idő alatt, hány fő képes végrehaj
tani. A szükségmegoldásokkal sem próbálkoiotunk ez ideig. Nem ártana 
ezekről a kérdésekről elgondolkozni ,a ki1képzési foglialkozásokat szervező, 
vezető hadtáptiszti, tiszthelyettesi állománynak. 

S'ajátosságként jelentkezik téli időszakban az alegységek, hadtáp tech
nikai eszközilk megóvása. A fagyveszély okozhat károkat, illetve az ol
vadó hótól keletkező nedvesség. Ezek ellen való védekezés külön oktatás 
tárgyát kell hogy képezze a személyi állomány, elsősorban a gépkocsi-
vezetők részére. · 

Különösen fontos feladat a személyi állományról való fokozottabb 
gondoskodás téli terepviszonyok között. Ez vonatkozik a saját személyi 
állományra, valamint az alegység gyakorlattal egybekötött komplex fog
lalkazáson az ellátandó alegység személyi állományára is. Nevelni kell a 

47 



hadtápkatonákat a harcoló állományról való gondoskodásra, másokért 
való felelősségérzetre. 

Egyre inkább rendszerré válik, gyakorlatainkon előszeretettel alkal
mazzuk az anyagátadó pontokat, mint az anyagi eszközök átadásának, az 
anyagkészletek eljuttatásának egyik bevált módszerét. Az anyagátadó 
pontokon - az eddigi gyakorlatok tapasztalatai alapján megállapítható -
a normaidőkön belül végrehajtják az anyagok átrakását, kihagyva egy, 
esetleg két-három közbeeső tagozatot is. Pl. a „BAKONY-73" gyakorla
ton a seregtest járműveit a hadosztály a kijelölt találkozási ponton át
vette, azokat a hadosztály anyagátadó pontra vitte, ahol az egység, egyes 
egységeknél közvetlenül 'a zászlóaljjárművekre rakták át az anyag!kész
leteket. 

Több gyakorlat tapasztalatai alapján állíthatom, hogy rendszerint 
két alapvető hiányosság merül fel az anyagátadópontak szervezésénél. Az 
egyik: nincs az anyagátadópontnak parancsnoka, vagyis nincs olyan egy
személyi vezető, aki a szükséges irányítást megoldaná, az intézkedéseket 
kiadná, illetve több parancsnok is van, sok intézkedés kerül kiadásra, 
mely intézkedések sok esetben keresztezik egymást. 

A másik hiányosság az anyagátadópont őrzés-védelme, forgalomsza
bályozása megszervezésének hiánya, ami részben 1a járművek mozgásának 
rendszertelenségét okozza, másrészt védtelenné tesz nagytömegű anyagot, 
gépjárművet, személyi állományt az ellenség lehetséges behatásaival 
szemben. 

Itt térek ki egy, a gyakorlatainkon, a kiképzések során nem gya
korolt, ugyanakkor fontos problémára, nevezetesen a körletek gyors el
hagyásának: megszervezésére. A Csapathadtáp Utasításban erre a tényre 
konkrét utalás van, ilyen 'követelményt támaszt az utasítás, ennek elle
nére megszervezése általában elmarad. 

Miért fontos a körlet gyors elhagyását megszervezni és begyakorol
tatni? Korábban már említésre· került a tűzveszély, ami atomcsapás után, 
erdőben való település esetén az egész erdő úgyszólván egyidejű kigyulla
dása formájában jelentkezhet és igen nagy veszteségeket okozhat. 

A másik igen veszélyes eset a vegyicsapás, ami különböző mérgező 
harcanyag alkalmazásakor a települési körletből történő gyors kivonást 
teszi szükségessé. Számadatokkal bizonyítható, hogy a vegyiszennyezett 
területen való tartózkodás idejével arányosan, sok esetben hatványo
zottan nő a végleges veszteség, illetve a vegyisérültek száma. 

Egyik, nemrég lefolytatott gyakorlatunkra hivatkozok, amelyiken a 
hadosztályhadtápot a vegyicsapás közlése után csak mintegy másfél óra 
múlva sikerült a települési körletből kivonni, akkor is csak a sütöde nél
kül. Az akkor készített számvetés mintegy 50-600/o végleges, 30-40% 
egészségügyi veszteséget állapított meg, és csak kb. a személyi állomány 
100/o-a maradt harcképes. 

Mik volt11k az alapvető hibák? Mindenek előtt felületes volt az érte
sítés megszervezése, beleértve az egyes objektumok, valamint a teljes 
személyi állomány értesítését. Az egyes objektumok értesítését híradó 
eszközőkkel a HVP-ról kell végrehajtani. A gyors értesítésnek a jól meg
szervezett és jól működő, amennyiben lehetséges többcsatornás híradás 
a feltétele, azonban egy település megkezdésekor vagy csak néhány órá-
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val utána rendszerint híradás, összeköttetés a HVP és az objektumok kö
zött még nincs. Ez esetben nem alkalmazzuk az értesítés más eszközeit, 
pl. a motorkerékpáros hírvivőket. 

A személyi állomány értesítését külön kell tárgyalni. Az a - véle
ményem szerint - helytelen gyakorlat alakult ki csapatainknál, hogy a 
katonával is megtaníttatjuk az egyes veszély jeleket, jelzéseket. Tíz-tizenöt 
jelzés (rakétajelzés, kongatás, szójelzés stb.) állandó fejben tartása egy
szeri hallás után mindenkinek, még a tisztnek és tiszthelyettesnek is ne
hézséget okoz, különösen akkor, ha minden gyakorlaton, kiképzésen eze
ket változtatjuk. 

A jelek, jelaések a tiszt, a parancsnok részére szólnak, az táblázatból 
állapítja meg annak jelentését. Felvetődik a 1kérdés, mit mondjon a tiszt, 
a parancsnok a katonának, azaz milyen parancsot adjon ki a különböző 
veszély- vagy riadójelek vétele után. ,,Atomriadó", ,,Légiveszély'', ,,Tűz
riadó" jelzéseket, vagyis a v•alóságos veszélyt kell közölni és az annak 
során végrehajtandó konkrét feladatokat. Pl. a járműveket fedezékbe ál
lítani, az anyagkészleteket letakarni, a munkát beszüntetni stb. Például 
atomvesz-ély esetén a vaktár területén a parancs így szólhat: ,,Atom ve
szély ! Munkát befejezni, gépkocsikat fedezékbe, anyagokat letakarni, fe
dezékbe!" 

Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a katona részére a pa
rancsot közvetlenül kiadni nem lehet különböző okok miatt (pl. távolság), 
tehát amikor szüks~gesek 1a jelek-jelzések és azok ismerete a teljes sze. 
mélyi állomány részéről. Például ilyen eset a gépkocsioszlopok mozgása, 
amikor az egyes veszélyjelzéseket, utasításdkat különböző előre megha
tározott, esetleg a gépkocsiparancsnokokkal, -vezetőkkel leíratott jelekkel,, 
jelzésekkel hozzuk ,a szem-élyi állomány tudomására. 

* 
A felsorolt példákból és gyakorlati tapasztalatokból az vonható le kö

vetkeztetésként, hogy általában nem ismertek a tábori kiképzés módszer
tani elvei, az ilyen típusú foglalkozások szervezésének és levezetésének 
különböző eljárásai. Ezeket kell a jövőben a kiképzést szervező, vezető 
hadtápállomány részéről elsajátítani. 

Tanulmányozva az Összkövetelményi Programot, az abban megha
tározott követelményeket, az oktatás, kiképzés mellett egyre nagyobb 
hangsúlyt kap az oktatás-nevelés egysége. Az eddig elmondottak nagy 
része elsősorban nevelési feladatot jelent a hadtáptiszti, -tiszthelyettesi 
állomány részére, amit természetesen a kiképzés, az egyes foglalkozások, 
a terepen levezetett gyakorlatok során kell a személyi állomány egésze 
vonatkozásában megvalósítani. Pl. a katona önmaga beásása figyelmez
tetés nélkül, a gépkocsik egymásra zárkózásának elkerülése, a harcszerű
ség betartása, a fényálcázás, titoktartás, és lehetne továbbsorolni, úgy vé
lem mind-mind a kiképzés mellett nevelés útján érhető el. 

Az elmondottakon keresztül szerettem volna a nevelési kérdésekre 
is irányítani a figyelmet, a kiképzési foglalkozások megszervezésének és 
levezetésének módszertani, beállítási problémái mellett. 
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KATONAI GAZDALKODAS l:S ELLATAS 

Az élelmezési ellátás, mint az életkörülmények 
alakulásának fontos összetevője 

Pály István ezredes 

PÖlitikai, társadalmi, gazdasági fejlődésünknek mindig és ma is idó
szerü kérdése, hogyan változnak életkörülményeink, mily módon növek
szik a jólét, milyen ellentmondások, esetleg visszaesések bonyolítják az 
általános fejlődést, milyen módszereink és eszközeink vannak ezek leküz
désére, Az életkörülmények, az életszínvonal egyíke mai életünk leghasz
nálatos>abb fogalmainak. Vizsgáljuk alakulását, mérjük eme1kedését, nap 
mint nap összehasonlítjuk az elműlt idők, vagy más népek helyzetével. 
összhangban azzal, hogy a párt és a kormány döntő kérdésnek tartja 
életszínvonal-politikája megvalósulását, az összetevők elemzése is előkelő 
helyet foglal el a közgazdaság! kutatások területei között. 

Az életkörülmények, élet.színvonal összetett fogalom, szellemi és 
anyagi helyzetünk, jólétünk komplexuma. Alapja azonban az anyagi el
látottság, és ebben is kiemelkedő szerephez jut az ember élelmezési ellá
tása. Nincs emberi létezés élelem nélkül, és nincs emberi munka sem. 
Napjaink táplálkozástudománya egyre meglepőbb kapcsolatokat tár fel az 
ember élelme és munkája között. ' 

E cikk keretében a katonák élelmezési ellátottságával, annak fejlő
désével foglalkozom, azt a természetszerű helyzetet figyelembe véve, hogy 
a hadsereg élelmezési színvonala nem vonatkoztatható el az egész társa
dalomra érvényes életszínvonal-politikától, a népgazdaság erőforrásaitól. 
az ipari hátteret biztosító élelmiszergazdaság helyzetétől, fejlődésétől 

Éppen e szoros kapcsolat ad lehetősléget arra, hogy - ha csak fő voná
sokban is - áttekintsük hazánk élelmiszergazdaságának, lakosságunk élel
miszer-fogyasztásának helyzetét, fejlődését. 

I. Az élelmiszergazdaság helyzete, a lakosság fogyasztása 

A magyar mezőgazdaságban a második világháborű pusztításai követ
keztében a termelés volumene az 1934-1938-as évek átlagának felére 
csökkent, és ezt a korábbi színvonalat csak az 1950-es évek közepén érte 
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el. A növekedés 1957 után gyorsult meg, számottevő fejlődésről csak ettől 
kezdve beszélhetünk .. A termelés szerkezete, technológiája azonban csak 
akkor változat~ tartósan 1 amikor a termelöerök a szocialista átszervezés 
következtében eröteljes0bben növekedtek. Emellett a termelés növekedé
sében ma.s tényezőknek is jelentős szerepük volt. Ezek közül kiemelkedő 
a helyes agrárpolitika, amely érdekeltté tette a parasztságot a termelés 
fejlesztéséber., megteremtette a termelés biztonságát nemcsak a szocialista 
nagygazdaságokban, hanem a háztáji, kisegitő és egyéni gazdaságokban is. 

Mindezek hatására az utóbbi tíz-tizenöt évben a magyar mezőgazda
ság átlagos növekedése megfelelt a nemzetközileg tapasztalt fejlődési 
ütemnek, azonban az 1938-1957 közötti lemaradást nem sikerült behozni 
és így a termelé.s színvonala számos európai országhoz képest még el
marad. 

Az élelmiszeripar szintén jelentós károkat szenvedett a második vi~ 
lágháborúban. Ezt figyelembe véve igen nagy eredmény, hogy 1949-ben 
az élelmiszeripar termelésének színvonala nemcsak elérte, hanem némi
leg meg is haladta az l P38-as szintet. Az ebben az időszakban bekövetke
zett államosítások lehetőséget adtak a termelőerők koncentrációjára, a 
nagyüzemi termelés biztosítására. A kialakuló nagyüzemi gyártás alapján 
az élelmiszeripar termelése gyofs ütemben fejlődött, és a termelés volu
mene 1968-ban az 1938. évinek mintegy négyszeresére, évi átlagban 4,8°/o
kal növekedett. 

Hazánk élelmiszergazdaságában tehát az elmúlt csaknem három év
tized .során nagy jelentőségű változások következtek be. E változások fő 
irányukban követték az európai szocialista országokban megfigyelhető 
tendenciákat. Eltérő adottságaink és az alkalmazott gazdaságpolitika ha
tása azonban fejlődésünk számos területén sajátos volt. A közbeeső fej
lődé:,i sz&kaszoktól most eltekintve, 1963-tól a mezőgazdasági nagyüzemek 
fokozatos megszilárdulásának, a mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesz
tés tudatos összekapcsolásának időszaka kezdődött el. Ez az összevonás, az 
újszerű kapcsolatok, továbbá aZ új gazdaságirányítási rendszer számos 
eleme éppen a legutóbbi időszak_jelensége. Az élelmiszer-termelés szerke
zeti alakítása már nem szűkíthető le a mezőgazdasági termelés irányítási 
problémáira, hanem a szerves egésznek tekintett élelmiszergazdaság ipar
szer.l fejlesztésének keretében megy végbe. A fejlődés ilyen irányát az 
tette szükségessé, hogy 

- a kereslet szerkezeti változása az ipart mind az alapanyagszükség
séglet biztosítása, mind a feldolgozás és az értékesítés terén nagyobb szer
vezettségre kényszerítette. 

- az ipari feldolgozás gazdaságossága, folyamatossága nagymérték
ben függ a nyersanyagok mennyiségétől, minö5egétöl. 

Ezért tehát a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés közötti új 
kapcsolat, ,.1o;,; integráció, objektív szükségszerűség volt. 

A magyar élelmiszergazdaság hazai termelésből fedezi a lakosság élel
miszer és mezőgazdasági eredetű élvezeti cikk fogyasztásának 92°/0-át. A 
laltosság értékben számított ősszes fogyasztásának 44%-a származik az 
élelmiszergazdaságból. 
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A fejlődés hatására az a termékmennyiség, amelyet az élelmiszer
gazdaság a lakossági és közületi fogyasztás céljaira, valamint a külkeres
kedelem részére termel, rendszeresen növekszik, jóllehet a társadalmi ter
mék termelésében és a nemzeti jövedelem előállításában részaránya a 
többi népgazdasági ágéhoz képest csökken. Ez világjelenségnek tekinthető 
és törvényszerü velejárója a társadalmi munkamegosztás fejlődésének, a 
gazdasági élet intenzív irányú szerkezetváltozásának. Mindenhol bekövet
kezik ez a.l arányváltozás, ahol az ipar más ágazatai gyorsabb ütemben 
fejlődnek, mint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar együttesen. 

A lakossdg fogyasztása 

Az 1950-es évek elejére az élelmiszer-fogyasztás színvonala elérte, sőt 
meg is haladta a háborű előtti szintet. A fogyasztási átlagok azonban nem 
tükrözik azt a lényeges minőségi változást, amely bekövetkezett. A II. vi
lágháború előtti átlagok ugyanis nagyon differenciált fogyasztást takar
tak, míg az 50-es évek elejére elért színvonal milliós tömegek élelmiszer
fogyasztásának nagymértékű növekedését jelenti. Most eltekintve annak' 
az egyenetlen vonalú fejlődésnek taglalásától, amelyet 1950 és 1957 között 
az életszínvonal és az ezzel szoros összefüggésben álló élelmiszer-fogyasztás 
tekintetében láthattunk, azt lehet megállapítani, hogy a határozott, egye
nesebb vonalú fejlődés az 1957-ben életheléptetett, az éleszínvonal eme
lését szolgáló intézkedése~ végrehajtása nyomán indult rp.eg. 

A fogyasztot~ élelmiszerek és élvezeti cikkek tömege az életszínvonal 
emelkedésével párhuzamosan állandóan növekszik. A növekedés 1950 és 
1968 között évről évre átlagosan 3,6% volt. A katonai fogyasztással való 
hasonlíthatóság érdekében is nézzük meg a lakosság egy főre eső fogyasz
tásának alakulását az alapvető tápanyagokból, illetve a fontosabb élelmi
szerekből, a stati~.ztikai adatok alapján: 

1960 1965 1970 

Kalória 3024 3055 3194 
Fehérje, gr 

ebből: 
91,8 96,1 97,9 

állati fehérje, gr 37,3 37,9 43,3 
Zsír, gr 99,7 98,5 115,5 
Szénhidrát, gr 420,1 426,6 420,1 
Húsfélék összesen, kg 47,6 51,6 57,6 -
Tej és tejtermékek, kg 115,4 98,7 111,7 
Tojás, db 160 188 247 
Sertészsír, kg 19,8 18,6 22 
Étolaj, margarin, kg 1,3 2 2,8 
Cukor, kg 26,6 30,1 33,5 
Burgonya, kg 97,6 84,3 75,1 
Cereáliák, kg 136,2 139,2 128,2 

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 1972. 
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Az egy főre jutó élelmiszer-fogyasztás alakulásának elemzéséből több 
.fontos következtetés vonható le. Ezek közül néhány: 

a) Az élelmiszer-fogyasztás kalóriában kifejezett színvonala maxi
mumnak tekinthető. A napi 3000 kalória körüli szintet a legmagasabb fej
lettségi fokon levő államok kalóriafogyasztása sem lépi túl, sőt bizonyos 
csökkenés figyelhető meg. Nemzetközi összehasonlításban hazánkban a 
kalóriaszint viszonylag magas, a jövőben tehát emelkedésével nem kell 
számolni. Összeha~onlítás néhány európai állam kalóriában kifejezett fo
gyasztásával az ,967-1968. évi adatok alapján: Franciaország 3100, Svéd
ország 2850, S,·ájc 3170, NSZK 2960, Ausztria 2920, Csehszlovákia 3105, 
Olaszország 2860, Spanyolország 2790, ebben az időszakban Magyarország 
3141. (Forrás. FAO, 1968.) 

b) Az életviszonyok fokozatos javulása a kalóriahordozók összetételé
nek, tehát az élelmiszer-fogyasztás szerkezetének megváltozását eredmé
'llyezi. A magas kalóriájú, viszonylag olcsó élelmiszereket az értékesebb 
élelmiszerek váltják fel. Ezzel párhuzamban növekszik az élelmezési szín
vonal egyik fontos mércéje, az állati eredetű fehérje fogyasztás, ami 
1934-1938 között 28,6 gr, 1966-ban 38,3 gr, 1968-ban 41 gr és 1970-ben 
43,3 gr volt, Allati eredetű fehérje fogyasztásunk nem alacsonyabb, mint 
az egy főre jutó nemzeti jövedelem termelésében hasonló fejlettségű or
szágoké, összetétele azonban kedvezőtlen, A viszonylag magas húsfogyasz
tás, viszonylag alacsony tej-tejtermék és tojásfogyasztással párosul, Ez azt 
jelenti, hogy mi drágábban fogyasztjuk ugyanazt az állati eredetű fehér
jét, mint a nálunk fejlettebb országok. 

c) Az élettanilag értékes, viszonylag alacsony kalóriatartalmú cikkek 
(zöldség, zöldfőzelék, gyümölcs) fogyasztásának erőteljes mennyiségi nö
vekedését fokozatosan e cikkcsoporton belüli minőségi változás váltja fel. 
A cereáliák (lisztfélék, őrlemények) fogyasztásának csökkenése hazánk
ban igen lassu ütemű, a zsirfélék fogyasztása pedig - ha a korábbiaknál 
lassabban is, de - még mindig növekszik. 

Az eddigi fejlődés és a Jelenlegi helyzet tömör összefoglalása után 
néhány gondolat a jövő tendenciáiról: 

Az élelmiszergazdaság szerepe változatlanul jelentős lesz. Az emel
kedő életszínvonalnak megJelelő ellátás biztosítása, fejlesztésének meg
gyorsításút nélkü!özhete!lenné .teszi. 

A hazai élelmiszer-fogyasztás növekedése és strukturális átalakulása 
a gazdasági fejlődéssel együttjáró folyamat. Tendenciái eléggé biztonsá
gosan láthatók: a kalóriafogyasztás lassú növekedése, megállapodása, 
esetenként lassú csijkkenése mellett az élelmiszer-fogyasztás szerkezete -
elsősorban a cereáliák rovására - a fehérjében, vitaminokban gazdagabb, 
biológiailag értékesebb élelmiszerek fogyasztása felé tolódik el. Növekszik 
az\ állati eredetű fehérje, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás. Folya
matosan növekszik a feT.dolgozottan forgalomba kerülő élelmiszerek ará
nya. Mind a frisseri :fogyasztásra kerülő, mind a feldolgozott élelmiszerek.., 
nél nő a csomagoltság és a feldolgozottság foka. 

E tendenciák tartósnak ítélhetők, a következő egy-két évtizedben to
vább hatnak, sőt a társadalmi-gazdasági fejlődéssel, az életszínvonal emel
kedésével erősödhetnek. 

53 



II. Néphadseregünk élelmezési eilátásának helyzete, a fejlődés útja 

Néphadseregünk hadtáp ellátási rendszerén belül fontos szerepe van 
a személyi állomány élelmezési ellátásának. Mint az emberi munkaképes
ség fenntartásának legfontosabb tényezője, döntő befolyása van a katonák 
szellemi és fizikai erejére, ezen keresztül a kiképzés eredményességére és 
a harckészültségre. Az élelmezés közvetlenül hat az állomány erkölcsi
politikai állapotára, hangulatára, az életkörülmények alakulásának egyik 
alapvető összetevője. Ebből fakad pártunk és kormányunk folyamatos 
gondoskodása, amely lehetővé tette és teszi a fegyveres erők olyan élel
mezési ellátását, amely figyelembé veszi az ország mindenkori társadahni
gazdasági helyzetét, annak fejlődését, de a kiképzés és alkalmazás sajá
tosságaiból származó speciális követelményeket is. 

Élelmezési színvonalunk helyzetének és fejlődésének vizsgálatánál a 
szükséglet elemzéséből kell _kiindulni. . 

A ko tonák tápanyag szükséglete 

A táplálkozásnak az elfogyasztott élelmiszerekkel, ételekkel biztosí
tania. kell a szervezet összes tápanyagig'ényét, a test szerveinek zavarta
lan működését, _továbbá á ,:,övekvő szervezet fiziológiás fejlődését. A ka
tona tápanyagszükséglete' tehát azt a tápmennyiséget jelenti,_ amelyre 
szervezetének a zavartalan életműködéshez, fejlődéséhez, továbbá a mun
kavégzéshez szükség van. A tápanyagszükséglet· alap- és munkaszükség
letre bontható fel. Az alapszükségletet az alapanyagcsere, az életkor, az 
éghajlat (évszak); é·s az emésztés munkája ha~ozza meg, a m,unkaszük
.~égletet pedig a munkavégzés. 

Egy- 70 kg-os testsúly>'., katona alapszükséglete 1800 kalória körül van, 
amit némileg befolyásol .:12 évszak; illetve az éghajlati tényező. Télen'."' az 
energiaigény nagyobb. mint nyáron. A levegő 10 °C-onkénti változása a 
szükségletet 5°..'0-kal módosítja. 

A munkaszükségle"tet a munkavégzés jellege és körülményei határoz
zák meg. A sorállomány igénybevételét tanulmányozva az állapítható 
meg, hogy az energiaigényt tekintve a nehéz fizikai munka 'kategóriájába 
sorolható. A vizsgálati eredmények szerint a különböző fegyvernemeknél, 
szakcsapatoknál szolgálatot teljesítő katonák szükséglete alapvetően két 
tényezőre bontható: az egyik az állandó 1 a másik a változó szükséglet. Az 
állandó, napirend szerinti munkavégzés átlagos energiaszükséglete jól de
finiálható, naponta 1500 kalóriás középérték számolható. A változó szük
séglet a fegyvernemek, szakcsapatok kiképzési sajátosságaiból, az igény
bevétel különb0zőségébői adódóan határértékek között állapítható meg. 
A vizsgálatok alapján e szükséglet 250-850 kalória között mozog. Néhány 
példa a napi kalóriaszükségletre: 

1 

AJ p I Munkaszükséglet 1 ' 
SZu„ksae·g-let l---"-'-'-='-'-'1-'-'-==-- összesen 

alap változó 

iövész katona 1800 1500 380-480 3680-3780 
felderítő katona 
ejtóernyós kiképzés 

közben 1800 1500 57()-850 3870-4150 
őrkatona 1800 1500 430-520 3730-3820 
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A példák természetesen nem mentesek az átlagolás hibáitól, mert 
nem veszik többek között figyelembe a már említett évszak befolyását, 
vagy azt, hogy a lövész katona szükséglete is magasabb harcászati gya
korlaton, mint általában. 

Egyáltalán ne:n közömbös az, hogy a kalóriában kifejezett szükséglet 
milyen tápanyagból kerül biztosításra. A sorállományú katonák életkori 
sajátosságait is figyelembe véve, az összkalória igény 12-18"/o-át fehér
jékkel (ennek legalább fele állati eredetű), 25-45°/0-át zsírral, 40-60"/o-át 
szénhidráttal szükséges binosítani. 

A szükségletek kielégítése 

A sorállomány élelmezési ellátásának rendszere az élelmezési normá
kon, illetve a normák keretében biztosított anyagi eszközOk szabályozo,tt 
felhasználásán alapul. A szükségletek kielégítésének gyakorlati alapját_ 
tehát az élelmezési normák adják, amelyek kialakítását három fő tényező 
határozza meg: 

1. A táplálkozási sa.ükségletek az ember sokféle, egyre jobban diffe
renciálódó, bővül!I szükségletet közül a kielégltés sorrendjében az elsők 
közé tartoznak. Az élet fenntartása. a szervezet egészséges in\lköd~,- ,.J 
testi és szellemi fejlődés biztösitása érdekében rendszeresen élelmiszer-éket 
és ezekkel tápanyagokat kell fogyasztani. Ennyiben tehát a táplálkozás 
élettani f o!yamat. 

2. · Kizárólag élettani alapon azonban a táplálkozási szükségletek nem 
magyarázhatók. Az, hogy a szükségletek milyen feltételek között, milyen 
színvonalon és összetételben nyernek kielégítést, függ a társadalom és a 
termelőerők fejlettségétől, a termelési viswnyoktól. A táplálkozási szüks 
ségletek tehát élettani és társadalmi-gazdasági jellegűek is. 

3. A táplálkozási szükségletek - mivel emberi szükségletek - egy
ben szubjektívek is. A szükségletek szubjektív vonásainak érvényesülése 
szoros1.n összefügg az tlettani és a társadalmi-gazdasági tényezőkkel, vég
ső soron azokra épül. 

Eszerint tehát az élelmezési normáknak biztosítaniuk kell a szükséges 
tápanyagokat az élettani!&g indokolt mennyiségben, összhangban kell len
niük a társadalom és gazdaság adott színvonalával, és lehetőséget kell 
adniuk a fogyasztási swl<ások kielégítésére is. A hadseregben folytatott 
tömegétkeztetés és más körülmények természetesen a szubjektív igények 
kielégítését csak nagyon szűk - bár folyamatosan bővülő - határok kö
zött teszik lehetővé. 

Néphadseregünk sorá1lománya részére 1949-tól 1957-ig természetbeni 
élelmezési norma volt megállapítva, amely kezdetben 19 féle, majd 22 
féle élelmiszer kötelező felhasználását írta elő. fgy az élelmiszerfogyasz
tást, az élettani igények kielégítését, az ételfogásokat az élelmezési norma 
egyértelműen determinálta. Jellegzetessége volt a cereáliák, a hüvelyes, a 
burgonya túlzott mérvű fogyasztása, az alacsony cukor-, tej- és tejtermék
fogyasztás. AL 1957-től 1961-ig tartó vegyes gazdálkodás - részben ter
mészetben, részba.n pénzben volt a norma megállapítva - után 1962-től 
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áttérve a teljes pénzgazd&lkodás rendszerére, lényegében megszűnt min
den menr..yiségi elöír3.s. Azóta a fogyasztási célkitűzések a tervezhető és 
számítható élettani mutatókon alapulnak. 

Hogy milyea fogyatiztást tett lehetővé a sorállomány élelmezési nor
mája, a fogyasztás hogyan alakult, azt az alapvető tápanyagok és a fon
tosabb élelmiszerek felhasználásának tükrében lehet megítélni (az 1970-es 
fogyasztást a lakosságéval is összehasonlítva): 

1957 1968 
1970 

MN ]lakosság 

Kalória 3987 4050 4269 
1 

3194 
Fehérje, gr 134,9 132,8 138 97,9 

ebből: 
Allati fehérje, gr 47,4 53,8 53,9 43,3 
Zsír, gr 100,5 126,7 128,9 115,5 
Szénhidrát, gr 609,7 567,5 610,9 420,1 
Húsfélék összesen, kg 99 102,1 95,4 57,6 
Tej- és tejtermékek, kg 37,6 89,4 96,1 lll,7 
Tojás, db 91 95 151 247 
Sertészsír, kg 19 21 20,5 22 
Cukor, kg 26,5 22,6 22,3 33,5 
Burgonya, kg 146 88,6 88,2 75,1 
Cereáliák, kg 205,2 197,3 205,4 128,2 

Az adatok alapján önként adódik a lehetőség néhány következtetésre: 

1. A lakosság fogyasztásá,•al való mennyiségi összehasonlítás itt most 
elsősorban annak bizonyítékául szolgálhat, hogy a sorállománynak a la
kossági átlagtól eltérő életkori sajátosságai, az átlagfogyasztóénál rendsze
resen magasabb igénybevétel nagyobb felhasználási értékeket indokol. 
Más tekintetben azonban - ha folyamatában és hosszabb távon vizsgál
juk -, az összehasonlítás azt is igazolja, hogy az egész társadalom fo
gyasztására ható tendenciák néphadseregünkben is érvényesülnek, igaz, 
C'sak a norma által behatár0lt lehetőségig. 

2. A sorállomány fogyasztásának kalóriában kifejezett mennyisége 
napi 4000-4200 közötti szinten mozgott, ami a nehéz fizikai munka ka
lóliaszükségletének felel meg. 

3. A táplálkozásélettani szempontból jelentős állati eredetű fehérje 
biztosít:ísában - különösen 1957-hez viszonyítva - jelentős előrelépés 
történt. Ennek ellenére e, növényi és állati fehérje aránya kedvezőtlen, 
még nem felel meg a szükségletből fakadó követelménynek (50-50%). 
E tekinteth-"".!n a lakosság fogyasztásának belső aránya jobban megközelíti 
az optimumot. 

4. A társadalmi hatás és a táplálkozástudomány elveinek, tudatos al
kalmazásánJ.k eredményE'ként sokban módosult az élelmiszer-fogyasztás 
szerkezete. 1957-től JD68-69-ig fokozatosan növekedett a hús, húsipari 
termékek, a tej, tejtermékek, a tojás, a gyümölcsfogyasztás. Ezzel párhu
zamosan csökkent a gabonaneműekből készült termékek (cereáliák), a 
burgonya felhaszÍlálása. ·A hadsereg fogyasztásában is törvényszerűen na ... 
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gyobb szerephez jutottak a magasabb feldolgozottsági fokú, mind életta
nilag, mind pénzb-en ét'tékesebb élelmiszerek. 

5. E kedvező irányú fejlődés - mint a táblázat is mutatja - 1970-re 
megállt, sőt néhány fontoE élelmiszernél a fogyasztás alakulásában hatá
rozott visszaesés mutatkozott. Az okokat keresve, ebben két tényező ját
szott szerepet: az egyik a szabadáras mezőgazdasági termékeknél tapasz
talt felfelé irányuló ármozgás, a másik a pénzértékben magasabb, értéke
sebb élelmiszerfajták nagyobb mérvű fogyasztása. E tényezők a norma 
1957-es belső .szerkezete és 1968-tól változatlan értéke miatt érthetően an
nak reálértékét csökkentették. Ezek miatt szükségessé vált a norma érté
kének felülvizsgálata és konekciója. 

Az új élelmezési norma 

Mint isIPeretes, a Magyar Néphadsereg hadtápfönökének 2. sz. Uta
sítása 1973. január 1-i hatállyal elrendelte - többek között, de elsősorban 
- a sorállomány élelmezési normájának korrekcióját. Ez alapján a norma 
pénzértéke 16%-kal emelkedett. A korrekciót megelőző elemző-kidolgozó 
munka során abból indultunk ki, hogy 

- az 1957-es belső szerkezetre alapozott pénzérték (17,60 Ft) már 
irreális, túlhaladott volt, nem tette lehetővé a vázolt fogyasztási tenden
ciák érvényesülését. Pl. a régi norma szerkezetén belül a hús aránya 70% 
marhahús, 30% sertéshús volt, tejből 1 dl naponta, noha a tényleges fo
gyasztás húsból 50-500/.,, tejből 1,5 dl. Vagy: tejtermékek, készételek a 
régi norma alapjaként nem is szerepeltek, a valóságos fogyasztással ellen
tétben. Az élelmiszeripar 1968-tól 130-140 új cikkel jelent meg a piacon, 
30 féle konzérvipari termék, 30-40 fele tejtermék, 70 féle édesipari ter
mék formájában. Ezek mind magasabb feldolgozottságú, jobb csomagolt
ságú, nagyobb tápanyagCrtékű, de árban is magasabb értékű termékek, 
amelyek egy részét a változatlan értékű norma csak elvétve és szükség
szerűen, tud:a befogadni; 

- az utoljára 1968. január 1-vel megállapított pénzérték nem bizto
sította az időközben beálló, kedvezőtlen ármozgás követését a szabadáras 
kategóriába tartozó rnezógazdasági termékeknél. Tehát a változatlan név
leges értékü pénznorma terhére csökkentett mennyiségű beszerzés vált 
lehetővé a csapatoknál. Az J. sz. élelmezési normában szabadáras termé
kek beszerzésére tervezett értékhányad reálértéke 1968-tól mintegy 30-
400,o--kal csökkent. 

Mindezekből következik, hogy a sorállomány részére megállapitott új 
élelmezé:.i no•:rna nemcsak az elmúlt évek árszint növekedésének utólagos 
korrekcióját, hanem - 1:-.a szerény és egyáltalán nem teljes mértékben is 
- a fogyasztás szerkezeti korszerűsítésének lehetőségét is tartalmazza. A 
továbblépés indokai adottak, a realizálás, az anyagi feltételek megterem
tésével arányban a távolabbi tervek célkitűzése lehet. 

A katonai élelmiszer-fogyasztás fejlődésének jövője 

Az élelmiszer-fogyasztás eddigi fejlődésének egyik legfontosabb tanul
sága az, hogy a társadalmi és gazdasági élet jelenségei, az életszínvonal 
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változása közvetlen hatást gyakorol arra. Minthogy a hadsereg a társada
lom szerves része, e hatások közvetlenül, törvényszerűen érik a katónai 
fogyasztást is. A hosszabb távon való fejlődés megítélésénél is tehát e szo
ros kapcsolatból kell kiindulni. 

Az élelmiszer-fogyasztás sajátossága, hogy annak mértékét végső fo
kon a táplálkozás-élettani határok korlátozzák. Vajon meddig növekedhet 
az élelmiszer-fogyasztás, van-e valamilyen szint, l\ffiely behatárolja a fo
gyasztás mennyiségét, volumenét. A telítettséget a táplálkozásban is 
mennyiségi és minőségi vonatkozásban vizsgálhatjuk. A különféle ten
denciák azt bizonyítják, hogy hazánkban a ténylegesen elfogyasztott élel
miszerek mennyisége, és a kalóriafogyasztás hosszabb távlatban csök
kenni fog. A katonai fogyasztásban a várható értékek: élelmiszer-fogyasz
tás bruttó értékben napi 1,6-1,7 kg (jelenleg: 1,9 kg) kalóriafogyasztás 
napi 4000 (jelenh,g csaknem 4300). 

' . 

A másik oldalt - a minőség oldalát - vizsgálva az állapítható meg; 
hogy a táplálkozás szerkezete, összetétele, a fogyasztott élelmiszerek for
mája, a feldolgozottság foka, annak árányai állandóan _,változnak, fejlőd
nek. Fejlődésébtn vizsgálva tehát minőségi szempontból nincs a táplálko
zás telítettség~nek abszqlút határa. Minőségi tekintetben a katonai fo
gya,sztás. fő tendenciái: 

- megáll, és némileg csökken az összfehérje felhasználás mennyisége, 
de· a bels(, · arány eltolódik a biológiailag értékesebb állati fehérje irányác 
ba. Az optimális arány 50-50% (a jelenlegi árány: 39"/o állati, 61% nö
vényi fehérje); 

- a fentiekkel összhangban ,a jelenleginél alcsonyabb zsír- és szén
hidrátfogyasztás várható: 

- csökken a rereáliák (lisztfélék) fogyasztása, növekszik a hús, tej, 
tojás, valamint a zöldség·és gyümölcsfogyasztás; 

- a katonai fogyasztásban is jelentősen éreztetni fogja hatását, hogy 
az élelmiszeripar konzervek, nagyüzemi félkészételek gyártásával olyan 
előkészített termékeket fog egyre nagyobb mértékben termelni, hogy a 
laktanyákban csak a főzés utolsó fázisára.keriil majd sor; 

- a fokozatos és minden irányú fejlődéssel párhuzamosan megvaló
sulnak a sorállomány élelmezési ellátásánál is a választásos menürendszer 
feltételei. 

A vázolt fogyasztási célkitűzések viszonylag nem távoli időszakban 
elérhetők, egyik-másik vonatkozásban pedig már a közeli jövőben meg
valósíthatók. Az eredmények, amelyeket szocialista társadalmunk, had
seregünk épít~se közben e tekintetben is történelmileg rövid idő alatt ér
tünk el, teljesen reálissá teszik, hogy erőforrásaink és lehetőségeink szám
bavételével a jövő útját egyre konkrétabban meg lehessen jelölni. A kö
vetkező évekber, a már megindult fejlődési folyamat meggyorsítására, a 
még határozottabb célok megvalósulására kell törekednünk az egész fej
lődéssel összhangban. 
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A „Csapathadtáp Számviteli Rendszer" kísérletben 
részt vevő egJségek élelmezési gazdálkodásának 

számviteli kérdéseiről 

K . T ó t h La j o s alezredes, D o mi " e J á n o s főhadnagy 

A csapathadtáp - szolgálati áganként tagolt - számvitelének korsze
rűsítése érdekében 1969°ben megkezdett kisérlét kedvező tapasztalatai 
alapján az elmúlt évben több egység tért át az új elveken és módszereken 
alapuló, összev<mt számviteli rendszerre. A korábbi hagyományos nyilván
tartási rendszerhez viszonyítva· alapjaiban új,· korszerű könyvvitel(- mód
szerekkel folyó számvitel került alkalmazásra az 'élelmiszer gazdálkodás
ban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az érintett egységek élelmezési 
szolgálat vezetői, a számviteli részlegek beosztottai általában megértették 
és elsajátitották a könyvvitel szabályait, a gyakorlatban alapvetően· he
lyesen alkalmazzák azokat. Természetesen - részben a még hiányos el
méleti felkészültségből, részben a tapasztalatlanságból adódóan - nem 
mindenütt sikerült hibátlanul megbirkózni az újszerű feladattal. A cikk 
keretében - figyelemmel a leggyakrabban felmerült általános problé
mákra, kellően meg nem értett kérdésekre - gyakorlati útmutatást sze
retnénk adni, az élelmiszer gazdálkodás könyvvitelének jobb elsajátítá
sához. 

Az élelmiszer gazdálkodás számvitele kettős könyvvite!i rendszeren 
alapszik. 

A nyilvántartás és elszámolás: 
- cikkenként mennyiségben és értékben, valamint 
- főkönyvi számlánként forintértékben történik. 

Ennek megfelelően beszélünk; 
- analitikus nyilvántartásról és 
- szintetikus nyilvántartásról. 
- A szintetikus nyilvántartás az alkalmazott számlakeretnek meg-

felelő (összesitő) számlák szerint összevont képet nyújt a gazdálkodás 
helyzetéről, eredményességéről. A számlák adatai alapján, a számlakeret
ben meghatározott csoportosításban mutathatók ki a gazdasági műveletek 
hatásai és összefüggései, továbbá - az MN sajátosságainak megfelelően 
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- az eszközök és források összefüggései is. A számlák vezetése csak fo
rintértékben a könyvelési utasításban meghatározott számlaösszefüggések 
szerint történik. 

- Az analitikus (részletező) nyilvántartás biztosítja a mennyiségi 
adatok természetes mértékegységben (kg, db, liter stb.) és forint értékben 
történő nyilvántartását. 

A szintetikus és analitikus nyilvántartások között szoros összefüggés 
van, amely számszaki egyezőségben jut kifejezésre. Ez gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy pl. a „211. Fogyó élelmiszer és árugöngyöleg készlet elszá
moló áron" számla egyenlegének meg kell egyezni az analitikus anyag
nyilvántartásban szereplő fogyó élelmiszer és árugöngyöleg készlet össze
sített értékével. . 

A szintetikus számlákra könyvelt adatok helyességéről különféle köny
velési egyeztetések útján lehet meggyőződni. Az egyeztetések a könyvelés 
belső egyezőségének és számszerű helyességének ellenőrzését biztosítják. 

Egyeztetési lehetőségek 

- A könyvelés mindig - a kettős könyvvitel szabályai szerint - va
lamelyik szintetikus számla „Tartozik" és a másik számla „Követel" olda
lára történik. Ebből következik az, hogy az összes számlák „Tartozik" ol
dalára könyvelt összegeknek pontosan meg kell egyezniük az összes szám
lák „Követel" oldalára könyvelt összegekkel. Ez a forgalom egyezősége. 

- A számlákra könyvelés mellett a könyvelési tételek egy „idősza
kos feljegyzésben", a naplóban is vezetésre kerülnek, tehát szükségszerű
en ugyanazon tételeknek kell itt szerepelniük, mint amelyek a számlák 
„Tartozik" és „Követel" oldalaira kerültek. Szabály tehát, hogy az összes 
számlák „Tartozik", illetőleg „Követel" oldalára könyvelt összegeknek a 
napló végösszegével meg--kell egyeznie. 

- A negyedévek végén készítendő "Főkönyvi kivonat" minden szám
la forgalmi adatai mellett a számlák egyenlegeit is tartalmazza. Fontos 
szabály, hogy az összes számla „Tartozik" egyenlegének meg kell egyezni 
az összes számla „Követei:' egyenlegével. Ez az egy,enleg egyezősége. 

A gépi könyvelésnél a fenti ellenőrzési feladatok naponkénti elvégzé
sét biztosítja az alkalmazott programok szerinti - a gép által automati
kusan végrehajtott - adatgyűjtési rendszer. 

A továbbiakban konkrét példán keresztül folyamatában mutatjuk be 
az élelmezési gazdálkodás napi számvitelével és az év végi zárással kap
csolatos könyvelési (ellenőrzési) feladatok végrehajtását. 

A) A szintetikus számlák a december 30-i helyzetnek megfelelő -
éves viszonylatban összevont - forgalmi adatait a „Forgalmi kimutatás" 
(1. sz. melléklet) tartalmazza. (A számlák megnyitása itt nem kerül vég
rehajtásra, a 2. sz. mellékletben levő számlákon „Ny" jellel vannak je
lölve.) 

D) A szintetikus számlákon a december 31-i gazdasági műveletekkel 
kapcsolatosan az alábbi adatok könyvelését kell elvégezni: 

Norma szerinti napi anyagfehasználás: 18 500,- Ft 
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Napi étkezési létszám: 

1. sz. norma 858 fő 
2. sz. védőétel 10 fő 

Tiszti étkezdének atadott anyagok értéke 

Anyagbeszerzések (tényleges áron): 
Húsipari Vállalat (számla) 
Sütőipari Vállalat (számla) 
Zöldség Nagykereskedelmi Vállalat (számla) 

Összesen: 

550,- Ft 

6 500,- Ft 
3 400,- Ft 
3 500,- Ft 

13 400,- Ft 

A kidolgozás során most és a következőkben a számlák kijelölése 
(kontírozása), elnevezése is szerepel. Tekintsük ezeket egyszerűsített köny
,·elési naplótételeknek. A naplótételek sorszámát folyamatosan vezetve, 
a példáknak a főkönyvi számlaváltozatokon való levezetését figyelemmel 
kísérhetjük. (2. sz. melléklet.) 

Köny,•e!ési nap!ótételek: 

- a norma szerinti anyagfelhasználás értéke (utalvány szerint) (kész-
letcsökkenés - anyagfelhasználás) ' 

1. T 781. Élm. normával való gazdálkodás eredménye 
K. 211. Fogyó élelmiszer és árugöngyöleg klt. elszá-

molási áron 18 500,- Ft 

(Az analitikus nyilvántartáshoz kapcsolódó feladat: 

a fogyó élelmiszer és árugöngyöleg készletről cikkenként vezetett nyil
vántartási lapokon a felhasznált anyagok kiadásba helyezése. Az anyag
forgalmi naplón a norma szerinti felhasználásnak megfelelő mozgásnem 
szerinti kiadás összege 18 500,- Ft.) 

· - a napi étkezési létszám 1. sz. élelmezési 
védőétel 10 adag. Illetményes összeg (858x20,50) 

(lOxl,10) 

normában 858 fő, 2. sz. 
17 589,- Ft 

11,- Ft 

Összesen: 17 600,- Ft 

2. T 4811. Felszámított élelmezési illetmény 
K. 781. Élm. normával való gazdálkodás eredménye 17 600,- Ft 

(Az analitikus nyilvántartáshoz kapcsolódó feladat: 
a jogcímenként és normánként vezetett „Élelmezési illetmény felszá

mítási lapok"-on a jogcim - jelen esetben az 1. sz. élm. norma és a 2. sz. 
védőéte] szerinti átvezetés. A napi illletmény összegének meg kell egyezni 
a 2. sz. napló, az érintett lapoknak megfelelően vezetett, napi forgalmá
nak összegével. Az illetményfelszámítás bizonylata a „Könyvelési uta
s1tás'".) 

- Tiszti étkezdének átadott anyagok (utalvány szerint) 
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3. 'l'-331. Tiszti étkezde folyószámla 
K. 211. Fogyó élelmiszer és árugöngyöleg elszá-

moló áron 550,- Ft 
(Analitikus nyilvántartáshoz kapcsolódó feladat ugyanaz, mint az 1. 

fsz. alatt.) 

- Az anyagbeszerzés könyvelése két lépésben történik, ugyanis az 
árváltozások miatt a beszerzéseket elszámoló és tényleges áron is köny
velni kell. Az elszámoló és a tényleges árak közötti eltérés nyilvántartá
sára szolgál a 219. Elszámoló-ár különbözet számla. 

A számla tartalma: 

T 219. Elszámoló-ár különbözet K 

, A beszerzett anyagok beszerzési 
áron számított értéke 

A beszerzett anyagok elszámoló 
áron számított értéke 

A számla egyenlegének jellege (anyagkészlet érték függvényében) 

<+> 219. Elszámoló-ár különbözet 

Egyenleg 
(Ha a tényleges beszerzési ár maga
sabb, mint az elszámoló ár. Készlet
érték növelő, gazdálkodási ered
ményt rontó hatás.) 

<+> 219. Elszámoló-ár különbözet 

Egyenleg 

(-) 

(-) 

(Ha a tényleges beszerzési ár ala
csonyabb, mint az elszámoló ár. 
Készletérték csökkentő, gazdálkodási 
eredményt javító hatás.) 

Az élelmezési szolgálatban elszámoló árakon az MN Élelmezési Szol
gálat Főnökség által kiadott cikkjegyzékben szereplő árakat kell érteni. 
Ezen árakon kell a szolgálat szakanyagai közül a fogyó anyagokat nyil
vántartani. 

A könyvelés végrehajtása előtt tehát a beszerzésre került élelmiszerek 
elszámolóáras értékét is ki kell számítani: 

- a Húsipari Vállalat számlájának összege tényleges áron 6,500,- Ft, 
a Sütőipari Vállalat számlája alapján tényleges áron számitott összeg 
3400,- Ft. Ezeknek az elszámoló-áron számított értéke a tényleges érték
kel megegyezik (fix áras termékekről van szó). 
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Anyagbevételezés könyvelése: 

4. T 211. Fogyó élelmiszer és árugöngyöleg elszámoló 
áron (Húsipari Vállalat) 

K 219. Elszámolóár különbözet 6500,- Ft 



5. T 211. Fogyó élelmiszer és árugöngyöleg elszámoló 
áron (Sütőipari Vállalat) 

K 219. Elszámolóár különbözet 

Kifizetés könyvelése: 

6. T 219. Elszámolóár különbözet 
K 4851. Hitelfelhasználás a 04-011 költségvetési té

telen (Húsipari Vállalat) 

7. T 219. Elszámolóár különbözet 
K 4851. Hitelfelhasználás a 04-011 költségvetési té

telen (Sütőipari Vállalat) 

3 400,- FI 

6500,- Ft 

3 400,- Ft 

A Zöldség Nagykereskedelmi Vállalat számlájának összege tényleges 
áron 3500,- Ft, az elszámolóáron számított értéke 1600,- Ft (,,szabad
áras'') termékek beszerzése történt. 

Anyag bevételezés könyvelése: 

8. T 211. Fogyó élelmiszer és árugöngyöleg elszámoló 
áron (Zöldség Nagykereskedelmi Vállalat) 

K 219. Elszámolóár különbözet 

Kifizetés .könyvelése: 

9. T 219. Elszámolóár különbözet 
K 4851. Hitelfelhasználás a 04-011 költsegvetési té

telen (Zöldség Nagykereskedelmi Vállalat) 

1600,- Ft 

3 500,- Ft 

(Az anyagbevételezéshez analitikus nyilvántartási feladatként kapcso
lódik a beszerzett anyagnak anyagnyllvántartási lapokon történő bevéte
lezése elszámoló áron. 

Az anyagforgalmi naplón a tételhez kapcsolódó bevételezések ösz
szegének meg kell egyezni a 211. számla „Tartozik" oldalára könyvelt 
11 500,- Ft-tal.) 

C) A következő feladatcsoport a december 31-i helyzetnek megfele
lően végrehajtott leltározáskor készített készletérték-kimutatás (leltárív) 
adatainak könyvelése: 

A leltáriv adatai: 

Élm. anyagok és árugöngyölegek 
Takarmány, állattáp 
Anyagjárandóság 
Konyhai fogyó, karbantartó anyagok 
Betétdíjas göngyölegek 

550 OOO,- Ft 
3050,- Ft 
8500,- Ft 
1200,- Ft 

20 600,- Ft 

Ennek elvégzéséhez a szintetikus készletszámlák tartalma és egyen
lege az eddigi forgalomnak megfelelően: 
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'211. Fogyó élelmiszer árugöngyöleg 
elszámolási áron 

214. Allattáp, szalma 

4 200,- 1 !'ly 1050,-
Ny 
4. 
5. 
8. 

5 940 OOO,- Ny 
6 500,- 1. 
3400,- 3. 
1600,-

5 385 000,-
18 500,-

550,-

Ny 

T Egyenlege: 3 050,- Ft 

T Egyenlege: 547 450,- Ft 

215. glm. anyagjárandósági cikkek 216. Konyhai fogyó-, karbantartó 
anyagok 

Ny 70800,-I Ny 62300,-

T Egyenlege: 8 500,- Ft Ny 7500,-1 Ny 6300,-

T Egyenlege: 1 200,- Ft 

236. Betétdíjas göngyölegek 

Ny 136 100,- I Ny 115 500,-

T Egyenleg: 20 600,- Ft 

A készletszámlák egyenlegeit összehasonlítva a készletérték kimuta
tás adataival megállapíthatjuk, hogy az „Élelmezési anyagok és árugön
gyölegek" -nél eltérés (többlet) mutatkozik: 2 550,- Ft 

A könyvelés elvégzése a meghatározott számlaössze-
függések alapján: 

10. T 211. Élm. anyag és árugöngyöleg elszámolási 
áron 

K 582. Többletek 2550,- Ft 

(Kapcsolódó analitikus nyilvántartási feladat az egyes anyagoknál 
mutatkozó töbletek bevételezése. Az anyagforgalmi napló-tétellel kapcso
latos - összegének meg keli egyezni a szintetikán átvezetett összeggel.) 

D) A zárási munkák előkészítése érdekében el kell végezni: 

- a felhasználásra eső árkülönbözet kiszámítását és felosztását, 

(a kapcsolódó számlák tárgynegyedévi forgalmi adatai: 
211. tárgynegyedévi nyitó egyenlege 

negyedévi készletnövekedés (Tartozik forgalom) 
Felhasználás normák alapján 
Tiszti étkezdének átadott anyag 

441200,- Ft 
1162 300,- Ft 

945 OOO,- Ft 
108 500,- Ft) 

- a kisegítő gazdaság étkezés feljavításra átadott hozamának fel-
osztását (normára és tiszti étkezdére eső hányad), 

(a felosztás alapját képező tárgynegyedévi létszámadatok: 
Adag Pénzérték I. sz. norma Tiszti étkezde 
Reggeli 5,60 67 700 2 400 
Ebéd 7,- 67 700 13 200 
Vacsora 5,- 67 700 2 400) 
- a tárolt élelmiszer továbbfeldolgozás eredményének átvezetését. 



A felhasználásra eső árkülönbözet %-os kiszámításához meg kell álla
pítani a 219. Elszámolóár különbözet számla egyenlegét: 

219. Elszámolóár különbözet 

Ny 5 214 OOO,- Ny 5 188 400,-
6, 6 500,- 4. 6 500,-
7. 3 400,- 5. 3 400,-
9. 3 500,- 8. 1 800,-

T Egyenleg: 27 ~00,- Ft 

Az árkülönbözet kiszámításának képlete: 

219. 
% = Elszámolóár különbözet számla egyenlege x 100 

211. számla 
tárgyidőszaki nyitó egyenlege + készletnövekedés 

(a nevezőben levő összegnek meg kell egyeznie a tárgyidőszak norma 
szerinti felhasználás + tiszti étkezdének átadott anyagok + a készlet
számla tárgyidőszak végi záró egyenlegével). 

A képlet behelyettesítve: 

27 900 X 100 O/o = --------
441 200 + l 162 300 

1,740/o, amely az árszínvonalnak az elszámoló 

árakhoz viszonyított változását ( +) mutatja. 

6 

A %-os kulcs alapján 

- a norma szerint felhasmálásra eső árkülönbözet: 
945 000 x 1,74 

100 

- a tiszti étkezdére eső árkülönbözet: 

108 500 X 1,74 '= 

100 

- a raktárkészletre eső árkülönbözet: 
(ellenőrzésenként kiszámítva) 

550 000 x 1,74 

100 

összesen (meg kell egyeznie a 219. számla egyenlegével) 

Könyvelési naplótételek 

- Norma szerinti felhasználásra: 
11. T 781. Élm. gazdálkodás eredménye 

K 219. Elszámolóár különbözet 

- Tiszti étkezdére: 
12. T 331. Tiszti étkezde folyószámla 

K 219. Elszámolóár különbözet 

16 443,-

1 887,-

9570,-

27 900,-

16 443,-

1887,-
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· A taktárkészletré eső árkülönbözet könyvelését tilos "égrehajtani, 
ugyanis ebben az esetben az analitikus nyilvántartással szembeni egyező
ség nem állna fenn. 

A kisegítő gazdaság étkezésfeljavításra átadott hozamának felosztá
sához első lépésként még kell állapítani a „791. Kisegítő gazdaság hoza
ma'' számla egyenlegét. Ez jelen esetben 196 200,- Ft (Követel egyenleg). 

A felosztás alapja (a tárgyidőszakra vonatkoztatva,:: 
- a sorállomány étkezési létszáma alapján felszámított illetmény, 
- a tiszti étkezdén kiszolgáltatott adagszám után számított ,,_elmé,[eti" 

illetmény. · 

Megoszlási % 
A példának megfelelően 

Norma sZerint illetményes 
(67 700 X 17 ,60) 1191 520,- Ft 91 % 

Tiszti étkezde elméleti illetménye 
(2400 X 5,60 + 13 20Ű X 7,- + 2400 X 5,-) 

117 840,- Ft 90/o 

A megoszlási% alapján: 
- a normára eső feljavítás 

(196 200 X 0,91) 

Összesen: 

- a tiszti étkezdére eső feljavítás 
(196 200 X 0,09) 

Összesen: 

Könyvelési naplótételek 

- Normára eső feljavítás: 
13. T 791. Kisegítő gazdaság hozama 

K 781. Élm. gazdálkodás eredménye 
14. T 791. Kisegítő gazdaság hozama 

K 331. Tiszti étkezde folyószámla 

1 309 360,- Ft 

178 542,- Ft 

17 658,- Ft 

196 200,- Ft 

1000/o 

178 542,- Ft 

17 658,- Ft 

A tárolt élelmiszer továbbfeldolgozás eredményét a 792. számla egyen
lege mutatja. ,,Tartozik" egyenleg esetén a továbbfeldolgozás ráfizetéses, 
,,Követel'' egyenleg esetén nyereséges. 

A számlának példánk szerint „Tartozik" egyenlege van 3600 Ft (tehát 
ráfizetéses a feldolgozás). 

A könyvelés végrehajtása: 
15. T 781. Élm. gazdálkodás eredménye 

K 792. Tárolt élelmiszer továbbfeldolgozás ered-
ménye 3 600,- Ft 

Az év végi zárás előkészítések.ént a továbbiakban még el kell végezni 
a tiszti étkezde végelszámolásának könyvelését, valamint a tárgyidőszak 
hiányainak és többleteinek átvezetését. 

A tiszti étkezde végelszámolása· szerint befizetett összeg 3 879,- Ft 



Könyvelés a számlaösszefüggéSek sie·rint :. 

16. T 4851. Hitelfelhasználás a 04-011 költségvetési té-
telen · · 

K 331. Tiszti étkezde folyószáinla 3 879,- Ft 

E) A tárgyidőszak hiányainak· és többletein:ek átvezetése: 

az anyaggazdálkodás során keletkezett többletek és hiányok értéké
nek átvezetését az érvényben levő állami előírások szerint kell végrehaj
tani. A többletek készlet növelő; a hiányok készlet csökkent'ő hatását az 
alappal szemben ~~11 rendezni, ugyanis ezen tételek nem jelentkezhetnek 
az élm. gazdálkodás eredménykorrekciós tételeként. Az átvezetés végre
hajtására a 369. Elszámolás az élm. költségvetéssel számla szolgál. (Csa
pathadtáp Utasítás [tervezet] II. rész 3. sz. módosítás szerint.) 

Az átvezetések végrehajtásához Könyvelési UtasítáS ny6mtatványt 
kell használni. (Ugyanis a könyvelés [átvezetés] végrehajtásához külső 
vagy belső bizonylat nem áll rendelkezésre.) 

Könyvelési nal)lótételek 

17. T 369. Elszámolás az élm. költségvetéssel 
K 5811. Normalizált hiányok 

18. T 369. Elszámolás az élm. költsegvetéssel 
K 5812. Elkülönített hiány, leltárhiány 

19. T 582. Többletek 
K 369. Elszámolás az élm. költségvetéssel 

3 200,- Ft 

2 300,- Ft 

37 650,- Ft 

A zárás végrehajtása előtt még el kell készíteni a IV. negyedév „Fő
könyvi kivonat"-át, amely a „nyersmérleg" szerepét tölti be. Elkészítése 
egyben ellenőrzési lehetőséget is ad. 

Az egyeztetés és ellenőrzés végrehajtásához - a példa teljessége ér
dekében - elkészített „Főkönyvi kivonat"'-ot 3. sz. melléklet tartalmazza. 
(A kidolgozásban szereplő főkönyvi számlavázakon a kivonat készítésekor 
levő helyzet „összesen" szóval van jelölve.) 

F) Végezetül el kell végezni az év közben felszámított, jóváhagyott 
élelmezési illetmények összegeinek a megfelelő hitelfelhasználás számlák
ra, valamint azok egyenlegeinek, a költségvetést terhelő összegeknek, to
vábbá a gazdálkodási eredményszámlák egyenlegeinek az évi eredmény 
számlán történő átvezetését és az alaprendezést. 

Először a könyvelés-technikai és elszámolási célokat szolgáló számlák 
egyenlegeinek összevonását, tehát az illetményes és a ténylegesen felhasz
nált összegek „összehasonlítását" Végezzük el. 

Könyvelési naplótételek 

20. T 4851. Hitelfelhasználás"''az Élm. 04-011 Í<'tiltség
vetési tételen 

'K 4811. Felszámított élm. illetmény 4 766 OOO,- Ft 
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21. T 4851. Hitelfelhasználás az Élm. 04-011 költség
vetési tételen 

K 4812. Kézhezfizetett élm. adagválság 513 400,- Ft 

22. T 4853. Hitelfelhasználás az Élm. 04-012 költség
vetési tételen 

K 4813. Felszámított ag. jár .ill. 62 300,- Ft 

23. T 4853. Hitelfelhasználás az Élm. 04-012 költség
vetési tételen 

K 4814. Kézhezfizetett ag. jár. ilL 364 200,- Ft 

24. T 4855. Hitelfelhasználás az Élm. 03-081 költség
vetési tételen 

K 4815. Felszámított állattáp, szalma ill. 

25. T 4856. Hitelfelhasználás az Élm. 03-037 költség-
vetési tételen 

K 4816. Jóváhagyott élm. felsz. ill. 

26. T 4857. Hitelfelhasználás az Élm. 03-085 költség
vetési tételen 

K 4817. Jóváhagyott hűtési előirányz. 

27. T 4851. Hitelfelhasználás az Élm. 04-011 költség
vetési tételen 

K 391. Atmenő aktívák 

1150,- Ft 

35900,- Ft 

3150,- Ft 

700,- Ft 
(A kisegítő gazdaság év végi előlegtartozásának átvezetése.) 

A költségvetést terhelő összegek, a hitelfelhasználás és a gazdálkodási 
eredmény számlák egyenlegeinek átvezetését a 489. Evi eredmény-szám
lára kél! végrehajtani. 

A számla (csak évzárlatkor használjuk) tartalmazza a költségvetést 
terhelő hiányok, minőségi értékváltozások, többletek értékét, a hitelfel
hasznáiás és gazdálkodási eredmény számlák egyenlegeit. (Kivételt képez 
a 781. számla, mivel - a gazdálkodás rendszeréből adódóan - az élelmi
azer gazdálkodás eredményét - tehát túllépést vagy megtakarítást -, a 
következő évre át kell vinni.) A számla egyenlegét alaprendezésként kell 
könyvelni. 
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Könyvelési naplótételek 

28. T 3694. Elszámolás az élm. költségvetéssel 
K 489. Évi eredményszámla 32 150,- Ft 

29. T 4851. Hitelfelhasználás az Élm. 04-012 költség
vetési tételen 

K 489. Évi eredményszámla 79 921,- Ft 

30. T 4853. Hitelfelhasználás az Élm. 04-012 költség
vetési tételen 

K 480. Évi eredményszámla 3580,- Ft 



31. T 489. Evi eredményszámla 
K 4855. Hite!fe!használás az Elm. 03-081 költség-

vetési tételen 

32. T 4856. Hitelfelhasználás az E!m. 03-037 költség-
vetési tételen 

K 489. Evi eredményszámla 

33. T 489. Evi eredményszámla 
K 4857. Hitelfelhasználás a 03-085 költségvetési té

telen 

34. T 787. Gazdálkodás a hűtési, tárolási előirányzattal 
K 489. Évi eredményszámla 

150,- Ft 

200,- Ft 

730,- Ft 

730,- Ft 

Következő lépésként meg kell állapítani a 489. Évi eredményszárnla 
egyenlegét, amely - az előző tételek alapján -

K egyenleg 115 621,- Ft 

Az alaprendező tétel tehát (egyszerűsített formában): 
35. T 489. Evi eredményszámla 

K 4211. Béke élm. szakanyagok alapja 115 621,- Ft 
(Ev közben az „M" klt-ek értéke nem változott.) 

G) A zárás végrehajtására a 491. zárómérleg számlát kell használní. 
Erre a számlára kell átvezetni a készlet, (elszámolóár különbözet) a pénz
ügyi elszámolás, a forrás számlák, továbbá a 781. Elm. gazdálkodás számla 
egyenlegeit. Ezt követően a számlák lezárhatók. 

Könyvelési naplótételek 

36. T 491. Zárómérleg számla 
K 211. Fogyó élelmiszer, árugöngyöleg 

37. T 491. Zárómérleg számla 
K 214. Allattáp, szalma 

38. T 491. Zárómérleg számla 
K 215. Elm. anyagjárandósági cikkek 

39. T 491. Zárómérleg számla 
K 216. Konyhai étkezdei fogyó, karbantartó 

anyagok 

40. T 491. Zárómérleg számla 
K 219. Elszámolóár különbözet 

41. T 491. Zárómérleg számla 
K 236. Betétdíjas göngyölegek 

42. T 491. Zárómérleg számla 
K 332. Kisegító gazdaság előlegszámla 

550 OOO,- Ft 

3 050,- Ft 

8 500,- Ft 

1200,- Ft 

9570,- Ft 

20600,- Ft 

700,- Ft 
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43. T 4211. Béke élm. szakanyagok alapja 
K 491. Zárómérleg számi~ 

44. T 4212. ,,M" élm. és anyagjárandóság alapja 
K 491. Zárómérleg számla 

45. T 781. Élm. gazdálkodás eredménye 
K 491. Zárómérleg számla 

46. T 391. Átmenő tételek 
K 491. Zárómérleg számla 

472 621,- Ft 

93 000,- Ft 

27 299,- Ft 

700,- Ft 

Ellenőrzési szempont, hogy a fenti tételek átvezetése után a 491. Záró
médeg számlának egyenlege nem lehet. 

Példánk esetében ez fennáll: 

491. Zárómérleg számla 

,,Tartozik" oldal összesen: 
,,Követel" oldal összesen: 

Egyenleg: 

H) A Záró-Nyitó mérleg elkészítése (4. sz. melléklet) 

593 620,- Ft 
-593 620,- Ft 

0 

A Záró-Nyitó mérleg az élelmezési szolgálat számvitelének egyik 
alapvető okmánya, olyan kétoldalú kimutatás, amely az év végi zárás idő
pontjá_nak megfelelőer) összevontan mutatja ki bal oldalán a készletek, 
egyéb eszközök, jobb oldalán a források értékét. 

A Záró-Nyitó mérleg tartalma - az előírt formának megfelelően -
megegyezik a „491. Zárómérleg számla" tartalmával. Készítésének, elöl
járóhoz történő felterjesztésének szabályait a Csapathadtáp Számviteli 
Uta~itás (tervezet) II. rész S. sz. módosít_ás tartalmazza. A főkönyvi szám
lák nyitását az elöljáró szerv által jóváhagyott Záró-Nyitó mérleg alapján 
kell végrehajtani, a „494. Nyitómérleg számlán" történő átve-zétéssel. A 
számla „Tartozik" oldalának meg kell egyezni a 491. Zárómérleg számla 
„Követel'· oldalával, ,,Követel"' oldalának pedig a 491. Zárómérleg számla 
,,Tartozik"" oldalával, tehát a záráskor át.vezetett tételek fordított kQnyve
lését kell elvégezni. 

A feladat levezetése és kidolgozása során nem volt célunk az élelme
zési gazdálkodás számvitelével kapcsolatOs valamennyi speciális ,kérdéssel 
foglalkozni, ez többszörösen meghaladná a cikk kereteit. úgy véljük, hogy 
a 'legáltalánosabb napi gyakorlati kérdések, valamint az év végi zárás-nyi
tás könyvelési metodikájának módszeres ismertetésével - a számviteli 
utasításban foglaltak alapján - az olvasó átfogó képet kaphat az élelme
zési · gazdálkodás könyvviteli rendjéról, s a példáknak a helyi gyakorlatba 
törtér.é átültetésével további segítséget nyűjthatunk annak jobb niegér
téséhez, aL esetleges problémák tisztázásához. 
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1. sz. melléklN 

FORGALMI KIMUTATAS 

19 ...... december hó 30-án 

Forgalom 
Szia. Számlák megnevezése szám tartozik követel 

211. Fogyó élelmiszer, árugöngy. 1 

klt. eisz. áron 5 940 OOO,- 5 385 OOO,-
214. Allattáp, szalma 4200,- 1150,-
215. Élm. anyagjárandósági cikkek 70800,- 62300,-
216. Konyhai, étkezdei fogyó- és 

karb. anyagok 7 500,- 6300,-
219. Elszámoló-ár különbözet 5 214 400,- 5188 400,-
236. Betétdíjas göngyölegek 136100,- 115 500,-

331. Ti. étkezde folyószámla 463100,- 444000,-
332. Kisegítő gazd. előlegszámla 78500,- 77 800,-
379. Térítés nélkül juttatott élm. 

ag.-ok 5 600,- 5 600,-

4211. Béke élelmezési anyagok 
alapja - 357000,-

4212. „M" élm. és ag. járandóság 
alapja 93000,-

4811. Felszámított élelmezési illet-
mény 4 748 400,- -

4812. Kézhezfizetett élm. adagválság 513400,- -
4813. Felszámított ag. jár. illetmény 62300,- -
4814. Kézhezfizetett ag. jár. illet-

mény 364 200,- -
4815. Felszámított állattáp és 

szalma illetmény 1150,- -
4816. Jóváhagyott élm. felsz. 

illetmény 35 900,- -
4817. Jóváhagyott hűtési, tárolási 

elóir, 3150,- -
4851. Hitelfelhasználás az !!:lm. 

04-011 költségvetési tételen 567100,- 5 917 600,-
4853. Hitelfelhasználás az Élm. 

04-012 költségvetési tételen - 430000,-
4855. Hitelfelhasználás az Élm. 

03-081 költségvetési tételen - 1000,-
4856. Hitelfelhasználás az Élm. 

03-037 költségvetési tételen - 36100,-
4857. Hitelfelhasználás az Élm. 

04-013 költségvetési tételen - 2 420,-

581. Hiányok 5 500,- 5500,-
5811. Normalizált hiány 3200,- -5812. Elkülönített hiány, leltárhiány 2300,- -582. Többletek 35100,-
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Forgalom 
Szia. Számlák megnevezése 

1 

szám tartozik követel 

781. Élelmezési gazdálkodás 
eredménye 4923 OOO,- 4792 700,-

783. Gazdálkodás az ag. jár. 
illetménnyel 62 300,- 62 300,-

785. Gazdálkodás az állattáp- és 
szalma illetménnyel 1150,- 1150,-

786. Gazdálkodás az élm. felsz. 
illetménnyel 35 900,- 35 900,-

787. Gazdálkodás a tárolási, hűtési 
előirányzattal 2 420,- 3150,-

791. Kisegítő gazdaság hozama 3400,- 199600,-
792. Tárolt élelmiszer tovább-

feldolg. 39800,- 36200,-

összesen: 
1 

23 294 770,-
1 

23294770,-
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z. sz. melléklet 

FELADATKJDOLGOZAS 

211. Fogyó élelmiszer 
és árugöngyöleg elsz. áron 

(kit. növelés) 
Ny 5 940 000,-

4. 6500,-
5. 3400,-
8. 1600.-

10. 2550,-
0ssz.: 5 954 050,-

(kit. 
Ny 

1. 
3. 

össz.: 
36. 

z 5 954 050,-1 z 

csökkenés) 
5 385000,-

18500,-
550,-

5 404 050,-
550 000,-

5954050,-

215. Élm. anyagjárandósági cikkek 

Ny 

z 

70800,-J Ny 
39. 

70800,-1 z 

62 300,-
8500,-

70800,-

219. Elszámoló-ár különbözet 

Ny 
6. 
7. 
9. 

Ossz.: 

z 

5214400,- Ny 
6500,- 4. 
3400,- 5. 
3500,- 8. 

5 227800,- 11. 
12. 

1 Ossz.: 
40. 

5 227 800,-1 z 

5188400,-
6500,-
3400,-
1600,-

16443,-
1887,-

5 218230,-
9570,-

5227800,-

331. Tiszti étkezde folyószla. 

Ny 463100,- Ny 444000,-
3. 550,- 14. 17 658,-

12. 1887,- 16. 3879,-
össz.: 465 537,- össz.: 465 537,-

z 465537,-1 z 485537,-

Ny 

z 

214. Allattáp, szalma 

4200,-1 Ny 
37. 

4200,-1 z 

1150,-
3050,-

4200,-

216. Konyhai fogyó-, karbantartó
anyagok 

7 500,-1 Ny Ny 6300,-
39. 1200,-

z 7 500,-1 z 7 500,-

236. Betétdíjas göngyölegek 

Ny 136 100,-J Ny 115 500,-
41. 20 600,-,-

z 136100,-1 z 136100,-

332. Kisegítő gazd. előlegszla. 

Ny 78 500,-J Ny 77 800,-
42. 7Ö0,-

z 78 soo,-1 z 78 500,-
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391. Térítés nélkül juttatott 
élm. anyagok 

4211. Béke élelmezési anyagok 
alapja 

Ny 

z 
5 600,-[ Ny 

5600,-1 Z 

5600,- 43. 

5 600,-
472 621,-1 Ny 

35. 
357000,-
115621,-

4212. ,,M" élm. és anyagjárandóság 
alapja 

44. 93000,-1 Ny 93000,-

z 93000,-1 z 93 000,-

4812. Kézhezfizetett élm. illetmény 

Ny 

z 
513 400,-121. 

513400,-1 z 
513400,-

513400,-

4814. Kézhezfizetett anyagjáran
dósági illetmény 

z 472 621,-1 Z 472621,-

4811. Felszámított élm. illetmény 

Ny 4748400,- 20. 4766000,-
29. 17 600,-
össz.: 4766000,-

z 4 766 000,-; Z 4766000,-

4813. Felszámított anyagjárandósági 
illetmény 

Ny 

z 
62 300,-122. 

62 300,-! Z 

62 300,-

62300,-

4815. Felszámított állattáp és szalma 
illetmény 

Ny 

z 
364 200,-1 23. 

364200,-1 z 
364 200,- Ny 1 150,- I 24. 1150,-

-~-----~------
364 200,- Z 1150,- ' Z 1150,-

' 48\16. Jóváhagyott élm. felsz. 
inetmény 

---------

4817. Jóváhagyott hűtési, tárolási 
előirányz!}t 

Ny 35 900,- ! 25. 35 900,- Ny 3 150,-126. 3 150,-
-------~------
Z 35 900,- I Z . 35 900,- Z 3 150;- I Z 3 150,-

-------'-------

Ny 
16. 

össz.: 
20. 
21. 
27. 
20: 

z 
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4851. Hitelfelhasználás az 
:€lm. 04-011. kv. tételen 

567100,-1 Ny 
3 879,-i 6. 

' 7 · ! 9'· 

570 979,-1 O~sz 
4 766 000,-

513 400,-1 
700-1 ,. ,, 

79921,-

5 931 OOO.- ! Z 

5 917 600,-
6 500,-
3400,-
3500,-

5 931 OOO,-

5931 OOO.-

4853. Hitelfelhasználás az 
Élm. 04-012. kv. tételen 

22: 62 300,-1 N)' 

23. 3-64 200,-1 
30. 3 500,-

430 OOO,:_ 

~-~3o __ o_o_o_,-~i_z~~~-4_3_o_o_oo_._-



4855. Jiltelfelhasználás az 4856. Hitelfelhasználás az 
ltlm. 03-()81. kv. tételen Élm. 03-037. kv. tételen 

24. 1158,-, Ny 1 OOO,- 25. 359 OOO,-, Ny 36100,-
31. 150,- 32. 200,-

z 1150,-1 z 1150,- z 36100,-1 z 36100,-

4857. Hitelfelhasználás az 581. Hiányok 
Élm. 03-085. kv. tételen 

5500,-1 Ny Ny 5500,-
26. 3150,-r Ny 2 420,- z 5 500,-1 z 5 500,-

33. 730,-

z 3150,-1 z 3150,-

5811. Normalizált hiány 5812. Elkülönített hiány, 

3 200,-117. 
leltárhiány 

Ny 3200,-
2300,-l 18. z 3200,-1 z 3200,-

Ny 2300,-

z 2 300,-1 z 2300,-

582. Többl~tek 781. Élm. gazd. eredménye 

19. 37650,- Ny 35100,- Ny 4923000,- Ny 4792700,-
10. 2550,- 1. 18500,- 2. 17600,-
Ossz.: 37650,- 11. 16443,- 13. 178 542,-

15. 3 600,- Ossz.: 4988842,-
z 37650,-1 z 37650,- össz.: 4 961543,-

45. 27 299,-

z 4 988 842,-1 z 4988842,-

783. Gazdálkodás az 785. Gazdálkodás az állattáp, szalma 
anyagjárandósági illetménnyel illetménnyel 

Ny 62300,-1 Ny 62 300,- Ny 1150,-1 Ny 1150,-

z 62300,-1 z 62 300,- z 1150,-1 z 1150,-

786. Gazdálkodás az élm. felsz. 787. Gazdálkodás a tárolás!, hűtési 
illetménnyel előirányzattal 

Ny 35900,-1 Ny 35 900,- Ny 2420,-\ Ny 3'150,-

z 35900,-1 z 35900,- 34. 730,-

z 3150,-1 z 3150,-
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791. Kisegítő gazdaság hozama 

Ny 
13. 
14. 
Ossz.: 

z 

17. 
18. 
össz.: 
28. 

z 

42. 

z 

76 

3400,- Ny 
178542,-

17 658,-
199600,-

199600,-1 z 

199600,-

199600,-

369, Elszámolás az élm. 
költségvetéssel 

3200,- 19. 
2 300,-
5500,-

32150,-

37650.-1 z 

392. Atmenő aktívák 

700,-127. 

700,-1 z 

37650,-

37650,-

700,-

700,-

Ny 

z 

31. 
33. 
35. 

z 

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

z 

792. Tárolt élelmiszer 
továbbfeldolg. er. 

39800,- Ny 
15. 
össz.: 

39800,-1 z 

36200,-
3600,-

39800,-

39800,-

489. ÉVi eredményszámla 

150,- 28. 
730,- 29. 

115 621,- 30. 
32. 
34. 

116501,-1 z 

32150,-
79921,-
3500,-

200,-
730.-

116501,-

491. Záró mérleg számla 

550000,- 43. 
3050,- 44. 
8500.- 45. 
1200,- 46. 
9570,-

20 600,-
700,-

593620,-1 z 

472621,-
93000,-
27299.-

700,-

593 620,-



FOKUNYVI KIVONAT 
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Számlaszám 

211. 
214. 
215. 
216. 
219. 
236. 
331. 
332. 
379. 

4211. 
4212. 
4811. 
4812. 
4813. 
4814. 
4815. 
4816. 
4817. 
4851. 
4853. 
4855. 
4856. 
4857. 

581. 
5811. 
5812. 
582. 
781. 
783. 
785. 
786. 
787. 
791. 
792. 
369. 

Megnevezés 

Fogyó élm, anyag és árugöngy. elsz. áron 
Allattáp, szalma 
Élm. anyagjárandósági cikkek 
Konyhai fogyó, karbantartó anyagok 
Elszámolóár különbözet 
Betétdíjas göngyölegek 
Tiszti étkezde folyószámla 
Kisegítő gazdaság előlegszámla 
Térítés nélkül juttatott élm. szakanyagok 
Béke élelmezési anyagok alapja 
„M" élm. és anyagjárandóság alapja 
Felszámított élm. illetmény 
Kézhezfizetett élm. illetmény 
Felszámított anyagjárandósági illetmény 
Kézhezfizetett anyagjárandósági illetmény 
Felszámított állattáp és szalma illetmény 
Jóváhagyott élm. felszerelési illetmény 
Jóváhagyott hűtési, tárolási előirányzat 
Hitelfelhasználás az Élm. 04-011. kv. tételen 
Hitelfelhasználás az Élm. 04-012. kv. tételen 
Hitelfelhasználás az Élm. 03-081. kv. tételen 
Hitelfelhasználás az Élm, 03-037. kv. tételen 
Hitelfelhasználás az Élm. 03-085. kv. tételen 
Hiányok 
Normalizált hiány 
Elkülönített hiány, leltárhiány 
Többletek 
Élm. gazdálkodás eredménye 
Gazdálkodás az ag. jár. illetménnyel 
Gazdálkodás az állattáp, szalma illetménnyel 
Gazdálkodás az élm. felsz. illetménnyel 
Gazdálkodás a tárolási, hűtési előirányzattal 
Kisegítő gazdaság hozama 
Tárolt élelmiszer továbbfeldolg. eredménye 
Elszámolás az élm. költségvetéssel 

!összesen: 

FOKÖNYVI 

19 .....• december 



KIVONAT 

n~1 bely20t 

Forgalom 

tartozik 
1 

· kövétel· 

5 954 050,- 5404050,-
4 200,- 1150,-

70 800,- 62300,-
7 500,- 6300,-

5 227 800,- 5 218 230,-
136100,- 115 500,-
465 537,- 465 537,-
78500,- 77800,-

5 600,- 5 600,-
357 OOO,-
93000,-

4 766 OOO,-
513400,-

62 300,-
364 200,-

1150,-
35 900,-
3150,-

570 979,- 5 931000,-
430 000,-

1000,-
36100,-
2420,-

5 500,- 5 500,-
3 200,- 3200,-
2 300,- 2 300,-

37 650,- 37 650,-
4 961543,- 4 988842,-

62 300,- 62 300,-
1150,- 1150,-

35900,- 35 900,-
2420,- 3150,-

199 600,- 199 600,-
39 800,- 39800,-

5 500,- 37 650,-

1 
23 624 029,-

1 

23624029,-

3. sz. melléklet 

Egyenleg 

tartozik 
1 

követel ! 

1 

550000,- ' 
3050,-
8 500,--' 
1 200,--'-
9570,-

20600,-

700.-

357000,-
93000,-

4 766 OOO,-
513 400,-
62300,-

364200,-
1150,-

35900,-
3150,-

5360021,-
430 OOO,-

1 OOO,-
36100,-
2420,-

27299,-

730,-

32150,-

1 
6339720,-

1 

6339720,-
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Fsz. Számla felsorolása 

1. K&zlelek: 
11. !!:lm. ag.-ok és árugöngyöleg 
12. Anattáp, szalma 
13. !!:lm. ag. Jár. cikkek 
14. Konyhai fogyó-, karbantartó-

ag.-ok 
15. Betétdíjas göngyölegek 

Összesen: 

2. Egyéb eszközök: 

21. Kisegítő gazd. elólegtart. 
22. Elszámoló árkülönb. 

Összesen: 
1 

MINDÖSSZESEN: 

80 

ZARO-NYITO 

19...... december 

Összeg Ft-ban 

részleteiben 1 

Számla-
összesen szám 

1 
550000,- 211. 

3050,- 214. 
8500,-. 215. 

1200,- 216. 
20600,- 236. 

583350,-
1 

583350,-

700,- 332. 
9570,- 219. 

10 270,-
1 

10 270.- l 
1 

593 620,- l!!!!!t ,J 



hó 31-én 

MllRLEG 

Fsz. Számla felsorolása 

1. Alapok: 
11. Béke szakanyagok alapja 
12. ,.M" szakanyagok alapja 

Összesen: 

2. Egyéb források: 

21. Élm. normával való gazd. 
eredménye 

22. Atmenő tételek 

összesen: 

MINDÖSSZESEN: 

u 

4. sz. melléklel 

összeg Ft-ban 
--~--1 Számla-
részleteiben I összesen szám 

472 621,-
93 000,-

565 621,-

27 299,-
700,-

27999,-

1 

565 621,-

27999,-

593620,-

1 

4211. 
4212. 

781. 
391. 
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A számviteli rendszer tapasztalatai az egységhadtápban 

Bagdács Gyula őrnagy 

Egységünknél 1969-ben kezdődött el a kísérlet a hadtápszolgálat 
anyagnyilvántartási rendjének megreformálására, az új elveken és mód
szereken alapuló összevont számviteli rendszer kialakítására. Az új elvek 
és módszerek gyakorlati aJ.lk.almazása és a nyert tapasztalatok alapján 
a legjobbnak ítélt módszerek elterjesztése a csapathadtápban elkezdődött. 

A kísérlet, mely az első kezdeti szakaszban csak az élelmezési szol
gálat számvitelét érintette, ma már az egész hadtápanyag nyilvántartási 
rendjére kiterjed, sót egyes részterületeken átcsapnak a technikai szol
gálat és a pénzügyi szolgálat területére is. 

A kísérleti tapasztalatok folyamatos elemzése, s ezek alapján a rend
szer további tökéletesítése és következetes megvalósítása egységünlknél 
közvetlenül érezteti hatását a számviteli munika színvonalában, az anyagi 
fegyelem fokozatos szilárdulásában, a szolgálatiág-vezetők leterheltségé
nek csökkentésében, s nem utolsó sorban a terve:3és megalapozottságában. 
A számviteli részlegben dolgozó katonai és polgári állomány érti a mun
káját. A részlegvezető eszmei és gyakorlati irányítása mellett a nyilván
tartás naprakészségét biztosítani tudják. Természetesen a meglevő szín
vonal sok fáradságos munkájába és tanulásba került a meglevő állo
mánynaik. 

A nyert tapasztalatok felhasználása, az állomány képzettsége és a 
meglevő technikai eszközök kapacitása azt eredményezte, hogy az MNHF 
közgazdasági osztály szakmai irányítást végző vezetőjének állandó fel
ügyelete és segítő munkáj,a mellett a csapathadtáp űj számviteli rendje 
kialakitásának feltételei minden hadtáp szolgálati ág vonatkozásában 
1972-ben kialakultak. Az 1973. évi célkitűzés és feladat az űj számviteli 
rendszer eredményeinek további szilárdítása lesz és felkészülés az egysé
ges csapatszámvitel teljes körű (fegyvernemi és más szolgálati ágak vo
natkozásában való) megvalósítására. 

Nyilvánvalóan az új számviteli rendszer meghonosítása nem volt 
egyszerű és problémamentes. Milyen tényezélk képezték a kísérlet kezde
tén a zavartalan megvalósulás akadályát: 

- tartózkodás és bizonyos fokű félelem az űjtól. Okát elsősorban 
abban látom, hogy az űjra való áttérés előtt a szolgálatiág-vezetök nem 
lettek kellően felkészítve a feladat végrehajtására, nem ismerték a vég
célt és a várható eredményeket, azok hasznosításának lehetőségeit; 

- a számviteli feladatokat végrehajtó állomány kiképzésére és rend
szeres továbbképzésére - a központi elgondolásnak megfelelően - a 
szolgálatiág-vezetők nem fordítottak megfelelő figyelmet; 

82 



,.. 

- a szolgálatiág-vezetők írnokai, könyvelői az első időszakban nem 
rendelkeztek a számviteli munka végzéséhez szükséges tapasztalatokkal; 

- problémát okozott, hogy a felkészített és begyakorlott sorállomá
nyű nyilvántartók időközben leszereltek, az újak felkészítése, munkába 
állítása komoly nehézségbe ütközött; 

- a szakszemélyzet hiánya sok bizonytalansági tényező forrását 
eredményezte, károsan befolyásolta és elnyújtotta a cél elérésének idejét; 

- a szervezet kialakításának feltételei a megszervezés időszakában 
nem voltak mindenben adottaik (a 'könyvelögép nem a számviteli rész
legnél volt, megfelelő helyiségek hiánya stb.). 

Természetes folyamatnak tűnik, ha a felsorolt problémákról egyre 
kevesebbszer esik szó. Az akadályokat a belső munka átszervezésével 
nagyrészt megszüntettük. 

A számviteli munka végzéséhez szükséges ismereteket az állomány 
a kísérlet során megszerezte, a gépkönyvelők pedig 'központi oktatásban 
vettek részt, ahol elsajátítottá!k a hadtápszolgálat anyagainak gépi nyil
vántartását. Amennyiben a csapathadtáp számviteli rendszerében ér
vényre jutott alape!gondolásból indulunk ki, az eredményeket egyértel
műen pozitívnak tekinthetjük. 

Melyek ezek: 
- csökkent a PK HTPH és a szolgálatiág-vezetők adminisztrációs 

leterheltsége. A munkaidőből nagyobb részt tudnak fordítani a gazdál
kodást tervező, szervező munkára. Hatékonyabban tudják megvalósítani 
irányító munkájukat, ellenőrzéselk végrehajtása mélyrehatóbb, 

- a számvitel űj rendjében rejlő lehetőség, hogy folyamatosan biz
tosítani tudjuk az elfogulatlan, folyamatos, tételes, érdemi és számszaki 
ellenőrzést, melynek jóookony hatása a kísérlet kezdetétől érződik, 

- a hadtápszámvitel újrendszerű megvalósításának kedvező tapasz
talatai minden szolgálatiág-vezetőben felkeltette a figyelmet anyagnyil
vántartási rendszerének megreformálására. 

Az alapelgondolásnak megfelelően egyértelműen megvalósítottuk a 
fő számviteli tevékenység leválasztását a szolgálati ágaktól. Természete
sen ez nem azt jelenti, hogy a szolgálatiág-vezetö felelőssége megszűnt 
a nyilvántartás új rendjében. 

Véleményem szerint a szolgálatiág-vezető felelőssége még nőtt azál
tal, hogy az anyagmozgatások elrendelése előtt döntéseinek olyannyira 
mega!apozottna,k kell lenni, hogy már csak a hibátlan döntések számvi
teli úton történő végigvitele maradjon a feladat, vagyis utólagos korrek
ciókra ne kerűljön sor, melynek gyakori előfordulása éppúgy áttekinthe
tetlenné teszi a nyilvántartásokat, mint az a korábbi nyilvántartásokban 
sok esetben jellemző volt, lassítja a gépi feldolgozást, csökkenti a gépi 
kapacitás kihasználtságát. 

E téren sok esetben gondot okozott nekünk az alegység szolgálat
vezetők felkészületlensége. A kísérlet első időszakában az alegység nyil
vántartások veretése az alegység szolgálatvezetők feladatkörébe került. 
Ez azt jelentette, hogy a belső anyagmozgatásoknál az egymás közti utal
ványozás közvetlen úton a számviteli részleg és a szolgálati.ág-vezető ki
iktatásával történik. A rendszer életképességét a tapasztalatok nem iga
zolták. Ugyanis ahhoz, hogy az alegység szolgálatvezető hatáskörébe utal-
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juk az alegységek közti anyagmozgások lebonyolítását, abból az alap
helyzetből kell kiindulnunk, hogy az alegység szolgálatvezetői beosztás
ban tevékenykedő, oda kinevezett személy hivatásos tiszthelyettes és szol
gálatvezetöi kiképzésben részesült, polgári iskolai végzettsége: középis
kola, vagy annak megfelelő szakiskola. Mivel ez nem így van, az alegy
ség szolgálatvezetői állomány összetételét, szakképzettségét és polgári 
képzettségét ismerve arra a következtetésre jutottunk, hogy a megbíz
ható nyilvántartási rend és az anyagmozgások maradéktalan végrehaj
tása érdekében szükséges, hogy az alegységeknél bekövetkezett minden 
anyagmozgással járó művelet a számviteli részleg aktív közreműködésé
vel valósuljon meg. A kísérlet jelenlegi rendjében megszüntettük az ön
álló utalványozási jogkört, ,az alegység nyilvántartásának az alegység szol
gálatvezető által történő vezetését. 

Ahhoz, hogy az alegység nyilvántartását a könyvelőautomatákkal 
tudjuk vezetni, rá kellett térni a kartonrendszerú nyilvántartásra. Az al
egységek nyilvántartási kartonjait kettő példányban, a gépi úton kiállí
tott utalványok alapján vezetjük. Az anyagmozgatás végrehajtására a 
nyilvántartási kartonokon történő átvezetés után kerül sor. Az állandó 
kontrollt az biztosítja, hogy a nyilvántartási kartonok egyik példányát 
(eredetit) a számviteli részlegnél, másolati példányát pedig az alegységek
nél tároljuk. Egymástól elkülönült vezetésük lehetetlen. A központi kész
letnél biztosított nagy anyagmozgások átvezetését a szolgálatiág-vezető 
által készített összesítők (anyagelosztók) alapján hajtjuk végre. 

Véleményem szerint az alegységnyilvántartások vezetésének jelenlegi 
rendje, módja és formája a gépi könyvelés végzésének feltételeit kielé
gíti, a kidolgozott rendszer megbízható és jó. 

Mint kitűnt, a hadtápszámviteli részleg ma már képes arra, hogy az 
egységes elveken alapuló számviteli szabályok szerint vezetett nyilván
tartásokat - gazdasági műveleteket - az egységhadtáp teljes mélységé
ben elvégezze. 

A kísérleti jelleggel létrehozott számviteli részleg egységünknél a kö
vetkező feladatokat látja el: 

- az anyagmozgások gépi űton történő vezetése (gépi utalványozás, 
gépkönyvelés), 

- a rovat- és tételrendnek megfelelően a pénzeszközök nyilvántar
tása (szolgálati ágankénti bontásban), 

- bizonylatok folyamatos, tételes érdemi és számszaki ellenőrzése (itt 
jegyzem meg, hogy ezen feladat végzése a korábbi nyilvántartási rend
szerben egyértelműen a PK HTPH kötelessége és feladata volt, ma viszont 
a számviteli részlegen keresztül - mert mint szervezet, közvetlen alá
rendeltségébe tartozik - e kötelességének és feladatának folyamatosan 
eleget tud tenni. Nyilvánvalóan az ellenőrzés hatékonyságát a megfelelő 
követelménytámasztással és a személyes ellenőrzés további, de más tar
talmű fenntartásával kell biztosítani), 

- a számlák kifizetésre való előkészítése és a pénzügyi szolgálaton 
keresztül a szállitók követelésének kiegyenlítése, 

- anyagelszámolások készítése a szolgálati ágak vezetőinek irányí
tásával, 

- gépjármű-menetlevelek számfejtése (hajtóanyag-elszámolás), 
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- készletjelentések elkészítése, 
- az elöljáró hadtápvezetés számára és belső elemzéshez statisztikai 

mutatók kimunkálása és jelentése, 
- a belső gazdálkodási eredmények elemzésekor adatok biztosítása, 
- az élelmezési szolgálat negyedéves főkönyvi kivonatának elké-

szítése, 
- készletjelentések elkészítése. 
Mint nem közvetlenül hadtápfeladatot végzi: 
- a havi bérszámfejtést a helyőrség alakulatainak a hivatásos, to

vábbszolgáló és polgári állománya részére, 
- a technikai szolgálat harc- és gépjárművei által felhasznált kilo

méterek, igénybevételi adatok operatív nyilvántartását. 
A számviteli részleg állománya ezen feladatok végzésére megfelelő 

munkaszervezéssel képes. 

A számviteli részleg (kísérleti) állománya: 

1 fő tiszt (hadtáptervező tiszt), 
- 2 fő polgári alkalmazott, gépkönyvelőnő: 

1 fő elvégezte a gépkönyvelói tanfolyamot, 
- 1 fő nem végzett gépkönyvelői tanfolyamot, betanítása a mun

kahelyen történik, 
3 fő nyilvántartó (sorkatona) írnok, akik az előkészítő munkát 

végzi1k. 
Ahhoz, hogy a csapathadtáp-számvitel egy ah,kulat teljes gazdálko

dási tevékenységét átfogja, szükségesnek tartom, hogy a részleg vezetője 
mindenképpen részlegvezetői beosztásban legyen, "agyis más feladatok 
végzése alól mentesíteni kell. 

Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy ha a tervezőtiszt a beosztásának meg
felelő kötelmeknek tesz eleget, akkor a számviteli munka irányítása nem 
teljes, a munka szervezett elvégzése nincs biztosítva. Viszont a tervezőtiszt 
olyan irányű foglalkoztatása, ami csak a számviteli munka végzésében 
nyilvánul meg, nem lehetséges, mivel a HKSZ, •kiképzés, gazdálkodás, 
hadtápbiztosítás feladatának munkáját nem nélkülözheti. Természetesen 
kedvezőtlenebb a helyzet ott, ahol a számviteli munkára átcsoportosít
hatók létszáma még korlátozottabb. 

Tapasztalataink ,alapján a magasan szervezett, minden szempontból 
megbízható számviteli munka végzéséhez a polgári all<almazotti állomány 
alkalmasabb. Azért, mert munkába állításuk nem kötődik a bevonulások
hoz, betanításuk hosszú időre biztosítja a zavartalan munkavégzést. A sor
állományú írnokok leszerelésével egy kb. 2 hónapig tartó kedvezőtlen fo
lyamat játszódik le a számviteli munlka végzésében, ami az elért eredmé
nyeket lerontja és a naprakészség nincs kellően biztosítva. Ha viszont át
fedéssel akarjuk biztosítani a számviteli részleg állományának meglétét, 
akkor vétünk az állományfegyelem ellen és nem is biztos, hogy minden 
időszakban megfelelő képzettséggel rendelkező írnok nyilvántartót tu
dunk kiválasztani. 

Most már szinte bizonyos, hogy a hadtápszámvitel végzéséhez szük
séges polgári alkalmazotti állomány az egységnél belső átcsoportosítással 
kialakítható. 
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Tapasztalataink szerint az egységnél a számviteli és adatfeldolgozási 
munkák elvégzéséhez az alábbi állomány szükséges: 

- 1 fő részlegvezető, polgári alkalmazott (képesített könyvelő), 
- 2 fő gépkönyvelő, polgári alkalmazott, akik képzett gépkönyvelők 

(bizonyítvánnyal rendelkeznek), 
- 2 fő kontírozó-könyvelő, polgári arkalmazott. 
Továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy a hadtáptörzsben 1 írnok 

(rajzoló) tisztes maradjon, aki a hadtáptörzsmunkában segít a PK HTPH
nak, a tervező-szervező tisztnek és szolgálatiág-vezetőknek. 

Végezetül összefoglalom, hogy miben adott újat a kísérleti számvi
teli rendszer: 

- a belső munkaerők célszerű átcsoportosításával a számvitel össze
vontan, egységes szervezeti keretek között történik, 

- a hadtápszámvitel egész rendszere egységes elveken és követel
ményeken nyugszik, 

- a hadtáp szolgálatiág-vezetők a számviteli feladatok közvetlen vég
zésétől tehermentesítve vannak, a számviteli munka átszervezése során 
a felszabaduló munkaidjüket - szolgálati áganként változóan 1-3 óra 
naponta - a szakági gazdálkodás hatékonyabb végzésére fordíthatják, 

- a számvitel tételes ellenőrzése a számviteli munka folyamatában 
valósul meg, ami nagy biztonságot nyújt az anyagi és pénzügyi termé
szetű rendkívüli események megelőzésében, 

- a nyilvántartások könnyen kezelhetők, mivel a nehézkes, könyv
alakú nyilvántartásokat kartonrendszerű nyilvántartás váltotta fel, 

- a különböző anyagi készletek egy nyilvántartásban vannak össze
vonva (MZ-, fogyókészletek), 

- az olyan általános nyilvántartásokat, mint az okmánynapló, hitel
és hiánynyilvántartás összevontan, de szolgálati áganként elkülönítve ve
zetjük (könyvmegosmás), 

- lehetőség van a természetes mértékekben történő nyilvántartás 
mellett az értéknyi!vántartásra is (pl. élelmiszeranyagok), 

- az élelmezési szolgálatban a kettős könyvvitel került kialakításra, 
- a gazdálkodást elemző adatok kimunkálása központi elgondolás 

alapján egy helyen történik, 
- az anyag- és pénzfelhasználás elszámolását a számviteli részlegben 

végezhetjük, 
- a számviteli munka végzése nem függvénye a szolgálatiág-vezető 

jelenlétének. 

Összességében a számviteli részleg eddigi tevékenységét az elért 
eredmények és kedvező tapasztalatok alapján egyértelműen pozitívnak ér
tékeljük. Nyilvánvalóan azokat a buktatókat, amelyek a kísérlet során 
előfordultak, nem vehetjük meghatározónak a számviteli rendszer élet
képességének megítélésekor. A részterületek áttekintésekor találunk még 
tökéletesítésre váró mun!kafolyam.atokat, vagy információrögzítési és 
-közlési módokat, de a célkitűzés, az alapelgondolás gyakorla1;i megvaló
sulása lehetőséget biztosít arra, hogy a tapasztalatdk folyamatos értéke
lésével minden önálló gazdálkodást folytató egységnél megvalósuljon az 
újszerű és korszerű számviteli tevékenység. 
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TECHNIKAI ÉS MűSZAKI BIZTOSITAS 

Rakodógépek és rakodóeszközök alkalmazásának 
szervezése tábori viszonyok között 

Boér Gyula mk. őrnagy 

Az MN eI-10nuJó szárazföldi csapatok anyagi biztosítási rendszerében 
alapvető szerepet töltenek be a Bázis Főnökségek. Ebben a rendszerben 
a vasútra települő tábori mögöttes bázis JTMB) veszi át a központ had
táptól érkező készleteket és folyamatosan látja el a tábori előretolt bázist 
(TEB). A TEB-hez a készleteket a tábori hadtáp gépkocsi szállító kötelé
kei szállítják a TMB-ről olyan számvetéssel, hogy a lehető legjobban kö
zelítsék meg a hadsereg mozgó bázist (HMB), ahol a készleteket újabb 
forduló megtétele érdekében lerakják vagy szükség esetén ideiglenesen 
tárolják. 

A rendgzerben működő bázisoknak végre kell hajtaniuk az anyagi 
eszközök átvételét, azok tárolitsát, kezelését, nyilvántartását, kiadását, 
szállítóeszközökre való málházását és útbaindítását a rendeltetési helyek 
felé. 

A fenti feladatokból adódóan egy sor olyan probléma merül fel, 
amely szoros összefüggésben van a katonai anyagok mozgatásával. 

Az MN-ben jelenleg megvalósuló racionalizálási törekvések a katonai 
anyagok mozgatására vonatkozóan helyes célkitűzéseket tartalmaznak, 
amelyek magukban foglalják: 

- az anyagáramlác,; sebességének meggyorsítását; 
- a harcoló és kiszolgáló állomány arányának javítását; 
- a balesetveszélyes fizikai munka minimumra csökkentését. 

Eddigi eredményeiIÍk zömmel a béke ellátásban tették hatékonyabbá 
a katonai anyagok mozgatásával kapcsolatos tevékenységünket. Néhány 
központi és csapatraktár anyagmozgatási tevékenysége gépesítésének kí.:. 
sérleti rendszere fejezl'dött be. Ezzel létrejöttek a rakodólapos és a kon
téneres egységrakományok mozgatási rendszer kibővítésének és tovább
fejlesztésének alapjai. 

Az elmúlt években lefolytatott rendszergyakorlatokon (KOMPLEXI
TÁS, TRANZIT-72) azonban élesen vetődött fel a tábori körülmények 
között végrehajtásra kerülő különböző katonai anyagokkal összefüggő 
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mozgatások gépesítése. A gyakorlatokkal egyidejűleg bemutatásra kerülő 
különfél~ rakodógépek és rakodóeszközök alkalmazásával kapcsolatos 
szervez.ési feladatok különösen indokolttá teszik, hogy a témát a teljes
ségre való törekvés nélkül részletesebben is elemezzük. 

Az elemzés során fel kívánjuk tárni mindazon környezeti elemeket, 
amelyek meghatározzák a kitűzött cél eléréséhez szükséges feladatokat. 
Továbbd a gyakorlat tapasztalatai alapján szerzett információkat kíván
juk kibővíte11i a rakodógépek és rakodóeszközök alkalmazásának szerve
zése terén. 

A rakotl))s az ellátási és szállítási folyamatnak szükséges, sót elkerül
hetetlen eleme~ mely kihat az anyagi biztosítás folyamatosságára, ritmu
sosságára, gyorsaságára, az anyagi eszközök épségére, a járművek raksúly
kapacitásának ésszerű kihasználására stb. 

A rakodási műveletek eredményes végrehajtását biztosító feltételek 
az alábbiak: 

- a rakodásra igénybeveendő terület szak.szerű megválasztása, elő
készítése, berendezése; 

- a rakodási tevékenység hozzáértő megszervezése és a munkák pon-
tos megtervezése, 

- a szállításra kerülő anyagi eszközök előkészítése; 
- a rakodás magas fokú gépesítése; 
- nagyfokú felelősségérzet mind a rakodást szervező, mind pedig az 

azt végrehajtó szervek részéról. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a rakodások követelmé
nyeknek megfelelő végrehajtása nem kizárólag gépesítési probléma, ha
nem egy olyan komplex feladat, amely nem hiányolhatja a végrehajtást 
biztosító feltételek egyikét sem. Éppen ezért a rakodási feladatok végre
hajtása adott esetekben nagy hozzáértést és szakértelmet kíván, különös 
tekintettel arra, ha ez tábori viszonyok között történik. 

Az anyagi eszközök átadása-átvétele, rakodása - a bázisokon kívül 
- a különböző szállítási ágazatok csatlakozási pontjain valósul meg. !gy 
elsősorban a vasút, hajóút, a közút, a légiút csatlakozási pontjain. De 
beszélhetünk rako<lá;i munkákról a kötélpályák, csővezetékek csatlakozási 
pontjain és egyéb az erre a célra kijelölt helyeken (anyagátadó pont) is. 

A rakodások tábori viszonyok közötti megszervezése sokkal bonyolul
tabb, mint az állandó jellegű raktárakban. Ennek okait az anyagmozgás 
nagyfokú ingadozása, a tábori raktáraknak a közlekedési csomópontoktól 
viszonylag nagy távolságra való elhelyezése, azok áttelepítése, a kiépített
ség hiánya, az aránylag nagy területen széttagolt telepítés, valamint az 
év-, napszakok és időjárás változásából adódó problémák képezik. 

Ilyen körülmények között a rakodás szervezését végrehajtó személy
nek, szervnek rendelkeznie kell mindazon információval, amely alapvető
en meghatározza a rakodás végrehajtásának sikerét. Ezek az alábbiak: 

-- az adott ellátási tagozaton rakodásra kerülő anyagok jellemzőit 
(csomagolási módot, súly- és térfogatadatokat, rakodási és szállítási előírá
sokat); 

- az adott ellátási tagozaton rendelkezésre álló szállítóeszközök, ra
kodógépek és rakodóeszközök jellemző adatait; 
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- rakodási technológiákat; 
- általános teljesítőképesség számítási módjait; 
- a rendelkezésre álló üres szállítóeszközök számát; 
- a beérkező vagy kiadásra kerülő anyagok volumenét, összetételét, 

az ellátás sorrendiségét; 
- a rendelkezésre álló terület adottságait; 
- a rakodási feladat végrehajtásának normáit, határidejét. 

A rakodási feladatok sikeres végrehajtása természetesen - mint már 
az előbbiekben is említettem - alapvetően függ a rendelkezésre álló erők 
és eszközök mennyiségétől és teljesítőképességétől. 

Tábori körülmények között végrehajtásra kerülő rakodási munkála
tok .során számításba vehető erők és eszközök az alábbiak: 

- rakodási feladatokra rendszeresített személyi állomány; 
- nem kizárólag rakodási feladatokra rendszeresített személyi állo-

mány; 
- kézi rakodóeszközök (lapát, kötél, heveder stb.); 
- kézi emelöeszközök (fogas emelő, hidraulikus emelő, csörlő stb.); 
- gépi berendezések (FRAK-Bl forgórakodó, szállítószalag, darus 

gépkocsi, gépkocsira szerelhető gémdaru, elektrohidraulikus hátsó emelő
lap stb.); 

- rakodási segédeszközök (rakodólapok, konténerek, áthidaló leme
zek, görgősorok stb.). 

A rakodási munkák valamennyi szállítási folyamatnak az első és utol
só mozzanatát képezik, és azok jelentős mértékben befolyásolják a szálli
tás megszervezését, a szállítóeszközök kapacitását és gazdaságos kihasz
nálását. A rakodási munka ezenkívül nehéz, munkaigényes és tömeg
munka jellegű. A szállítóeszközöknek a rakodási műveletek alatti állása, 
a szállitóeszközök össz-munkaidejének jelentős hányadát teszi ki (gépko
csiszállltás esetén 30-60%-ot, ami csökkenti annak kapacitását és gazda
ságos kihasználását). 

A rakodási munkák megszervezése magába foglalja: 
-- a rakodási munkák megtervezését; 
- a kiszolgáló egységek felkészítését a rakodási munkák elvégzésére; 
- a raktárak felkészítését az anyagi eszközök átvételére és kiadására; 
- a rakodóhelyek előkészítését a tábori bázisokon és a kirakodó ál-

11:másokon (kikötőkben, repülőterekeri). 

A rakodó munkák tervezését a hadtáp vezetőszervek, bázis főnökök, 
raktárparancsnokok, kiszolgáló egységek (alegységek) parancsnokai vég
zik. A rakodási munkák tervezésének fő célja az anyagi eszközök szállitási 
határidejének biztosítása, melynek érdekében a személyi állományt és a 
gépi eszközöket célszerűen és a hadtáphelyzetnek megfelelően kell fel~ 
használni. 

A rakodási munkák tervezésekor a kiindulási adatokat az alábbiak 
képezik: 

- a munkák megnevezése, mennyisége, elvégzésének határideje és 
helye a szállítási terv alapján; 

89 



- a szállító eszközöknek a kirakó helyekre való beérkezésére vonat
kozó adatok; 

- a rakodási munkák elvégzésére rendelkezésre álló erők és eszkö
zök és azok állomáshelye; 

- a rakodási munkák végrehajtása körülményeinek jellemzése. 

A rakodási munkák tervezésekor meg kell határozni a munkák terje
delmét, az erőkkel és eszközökkel való ellátottságot, a szükséges erők és 
eszközök mennyiségét és azok munkahelyenkénti elosztását. A kiszolgáló 
egységeknél a rakodási munkák tervezése a napi munkaterv kidolgozásá
ból és a rakodó alegységek feladatainak megszabásából, a munkák végre
hajtása technológiai változatának kivéilasztásából és a munkák elvégzését 
biztosító rendszabályok meghatározásából áll. Az alegység feladatát a napi 
munkaterv kivonat képezi. 

A munkák elvégzéséhez való felkészülés során a kiszolgáló alegysé
geknek az alábbiak elvégzésére kell időt biztosítani: 

- a munka elvégzése körülményeinek tisztázása a megadott helyeken 
(a rakodóhelyek állapota, a szükséges előkészítő munkák végrehajtása, 
milyen gépek használhatók eredményesen stb.); 

- a munka elvégzés technológiai folyamatának megtervezése és meg
határozása; 

- a rakodó területek, bekötőutak és fedezékek berendezése; 
- a személyi állomány és a technika előkészítése és kiszállítása a ra-

kodóhelyre: 
- a személyi állomány élelmezésének és a gépek műszaki biztosítá

sának megszervezése; 
- a rakodóhelyek álcázásával és a tömegpusztító eszközök elleni vé

delmével kapcsolatos munkák elvégzése; 
- a rakodóhelyek őrzésének és védelmének megszervezése. 

Az anyagi eszközök szállításra való előkéSzítését (a rakományok cikk
lista és rendeltetési hely szerinti csoportosíta.sa, a csomagolás és tároló
edények állapotának ellenőrzése, a csomagok csoportosítása és az okmá
nyok előkészítése) a raktáraknak a szállítóeszközök beérkezéséig kell el
végezni. 

A rakodási munkák gépesítésének lényege az emberi munkának gépi 
munkával való felcseréléséből áll. A gépek meghonosítása a szüntelen fej
lődés alapján történik. 

A rakodá.si munkák gépesítése: 

- megkönnyíti a munkát, fokozza a biztonságot és munkateljesít
ményt (komplex gépesítés esetén 5-6 szorosra); 

- növeli a rakodóhelyek áteresztőképességét; 
- csökkenti a munkaszükségletet, valamint a rakodási munkák 

költségkihatását (komplex gépesítés esetén 2-3 szorosra); 
- fokozza a rakomány megóvását és meggyorsítja a rendeltetési 

helyre való kiszállítását. 

A rakodási munkák gépesítése lehet részleges - ahol a gépek alkal
mazása csak az egyes műveleteknél történik és komplex - ahol vala
mennyi ki- és berakóműveletet gépi erővel végzik. 
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Komplex gépesítés alatt olyan gépesítést kell érteni, amikor az egész 
rakodást gép vagy gépek végi;ik, az emberi munka pedig csak a gépek irá
nyítására és a könnyebb kiegészítő műveletek elvégzésére korlátozódik. 
A kiegészítő műveletekhez tartoznak: a vagon ajtók és a gépkocsi oldal
falak kinyitása és bezárása, illetőleg le- és felhajtása, a vagonok rakodás 
alatti mozgatása, a vagonok és a gépkocsi oldalfalainak tisztítása, a rako
mányok rögzítése stb. 

A rakodási munkák komplex gépesítését felhasználási csomagolás 
esetében nehéz megvalósítani azok kis súlya (20-100 kg) és a csomagok 
sokfélesége miatt, továbbá annak következtében, hogy a gépi eszközöket 
a szállítóeszközökön nem lehet kellően elhelyezni és használni. A felhasz
nálási csomagolásban levő anyagok esetében a rakodási munkák komplex 
gépesítésének legfontosabb feltételét az alábbiak képezik: 

- az anyagok egységrakoméinyba történő összefogása és szállitásá
nak végrehajtása az ipartól (központi raktártól) magasabbegységig (egy-
ségig); 

a különösen értékes katonai anyagoknak konténerekben való szál-
lítása; 

az egységrakománytípusok számának jelentős csökkentése, a szab
vány rakodólapok méreteinek megfelelő egységrakománytípusok beveze
tése; 

- a meglevő rakodógépek korszerűsítése, és új a katonai-műsiakí 
követelményeknek megfelelő gépek kialakítása; 

- a közúti, a vasúti és vízi szállítóeszközök korszerűsítése; 
- a rakodási munkák korszerű technológiájának és ésszerű megszer-

vezésének kidolgozása, az anyagi eszközök csapatokhoz való kiszállítási 
módjának tökéletesítése. 

A gépesítés tervezéséhez szükség van az anyagáramlások vázlatára. 
Ezt a vázlatot a rakodóhelyek és a tárolóhelyek közötti kapcsolatok 
alapján kell elkészíteni. 

A gépesítés vázlata alatt az anyagok gépek által történő mozgatásá: 
nak technológiai folyamatát kell érteni. A gépesítési vázlatok megválasz
tásakor az alábbi főbb követelményekből kell kiindulni: 

- a kézi munkának gépi munkával történő maximális felváltása, •a 
rakodásnál foglalkoztatott személyek számának csökkentése; 

- a szállítóeszköz I"akodási idejének csökkentése; 
- magas teljesítmény, kevés munka; 
- a rakodási munkák minimális önköltsége; 
- a rakodási munkák elvégzését különböző változatok szerint bizto-

sító vázlatok rugalmassága és egyetemessége. 

A különféle bázisokon a rakodási munkák gépesítési típusainak ki
választása csak a támasztott követelmények és az igénybevétel (használat) 
körülményei elemzése alapján lehetséges. Figyelembe kell azonban venni 
a raktárak állapotát és berendezéseit, a tárolóhelyiségek típusait (egyszin
tesek, többszintesek, földbe süllyesztettek stb.), a szállítóeszközök típusait, 
továbbá a rakodási munkák elvégzésének körülményeit, (a rakodó terü
leteket, a gépek hatósugarait, a gép az anyagot milyen magasra tudja fel
emelni stb.). 
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A kombinált gépesítési vázlat alkalmazása esetén, mely több, futó
szalagrendszerű gép felhasználását jelenti, vigyázni kell arra, hogy rako
dás közben torlódás ne keletkezzen. 

Fontos jelentősége van az anyagok gyors mozgatását biztosító anyag
mozgató berendezések kiválasztásának (tervezésének). Ettől függ a gépek 
felhasználásának eredményessége, teljesítménye, az anyagok rögzítésére 
szükséges munkaerő száma. 

A rakodógépek alkalmazásának eredményessége és azok teljesítmé
nye nagymértékben függ a cserélhető anyagmegfogó berendezések konst
rukciójától. Tekintettel arra, hogy a legkülönbözőbb formájú és méretű 
rakományok tömeges mennyiségben fordulnak elő, ezért nemcsak univer
zális, hanem a rakodógépek cél szerinti alkalmazását lehetővé tevő spe
ciális megfogó berendezésekre is szükség van. Az anyagmegfogó berende
zések körültekintő kiválasztását, tervezését és korszerűsítését a berende
zésekkel szemben támasztandó alábbi követelményeknek megfelelően kell 
elvégezni: 

- az anyagtovábbít.ás és -megfogás maximális gépesítése; 
- a megfogóberendezéseknek a vezető (gépkezelő) fülkéből történő 

irányítása, majd a továbbiakban programvezérlése; 
- a megfogóberendezés önsúlya lehetőleg a legkisebb legyen, mivel 

az növeli a gép hasznos terhelését; 
- a munkaciklus időtartamának csökkentése céljából az anyagok 

megfogása és továbbítása minél rövidebb ideig tartson; 
- a konstrukció legyen egyszerű és masszív, biztosítsa a fennakadás 

nélküli, megbízható munkát; 
- a berendezés legyen univerzális (különböző anyagok mozgatására 

legyen alkalmas); 
- biztosítsa a szükséges ü:tembiztonságot és az anyagok megóvását. 

A fentebb elmondottakból, továbbá az anyag nemétől és a munka
körülményektől függően a bázisokon a rakodási munkák gépesítése több 
változat szerint történhet. Ezen változatok alkalmazása a rakományok 
sajátosságának, a raktárak telepítésének, valamint a raktáron belüli 
anyagforgalmának figyelembevételével történik. 

A kirakásra érkezett rakományok kirakására a kiszolgáló egységek
nél valamennyi rendelkezésre álló emelő-szállitógép típust igénybe kell 
venni. 

Legbonyolultabb lesz a rakodási munkák végrehajtása éjszaka, kor
látczott látási viszonyok között, mivel a munkatermelékenysége és a ra
kodás eredményessége csökken. Ilyen viszonyok között különösen nagy 
gondot kell fordítani a biztonsági rendszabályok betartására és biztosítá
sára (a rakodóállomány jól ismerje a rakodási munkák alatt alkalmazott 
jeleket, helyi világítás rendszabályait, hangjelzéseket stb.). 

Űzemanyagraktárakban a technikai eszközök, a tartályok, a hordók 
és a konténerek rakodását ugyanolyan gépek és megfogó szerkezetek se
gítségével végzik, mint a szilárd anyagoknál. 

A tartályok fedezékbe való helyezését és a fedezékből való kiemelését 
legcélszerűbb 5 tonnás· autó- vagy kerekes pneumatikus daruk segítségével 
végezni. A rakodás felőli oldalról a fedezéknél ne legyen mellvéd (korlát). 
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A rakodógépeknek még az is előnye, hogy azokon a gépkocsitól az 
anyaghalmazig a rakományt szállítani lehet. 

Üsszefoglalva: e néhány sorban kívántam ismertetni a rakodógépek 
és rakodóeszközök tábori viszonyok közötti alkalmazása megszervezésé
nek általános kérdéseit, alapvetően kihangsúlyozva azt, hogy maga a ra
kodógép csak akkor nyújt hatásos segítséget, ha annak felhasználását hoz
záértően megtervezték, megszervezték és a munkához szükséges feltételek 
megfelelően biztosítva vannak. 



A frontális vasúti irányban tevékenykedő vasúti 
szakcsapatok helyreállítási feladatainak meghatározása 

a front támadó hadműveletének időszakában 

Borczván Béla mk. őrnagy 

A háborúk történetének tanulmányoz.asa egyértelműen bizonyítja, 
hogy mindkét harcoló fél - a hadászati, hadműveleti átcsoportosítások, a 
harcoló csapatok anyagi-technikai és egészségügyi ellátása érdekében -
arra törekedett, hogy saját vasúti szállításainak folyamatosságát bizto
sítsa. Ennek érdekében intézkedéseket tettek a vasútvonalak védelmére és 
gyors helyreállítására. 

A korszerű hadműveleteket a nagyobb méretek, a tömegpusztító fegy
verek alkalmazása, a támadás gyors üteme, a gyors szétbontakozás, a nagy 
mélység, a folyamatos és feszült harctevékenység, a nagy mennyiségű 
anyag- és eszközfelhasználás, valamint az után- és hátraszállítási irányok 
gyakori változása jellemzi. 

Ez a körülmény az eddigieknél lényegesen magasabb követelménye
ket támaszt a vasútvonalak helyreállításával szemben. Éppen ezért a vas
út helyreállító alakulatainkat a lehető legjobban kell felkészíteni a hely
reállítási feladatok végrehajtására. E cikk keretében a vasútépítő alakula
tok törzseinek ilyen iréinyú felkészüléséhez szeretnék segít.séget nyújtani 
a várható helyreállítási munka nagyságának célszerű meghatározásához. 

A helyreállítási munka volumenét véleményem szerint 

- a front támadó hadművelet szélessége és mélysége; 
-- a hadműveleti terület vasútvonal hálózatának és a vasútvonal mű-

tárgyainak sűrűsége; 
- a vasútvonal és műtárgyai rombolásának mérve; 
- a helyreállítandó vasútvonallal szemben támasztott szállítási kö-

vetelmény befolyásolják. 
A továbbiakban ezen tényezők vizsgálatával kívánok foglalkozni. 

I. 

A front támadó hadműveletének mélységéből meghatározható a hely
reállítandó vasútvonalszakasz hossza. 
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Korszerű viszonyok között a front támadó hadműveletének mélysége 
800 és ennél több kilométer is lehet. Ez szúkségessé teszi az ellátási anya
gok hadtáp magasabbegységek, egységek és intézetek nagy távolságokra 
történő szállítását, illetve áttelepítését. 

Az áttelepűlések következtében a Front Mögöttes Bázis (FMB) és a 
hátországi raktárbázisok súlypontjai közötti távolság - a támadó hadmű
velet végére - elérheti a 600-700 kilométert is. Az FMB raktárai (ha 
van lehetőség a Front Előretolt Bázis raktárai is) minden esetben vasútra 
települnek, így az áttelepűlésre csak a vasútvonal helyreállítása után ke
rülhet sor. Ezek alapján a helyreállítandó vasútvonal hossza - figyelem
be véve azt, hogy a hátországban a helyreállítást a KPM szervei végzik 
és azt, hogy a vasútvonal az adott irányba nem egyenes vonal mentén ve
zet - egy vasúti irányba 500-600 kilométerre vehető. 

II. 

A hadműveleti terület vasútvonal hálózatának és a vasútvonalakon 
a műtárgyak sűrűségének az ismerete azért szükséges, hogy a rombolások 
mérvének ismeretében a konkrét helyreállítási munka volumenét számí
tani tudjuk. 

Az alábbiakban vizsgáljuk meg - helyreállítási szempontból - Ma
gyarország és a várható hadműveleti irányok vasúthálózatát. 

1. l\1Iagyarország normál nyomtávolságú vasúthálózatának összhossza 
7918 km. Ebből a kétvágányú vasútvonalak hossza 825 km, a villamosított 
vasútvonalak hossza 1042 km. A vasútvonalhálózat minden 100 kilométe
rére 3-6 db 10 m-nél nagyobb hid esik, ez vasútvonal kilométerenként 
2,87 fm hidhosszt jelent. 

A fentiek az ország egész területére vonatkoznak, nézzük meg hogyan 
alakulnak a fenti értékek, ha az országot három részre bontjuk. 

- A Dunántúl területe a Duna hidakkal 
A Dunántúl vasúthálózatának összhossza 3678 km. Ebből a kétvágá

nyú vasútvonalak hossza: 310, a villamosított vasútvonalak hossza 188 km. 
A vasútvonal minden 100 kilométerére 7 db 10 m-nél nagyobb vasúti 

híd esik, ez vasútvonal kilométerenként 3i4 fm hídhosszat jelent. 

- A Duna-Tisza köze és Észak-Magyarország területe a Tisza hi
dakkal 

A vasúthálózat összhossza 2220 km. Ebből a kétvágányú vasútvo
nalak hossza: 519 km. A villamosított vasútvonalak hossza: 402 km. 

A vasútvonal minden 100 kilométerére 6-7 db híd esik, ez vasútvo
nal kilométerenként 3,3 Im hídhosszat jelent. 

- A Tiszántúl területe a Tisza hidak nélkül 
A vasúthálózat összhossza 2020 km. Ebből a kétvágányú vasútvonalak 

hossza 213 km, a villamosított hossza 235 km. A vasútvonal minden 100 
kilométerére 1-2 db hid esik, ez vasútvonal kilométerenként 1,2 fm híd
hosszat jelent. 
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A fentiek alapján a vasúti hidak százalékos megoszlása az ország te
rületén 

imiiimmmm 
mmmmmm 
:::::::::::::::::: 

1 · ............. . 

-- ~~-mmmrn 
26,3 1 34,2 39,5 % 13,11 36 1 ,._ _ _,_ __ ,_ __ ..., 50,9 

100 m-nél nagyobb 
hidak megoszlása 

Jelmagyarázat: r I 

-11 

50-100 m-es hidak 
megoszlása 

Tiszántúl területén 

Duna-Tisza között és 
Észak-Magyarország területén 

1 1 Dunántúl területén 

10-50 m-es hidak 
megoszlása 

A fentiekből megállapítható, hogy a Dunántúl területén a legnagyobb 
a vasútvonalakon a hídsűrűség. Ezen a területen helyreállitást végző csa
patoknak jelentős hídépítő erőkkel kell rendelkezniük. Az ország vasút
hálózatának jelenleg mintegy 130/o-a villamosított. 

A villamosított vonalak mintegy 94%-át a Kelet-Nyugat irányú fő
vonalak teszik ki, ezért ezen vonalak helyreállításánál a villamos vontatás 
helyreállítására is célszerű gondolni. A helyreállító erők szervezésénél 
célszerű ezeket is figyelembe venni. 

2. Ausztria területének vizsgálata 

Ausztria normálnyomtávú vasúthálózatának építési hossza 6396 km. 

Ebből - a kétvágányú vasútvonalak hossza 1766 km, 
- a villamosított vasútvonalak hossza 2980 km. 

A vasútvonal sűrűség legnagyobb a Bécsi medencében és az ország 
északi részén. Ezeken a területeken a csomópontok, a műtárgyak rombo
lása esetén megkerülésükre általában van lehetőség. Az ország többi ré
szén azonban csak a helyreállítások végrehajtása után lehet a vasútvona
lon előre haladni. 

Ausztria vasúti műtárgyaira az alagutak riagy száma a jellemző. Az 
ország normál nyomtávú vasúthálózatán összesen mintegy 103 700 fm vas
úti alagút található. Az alagutak mellett a vasúti hidak (völgyhidak) szá
ma is jelentős. Országos átlagban vonalkilométerenként mintegy 6-8 fm 
vasúti híddal számolhatunk. 

Az alábbiakban vizsgáljuk meg Ausztria egyes területeit külön-kü
lön is. 

- A Dunavölgy irányában lényegében két normál nyomközű vasút
vonal vezet, egyik a jobb, másik a bal parton. A két vasútvonal összhosz
sza 497 km. A Dunától délre vezető vonal kétvágányú nagyteljesítményű 
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(60-80 vonatpár/nap) villamosított, az északi oldalon vezető, egyvágányti 
kisteljesítményű (16-20 vonatpár/ nap) gőz, illetve diesel vontatású vas
útvonal. 

A dunavölgyi irány vasútvonalain összesen mintegy 4600 fm vasúti 
alagút található. Ezen irány vasúti hálózatát tekintve ez vonalkilométe
renként átlagosan 9 fm alagutat jelent. Vasúti híddal ezen a területen -
ha a Duna hidakat is figyelembe vesszük - vonalkilométerenként 5-6 
fm-rci kell számolni. Ausztria vasúthálózata ebben az irányban a legsű
rűbb, így a műtárgyak rombolása esetén, azok megkerülésére ezen terü
leten a legkedvezőbbek a lehetőségek. 

-- A Gráz-Klágenfurt-i irány szintén két vasútvonalon szolgál
ható ki. 

A két vasútvonal összhossza 454 km. 
A két vasútvonal közül - ebben az irányb'lll is - az egyik kétvá

gányú nagyteljesítményű (60-70 vonatpár/nap) villamosított, a másik 
egyvágányú kísteljesítményű (16-18 vonatpár/nap) gőz, illetve diesel von
tatású vonal. 

A Gráz--Klágenfurt-i irány vasútvonalain összesen mintegy 7622 fm 
vasúti alagút található, ez vonalkilométerenként átlagosan 16-17 fm alag
utat jelent. A két vasútvonalon - ebben az irányban - igen nagyszámú 
vasúti völgyhíd, folyó és hegyipatak, híd is található. Vasúti híddal - vo
nalkilométerenként 8-10 fm-rel kell számolnunk. 

A vasútvonalak ebben az irányba.p. a Gráz-i medencéig és azon túl 
Klágenfurt irányában is erősen átszeldelt terepen, szűk völgyeken át ve
zetnek. Ezért az itt rombolt műtárgyak megkerülésére nincs, vagy csak 
igen nagy időveszteségek árán van lehetőség. 

Ausztria vasúthálózatát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy - a nagy 
számú vasúti műtárgyak (hidak, alagutak) miatt - a vasutak műszaki 
zárására igen kedvezőek, a helyreállítására pedig igen kedvezőtlenek az 
adottságok. 

III. 

A vasútvonalak várható rombolásának mérvére - a NATO tagálla
rnok hadseregeinek lehetőségeit és a támadással kapcsolatos elveit ele
mezve - következtetéseket vonhatunk le. Magasabbegységek törzsveze
tési gyakorlatain a fenti elemzések végrehajtása alapján tételezik fel a 
várható rombolásokra vonatkozó adatokat. 

A baráti fegyveres erők legújabb normái szerint - amelyek szintén 
elemző munka és gyakorlatok tapasztalatai alapján születtek - vasúti 
vona'i;kozásban az alábbi rombolásokkal célszerű számolnunk. 

I. Hagyományos romboló eszközók alkalmazása esetén rombolásra 
lwrfü: 

- a nyíltvonali felépítmény 
-- az állomások 
- kis hidak (50 m-ig) 

7 

15°/o-a, 
5°/o-a, 
5°/o-a, 
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- közepes hidak (50-100 m-ig) 
- nagy hidak (100 m fölött) 
- hirközlő és biz. berendezés 
- vizállomás berendezések 
- az építmény 60-65 m' földmunka1km. 

2. Atom eszközök alkalmazása esetén rombolásra kerül: 
- a nylltvonali felépítmény 
- a kis állomások 
- vasúti csomópontok 6-10 db/ 1000 km, 
-- kis hidak 
- közepes hidak 
- nagy hidak és alagutak 
- hírközlő és biz. berendezések 
- vízállomás berendezések 
- aiépitmények 25-30 m' km földmunka. 

IV. 

150/o-a, 
100%-a, 
15%-a, 
100/o-a, 

100/o-a, 
50/o-a, 

5°/o-a. 
20%-a, 

100%-a, 
200/o-a, 
200/o-a, 

A helyreállitandó vasútvonallal szemben támasztott szállítási követel
ményt 

- a felvonuláSsal, manőverezésekkel. átcsoportosításokkal és után
pótlásokkal kapcsolatos csapatszállítmányok mennyisége; 

- a hadművelet folyamán a fogyasztás pótlására szükséges ellátási 
szállítások terjedehne; 

- a vasúton végrehajtandó egyéb (egészségügyi, hadifogoly, sérült 
technika, népgazdasági stb.) szállitmányok mennyisége határozza meg. 

A front támadó hadművelet folyamán a fogyasztás pótlására - az 
érvényben levő szabályzatok és segédletek számvetései alapján - a csa
patokhoz történő anyagszállítás átlagos napi terjedelme kb. 20-25 ezer 
tonnát tehet ki. A hadművelet befejező idöszakában ez a mennyiség 15-
20 ezer tonnára csökkenhet. Ez folyamatosan mintegy 18-22 ezer tonna 
anyag - hátországból az FMB-re való - utánszállítását jelenti, ami 20-
25 vonatpár/nap közlekedtetését teszi szükségessé. 

Ezenkívül: - csapatszállításokra 
- egészségügyi szállításokra 
- sérült technika szállításokra 
- hadifogoly szállításokra 
- egyéb népgazdasági szállitásokra 

30-36 vonatpár/nap, 
4-5 vonatpár/ nap„ 
1-2 vonatpár/nap, 
1-2 vonatpár/nap, 
5-6 vonatpár/nap. 

Tehát a frontális irányú vasútvonalaknak legalább 70-75 vonatpár 
napi áteresztő képességet kell biztosítani. 

Ezen áteresztőképesség biztosításához - figyelembe véve a háborűs 
időszak következtében előálló forgalmi kieséseket és azt, hogy a helyre
állított vonalszakaszok milyen áteresztőképességet tudnak biztosítani -
vasúti irányonként két-két vasútvonal kijelölése szükséges. Ezek figye
lembevételével számítás alapjául elfogadható az I. részben leírt 500--600 
kilométer helyreállítandó vasútvonal hosszként. 

98 



V. 

Egy frontális vasúti irányban várható helyreállítási munka 
volumenének meghatározása 

A helyreállítási munka volumenét befolyásoló tényezők részletezése 
után - a felvetett konkrét számok alapján - megállapítható, hogy egy 
frontális vasúti irány helyreállításánál a front támadó hadművelet meg
vívásának ideje alatt (12-14 és több nap) ebben az irányban ténykedő 
vasúti szakcsapatokra az alábbi helyreállítási feladatok hárulnak. 

Helyreállítási munka volumen 
egy frontális vasúti irány helyreállítása esetén 

Mérték- Hagyományos / Atom 
Megnevezés egység 

eszközök alkalmazása esetén 

- földmunka 
(kitermelés, szálUtás, 
beépítés) m' 30 000-39 OOO 12 500-18 000 

- felépítmény km 75-90 50-60 
- vasúti csomópont db - 3-6 
- vasútállomás db 2-3 2-3 
- kis híd (50 m-ig) híd fm 120-150 43-45 
- közepes híd (50-100 m-ig) híd fm 350-400 60-72 
- nagy híd (100 m-en felül) híd fm 550-660 550-660 
- távbeszélő hálózat km 75-90 100-120 
- villamos berendezés db 7-9 10-12 

.'\. fenti helyreállítási munka volumen számításánál a Dunántúl terü
letén levő vasútvonalak átlagos adatait vettük figyelembe, mivel azok 
pontos felmérés alapján készültek. Ausztria vasúthálózatát tekintve a híd 
helyreállítási igény a fentiek 2-3-szorosát adná. 

A frontális vasúti irimyban tevékenykedő vasúti szakcsapatoknak a 
fenti helyreállítási munka végzése mellett elő kell készíteni és be kell 
rendezni front elosztó állomásokat, csapat- és anyag kirakó állomásokat is. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a frontális vasűti irányban 
működő vasűti szakcsapatoknak várhatóan átlagosan 3000-4000 m3 föld
munka, 7-9 km vasűtépítés, 65-75 fm vasűtihíd építés naponkénti vég
rehajtására kell felkészülniük. 
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HADTAPVEZETÉS 

Kis- és középgépek alkalmazása a csapatok 
hadtápbiztosításának megtervezésében 

V a r g a Jó zs e f alezredes, N á n Gy u la őrnagy 

Az állandó harckészültség időszakában a csapathadtáp tagozatban 
rendszeresített számviteli és adatleldolgozó részlegek technikai eszköz
bázisa bóvitésével megteremtődnek a reális feltételek az egység és maga
sabbegység adatfeldolgozó pontok megszervezéséhez, amelyek háborúban 
az egység, magasabbegység hadtáp vezetési pontok alapvető adatfeldolgo
z.:lsi elemei lehetnek. 

Az automatizált vezetési rendszer létrehozása során - a folyamat kö
zelebbi szakaszában számolni kell azzal, hogy: 

,,A közep- és kisgépi eszközök (asztali számológépek, író- és könyve
lőautomaták, sokszorosító-másoló berendezések stb.), továbbá a fenti esz
közökkel beépített ún. mozgó számító és ügyviteli pontok kíalakitásával. 
rendszerbe állításával, új tervezési, szervezési módszerek, típusokmányok 
alkalmazásával növelni lehet a seregtest és csapattörzsek munkájának 
operativitását, pontosságélt és csökkenteni a manuális munkát és az így 
felszabaduló kapacitást a törzsekben egyre inkább az elemző és alkotó 
munkára -- lehet - fordítani. t 

A vezetés technikai eszközök csoportján belül - a híradó .eszközök -
az információ rögzítő - sokszorosító - parancsnoki és törzsgépkocsi 
komplettek mellett napjainkban éppen az adatfeldolgozó eszközök - egy
szerű eszközök - kézi számológépek, elektronikus számítógépek állnak a 
figyelem középpontjában. Ennek oka mindenekelőtt abban keresendő, 
hogy különösen az egyszerű eszközök, a kis- és közép- kézi.számológépek 
a vezetőszervek jelenlegi struktúrájában, a törzsmunka hagyományos 
rendjében, autonóm keretek között is jelentős missziót tölthetnek be a 
törzsek tchermentesítésében, a tervek, számvetések pontossága javításá
ban és biznnyos tekintetben a törzs tisztjeinek felkészítésében az auto
metizált vezetési rendszerben való működésre. 

1 Mórocz Lajos ezds.: A katonai vezetés korszerűsítésének időszerű kér
dései. Honvédelem, 1972/6. sz. 30. oldal 
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I. 

A kis- és középkézi számológépek szerepéről 

Ma már közismertek a kis- és középgépek olyan előnyei, mint: - a 
hadtáp vezetőszervekben folyó manuális munka csökkentése, időnyerés 
a végrehajtási szakaszok folyamatos irányítására, 

- a számvetések, tervek, jelentések pontosságának növekedése, 
- kedvező feltételek teremtése a döntési változatok, tervvariánsok 

kidolgozására és a részletek bővítésére, a döntés előkészítő és tervkidol
gozó munka mélyebb, sokoldalúbb elvégzésére. 

A feisorolt - több esetben igazolt - előnyök me!lett, alkalmazásuk 
más hasznos oldalaival is számolni lehet. 

a) A kis-, különösen a középgépek hatékony alkalmazása nem képzel
hető el alapos előkészítés nélkül. 

Az előkészítés során fel kell mérni: 
- a gépek alkalmazásával elérendő célt, meg kell fogalmazni és for

mába kell önteni az elérendő eredményt, 
- fel kell vázolni a cél elérésének matematikai útját, le kell írni vagy 

a fejekben rögzíteni kell a matematikai algoritmust (műveletet), 
- elő kell készíteni a gépi feldolgozás során használt mutatókat -

normatívákat - számvetési egységeket, 
- át kell gondolni, esetenként rögzíteni kell az egész adatfeldolgozási 

folyamatot. 
A felsorolt igények arra utalnak, hogy a kis- és középgépek alkalma

zása fokozza a törzsmunka szervezettségét, célirányosabb felkészítésre 
késztet, objektíve magában hordja az egzaktságra irányultság tendenciá
ját, áttekinthetőség szempontjából is előnyös számvetési, tervformák ki
alakításának szükségességét. 

b) A kis- és középgépek alkalmazásának olyan tapasztalatai is van
nak, hogy éppen a részletesség és a változatok számának növelési igénye 
következtében fokozódik a döntésekkel szembeni elvárás, csökkenhet a 
törzs tájékoztatásának elnagyoltsága. 

Éppen ezért „meg kell találni az optimális munkamegosztást az em
ber és a gép közötti azon az elvi alapon, hogy a gépnek át kell adni azt, 
amit jobban és gyorsabban csinál, mint az ember, az embernek pedig 
meghagyni azt, amit egyedül csak ő képes elvégezni - az alkotó tevé
kenységet. "2 

A hadtáphelyettes, szolgálatiág-vezető vagy a törzs tisztje csak akkor 
képes elvárásait gépi úton érvényesíteni, ha ahhoz a szükséges paramé
tereket (döntési - norma - tájékoztató adat stb.) időben megadja. 

Következtetni lehet arra, hogy a kis- és középgépek alkalmazása 
folytán változás áll be a törzs tájékoztatásának, az elhatározás kihirdeté
sének, feladatok megfogalmazásának részletességében, esetleg tartalmi 
felépítésében is. 

2 Mórocz Lajos ezds.: A katonai vezetés korszerűsítésének időszerű kér
dései. Honvédelem, 1972/6. 29. oldal. 
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Különösen olyan esetekben, amikor a gépeket nem a hadtáptörzs 
tisztjei kezelik szükségessé válik a tájékoztatók, döntések szimbólumokkal 
- számokkal való leírása. 

e) A fentiekből következik a számológépek alkalmazásának másik elő
nye; késztet a jelenségek, döntések számokkal történő leírására. Ennek 
előnyei azután teljesednek ki, amikor kimunkálásra kerül egy megbízható 
normakészlet és egységes, de tagozatonként differenciált számvetési rend
szer. 

Gyakran merül fel az aggály, hogy a számológépek alkalmazása meg
szünteti az operativitást elősegítő és a megbízhatóságot nem csökkentő 
intuíciót. 

A tapasztalaton, az értelmes gondolkodáson alapuló döntés, előrelá
tás csak elősegíti - gyorsítja - a gépek alkalmazását, hasznosabbá teszi 
kihasználásukat. 

A kis és közép számológépek alkalmazási területei 

A kézi számológépek jellegüknél fogva a csapathadtáp tagozatban 
mint alapvető, más vezetési szinteken, mint kisegítő eszközök (perifériák) 
kerülnek alkalmazásra. 

A seregtest, tábori hadtápalegységeknél, egységeknél a tervező-szer
vező munka során szintén számolni kell kis-, esetenként középgépek al
kalmazásával. (Pl. MB, TEB.) 

Gyakran találkozni lehet szélsőséges véleményekkel, mely szerint al
sóbb tagozatokban is nagyteljesítményű elektronikus számítógépet köve
telnek, míg máshol a kézi számológépekkel sem tudnak mit kezdeni. 

A számológépek szükségességét, típusát és darabszámát a feldolgo
zandó információ jellege, mennyisége, a műveleti tartalom és terjedelem 
és az üzemeltetési feltételek határozzák meg. (Eltekintünk az adatátviteli 
feltételektől.) 
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A számvetés matematikai alakja: 
A·K 

Ni=---
t·a·pi 

Nt - a szükséges kézi számológép száma, 

A - számolási munka időtartama (óra, nap), 
K - elvégzendő számolási művelet mennyisége összesen, 
t - számítási teljesítmény órában, 
a - a művelet előkészítési idejének koefficiense, 
pi - a számítógép teljesítménye óránként. 

A középgépek - az ismert típusokat figyelembe véve alkalmasak: 
- súlyszárnvetések, 
- kapacitás teljesítmény összesítések, 
- ellátottsági számvetések, 
- veszteség számvetések, 
- anyagi biztosítási tervek, 
- ellátási tervek. 



- raktári elosztók, 
- utalványok készítésére. 

A felsorolásból kitűnik, hogy olyan jellegű adatfeldolgozási művele
tekről van szó, amelyeknél a horizontális - vertikális összevonás lehetsé
ges és tényezők (rovat- vagy soradatok) szorzásánál több műveleti igény 
nem merül fel (osztás l-nél kisebb számmal szorozva biztosítható). Ilyen 
típusú feldolgozásra a hadtáptörzsekben gyakori egységnormás adatok 
előnyösek. A maximális kihasználiság biztosítása, az üzemeltetési körűl
mények, a programtárolás igényei miatt a gépek csak rendszerben, adat
feldolgozó ponton vagy központban működhetnek. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kis kézi számológépek alkal
mazása, megfelelő üzemeltetési körülmények biztosításával a hadtáp ve
zetési pont vezetési csoport munkahelyén előnyösebb. Az adatfeldolgozó 
ponton (központban) csak annyi kisgép szükséges, amennyi a középgép 
adatelőkészítéséhez vagy az ellenőrzéshez szükséges. Előnyösebbnek lát
szik e feladatokat is a hadtáp vezetőszervek (törzs) munkahelyein levő kis 
gépeken elvégezni. 

Kis kézi számológépeken minden olyan négyműveletes, vagy azokra 
az adott géptípuson visszavezethető számvetési feladat elvégezhető, amely 
a tapasztalatok alapján egység és magasabbegység szinten felmerülhet. 

A gyakran visszatérő, azonos jellegű feladatok gyors elvégzése érde
kében kézi számológépek és matematikai táblák segítségével kűlönböző 
nomogrammok (egyszerű és összetett), hadtáp számvetési segédtáblák és 
számítólécek és korongok szerkeszthetők. Ezek közül a leggyakrabban 
ajánlottak a csapathadtápban: 

- Menetszámvetési táblázat, 
- üzemanyag felhasználási nomogramm, 
- Súlyszám.vetési nomogramm, 
- Szállítási kapacitás számvetési táblázat, 
- Teljesítmény nomogramm hadtápalegységekre, 
- Nomogramm a műszaki munkák számvetésére, 
- Egyéb segédtáblázatok. 

A felsorolt egyszerű segédeszközök jól egészítik ki a kis kézi számo
lógépeket, gyorsítják a munkát, hordozhatók és nem igényelnek olyan 
üzemeltetési feltételeket, mint a számológépek. 

A kis- és középgépek alkalmazásához meghatározott üzemeltetési fel
tételeket, mindenekelőtt megbízható áramforrást kell biztosítani. Minden 
gép áramstabilizátort igényel, mert egyébként az áramingodazás a gépek 
működését lehetetlenné teszi, másrészt üzemképességüket is rontja. 

A tapasztalatok alapján a szükséges teljesítmény: 
n 

Wsz =~1,5 ~ fi ·Wi 
i=l 

W r:z összes szükséglet, 
W 1 - 1 fogyasztó szükséges teljesítménye (W) 
f 1 - fogyasztó száma (db) 
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II. 

Hadtáp számvetések előkészítése kis- és középgépekre 

Az utóbbi időben lefolytatott hadtápgyakorlatok tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a hadtáptörzsekben a kis- és középgépes adatfeldolgozás 
- általában - akkor mondható hatékonynak, ha azt gondos előkészítő 
munka előzte meg. 

Tapasztalható továbbá az is, hogy egység hadtáp törzsekben - az ott 
folyó hadtáp munka jellegéből adódóan - mind a parancsnok hadtáp
helyettes, mind a szolgálat számvetései - megfelelő előkészítés után -
kis- és középgép alkalmazásával magasabb fokon és időben elkészíthető. 

Az eddig elkészített és kísérleti jelleggel alkalmazott kis- és közép
gépes programok sok tapasztalatot szolgáltattak a hadtáp számvetések ki
dolgozásában. Természetes, ha egy „egységes adatfeldolgozó" rendszer ke
rül kialakításra, akkor a jelenleg alkalmazott ún. egyedi kis- és közép
gépes program hatékonysága megsokszorozódhat. 

Napjainkban még sok olyan véleménnyel találkozhatunk, hogy kis
gépek alkalmazásához nem szükséges programot készíteni, mivel az idő
igényes és a kisgépek adta lehetőségek - adott esetben - alkalomsze
rűen is kihasználhatóak. Ezzel a véleménnyel egyetérthetünk akkor, ha 
hagyományos módszerekkel készíti a hadtáp törzs a szám.vetéseit és egyes 
számításokat (összegzést, szorzást stb.) géppel végeznek el. A kisgépek 
alkalmazása ez esetben nem sokban különbözik a hagyományos adatfel
dolgozás eszközeitől. 

Az is tényként fogadható el, hogy az egység-hadtáp vezetésének 
operativitását - az esetek többségében - kielégítik a különböző segéd
eszközök (adattárak, táblázatok, grafikonok, nomogrammok, logarlécek 
stb.) és megbízhatóan üzemelő mechanikus, elektromechanikus számító
gépek. 

Ilyen eszközök - feltételezhetően - egységhadtáp törzs szinten a jö
vőben is nagy jelentőséggel rendelkezhetnek. 

Mindezek mellett perspektivikusan megvalósul a tábori automatizált 
csapatvezetési rendszer - ezen belül a hadtáp alrendszer -, amely esz
közeiben és követelményekben eltér a jelenlegitől, egység szinten is. 

Kis- és középgépek vonatkozásában is nagy technikai fejlődés várható 
és jelenleg is rendelkeznek - egyes - egységhadtáp törzsek korszerű 
elektronikus számológépekkel. 

Ezeknek a vezetéstechnikai eszközöknek hatékony alkalmazása már 
ma is megköveteli a rendszeres és gondos előkészítő munkát. 

Az előkészítő munkálatokat célszerű, ha az egységhadtáp törzs tiszt
jei végzik. Erre a lehetőség is megvan, hiszen a kisgépes programok elké
szítése nem igényel nagyobb szervezői képzettséget. A középgépes prog
ramok esetében a beállító lapok készítése az, amely külön szervezőt igé
nyel. 

Kis- és középgépek programozásának néhány alapvető kérdése 

A kis- és középgépes programkészítés részletezése nélkül hasznosnak 
látszik néhány olyan alapelvet tárgyalni, amelyeket a konkrét feladatmeg
oldásoknál célszerű szem előtt tartani. 
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Elsőnek azt vetnénk fel, hogy kis- és középgépeket az adatfeldolgozás 
folyamatában akkor alkalmazzák eredményesen, ha a tisztek elsősorban 
a bemenőadatok pontos meghatározásával, illetve az eredmények értéke
lésével foglalkoznak. lgy a gépek kezelését gépkezelők, írnokok végzik. 
Ez a tény felveti a munkamenetek egyszerűségének vagy bonyolultságá
nak kérdését. 

Természetesen arra kell törekedni, hogy a feladatok által támasztott 
követelmények kielégítését mindig a legegyszerűbb munkamenettel old
juk meg. 

Gyakran a legegyszerűbb megoldások a leghasznosabbak. Nem lehet 
egyetérteni olyan elgondolásokkal, hogy „a gépből mindent ki kell hozni, 
amit lehet". 

Figyelembe kell venni, hogy a bonyolult gépi programokban több 
lehet a hibalehetőség és a gépkezelők is nehezen sajátítják el a túlbonyo
lított programokat. 

A konkrét hadtáp feladatok részletes és pontos ismerete és megfelelő 
gyakorlat szükséges ahhoz, hogy egyszerű, de a gyakorlatban a legjobb 
hatásfokkal használható kis- és középgépes programot készíthessünk. 

Alapvetően hibás az a programkészítési módszer is, amelynél a kézi 
adatfeldolgozás {számvetés készítés) rendszerét változtatás nélkül átülte
tik a számológépekre. 

Amikor kis- és középgépekkel akarunk számvetési feladatokat {folya
matokat) megoldani, akkor tekintettel kell lenni arra, hogy a munkafolya
matok sajátos elrendezést és technikát igényelnek. Tipikus példa erre az7 

hogy műveleti lapokat, adatlapokat és előre kialakított nyomtatványokat 
kell készíteni. 

Itt sem. szabad azonban túlzásba esni és minden áron- arra töreked11i~ 
hogy megváltoztassuk a kézi adatfeldolgozás munkamenetét. Változtatást 
csak olyan mértékben célsZ.erű eszközölni, amilyenben azt az adott szá
mológép jobb kihasználása és a számítások elvégzésének meggyorsítása 
szükségessé és lehetővé teszi. 

A fentieken kívül a gépi programok elkészítésénél nagymértékben fo
kozni kell a hibalehetőségek kiküszöbölését. Igaz, hogy a hibák elkerülé
sét célzó gépi műveletek bizonyos fokig lassítják a munka ütemét, viszont 
a biztonság érdekében a programokba célszerű beiktatni az ellenőrzést is. 
A kis- és középgépes programkészítéshez sablont adni igen nehéz, mégis 
az eddigi tapasztalatok szerint célszerű a munkafázisokat betartani, mely
nek egy változatát az 1. sz. ábrán tüntettük fel. 

Az adatfeldolgozás folyamata az egységhadtáp törzsekben 

Az ezredhadtáp törzsekben az információk főbb forrásait és a törzs
munka menetét figyelembe véve arra a következtetésre juthatunk, hogy 
az ezredhadtáp törzs az információkat 

- az ezredparancsnoktól (ezred.törzstől), 
- a szakmai elöljárótól, 
- az alárendeltektöl, 
- saját nyilvántartásaiból stb. kaphatja. 
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Továbbá a parancsnok hadtáphelyettes és a szolgálatiág-vezetők 
meghatározott tevékenységet folytatnak a harc hadtápbiztosítása szerve
zése során. Ezek a tevékenységek két nagy csoportra oszthatók; egyrészt 
a helyzetmegítélés időszakában szükséges számvetések elkészítésére, más
részt a harctevékenység hadtápbiztosításának tervszerű végrehajtásához 
szükséges szám.vetések készítésére. 

Az említett számvetések jellegüket tekintve is különbözőek és az adott 
konkrét helyzetek igényei és körülményei szerint is igen változatosak. 

Jelen körülmények között arra nincs lehetőség, hogy minden egyes 
számvetést (okmányt) egy meghatározott minta szerint alkalmazzanak az 
ezredhadtáp törzsek. Az viszont tapasztalat, hogy egy adott egységnél a 
gyakorlat során kialakul a körülmények és helyi sajátosságok szerint egy 
ún. típusokmány (számvetés), melyet előre elkészítenek (megrajzolnak) 
és esetenként kitöltik. 

A kis- és középgépes adatfeldolgozás szervezése megkövetelné, hogy 
ne csak egy egységen belül, - hanem minden egységre vagy esetleg né
hány alapvető egységre alkalmazható - egységes számvetési rendszer 
alakuljon ki. 

Ez lehetőséget biztosítana olyan kis- és középgépes programrendszer 
létrehozására - központilag vagy pályázatok útján készülhetne - amely, 
egységes, működőképes és a hadtáp törzsek tevékenységében hatékony 
lenne. 

Az ezredhadtáp törzsben a számvetések elkészítésének folyamatát a 
2. sz. ábra tartalmazza. 

A 2. sz. ábrán látható, hogy kisgépek alkalmazása esetén nem feltét
lenül szükséges külön műveleti-lapot és külön eredmény-lapot készíteni, 
mivel a hadtáphelyettes jelentéséhez szükséges számvetések kidolgozásá
hoz kevés idő áll rendelkezésre. Amennyiben egy számvetés célirányosan 
van elkészítve és ehhez megfelelően leírt algoritmus tartozik, akkor a 
(I-gyel) jelzett számvetés elkészítésének folyamata a következő lehet: 

A parancsnok hadtáphelyettes a helyzetmegítélés során a 3. sz. ábrán 
feltüntetett „ANYAGSZAMVETI:S" táblázatot a rendelkezésre álló ada
tok alapján kitölti javadalmazásban. (A táblázaton vastagabb vonallal be
keretezett rovatok jelzik az alapadatok beírási helyét, és a szaggatott vo
nallal bejelölt rovatok jelzik a gépi számítás eredményeinek helyeit.) 

A rovatok kitöltése után a számvetési táblázat a gépkezelőhöz kerül. 
A gépkezelő a szükséges gépi algoritmus segítségével elvégzi a számolási 
müveleteleket és a táblázatot most már teljesen kitöltve eljuttatja a 
hadtáphelyetteshez. 

A példában említett gépi algoritmus egy részletét a 4. sz. ábra 
tartalmazza. 

Középgépes adatfeldolgozás esetében szükséges és praktikus is külön 
adatlapot (5. sz. ábra) alkalmazni. Ha „ASCOTA" áll rendelkezésre, úgy 
az eredménylap (6. sz. ábra) gépi kiírással készül, ezért az előre elkészí
tett nyomtatvány (gépi kitöltés után) kész okmányként kezelhető. 

Az adatfeldolgozás folyamata itt annyiban tér el a kisgépes adatfel
dolgozás folyamatától, hogy a hadtáphelyettes vagy az általa kijelölt tiszt 
az adatlapot kitölti és leadja a gépkezelőnek. A gépkezelő elvégzi a meg-
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felelő programlécek alkalmazásával a gépi műveleteket és az eredménylap 
kerül vissza a felhasználókhoz. 

A kis- és középszámológépek megfelelő előkészítéssel hatékonyan 
szolgálják a hadtáp vezetőszervek, a hadtáp törzsek tervező-szervező mun
káját a hagyományos vezetési struktúra keretei között is. Alkalmazásuk 
megismerése viszonylag kevés ráfordítást követel ahhoz képest, hogy az 
eredmények többszörösen megtérűlnek. Az elmondottakból az is belát
ható, hogy alkalmazásuk nemcsak adatfeldolgozó pontokon, hanem a tör
zsek munkahelyén is eredményes lehet. 

A gépi adatfeldolgozást helyenként még körülvevő „mítosz" felszámo
lása közvetlen feladatunk, jelen cikkünkben elmondottakon keresztül ezt 
a célt is kívántuk szolgálni. 

(Az ábrák a folyóirat végén találhatók.) 
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Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozása 

Tamási F ere ne mk. alezredes 

Az irányítási, vezetési folyamatok, így a csapatok vezetési folyama
tainak korszerűsítése is világviszonylatban egyre jobban előtérbe kerül, 
történelmileg szükségessé és egyben nélkűlözhetetlenné vált. A továbbiak
ban vizsgáljuk meg a csapatvezetési rendszer korszerűsítésének - auto
matizálásának - lényegét az alábbi fő kérdések alapján: 

1. Az automatizált csapatvezetési rendszer lényege. 

2. Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozásával kapcsola
tos problémák. 

3. Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozásának vizsgálati 
módszerei. 

4. Az automatizált csapatvezetési rendszer elemei. 

1. Az automatizált csapatvezetési rendszer lényege 

A csapatdk vezetése - mint folyamat - automatizálásán az emberi 
tevékenységek technikai es~közökkel való helyettesítését értjük. 

A vezetés bonyolult alkotói tevékenység. Ha ezen alkotói tevékeny
ségében az embert gépekkel helyettesítjük, csak akkor beszélünk a ve
zetés automatizálásáról. Erre a célra elektronikus számítógépek alkal
mazhatók, mivel nemcsak aritmetikai műveletek végzésére, hanem logi
kai megoldásokra is képesek. A vezetés automatizálásáról azóta beszé
lünk, amióta a vezetés - mint folyamat - egyes tevékenységeinek vég
zésére elektronikus számítógépeket kezdtek alkalmazni. 

Az emberi vezetői tevékenységek végzéséhez nem elektronikus gé
pek alkalmazása számolási, kiírási, másolási stb. műveletek végzése cél
jából, a vezetői munkát nem automatizálja, hanem csak gépesíti. 

Tehát az automatizált vezetési rendszereknek csak azokat a rendsze
reket nevezhetjük, amelyben az emberi tevékenységek egy része elektro
nikus számítógépekkel (ESZG-kel) kerül megoldásra. 

Az automatizálás fokát pedig az határozza meg, hogy a továbbiakban 
az embernek milyen részt kell vállalnia a tevékenységek végzésében. Ha 
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valamely rendszerben minden funkciót az ESZG végez (a döntést. is), ak
kor az a rendszer automatikus rendszernek tekinthető. 

Automatikus csapatvezetési rendszer létrehozása nem lehetséges. Az 
automatikus rendszerek csak a különböző fegyverek irányítórendszerei
ként és egyéb technikai megoldásoknál alkalmazhatók. Ilyenkor az em
bert ki kell zárni a rendszerből, mert fizikai és pszichológiai határai kor
látozzák a rendszer működését. 

A csapatvezetési folyamat tevékenységeinek végzésekor a döntés to
vábbra is emberi tevékenység m1arad, ezért a csapatvezetési rendszer csak 
automatizált lehet. 

A csapatvezetés automatizálási lehetőségeinek keresésekor a szak
emberek minden emberi funkciót a gépre akartak bizni. A tapasztalat 
azt bizonyította, hogy ezt elérni lehetetlen, és nem is célszerű. Ugyanis 
az ESZGak " funkciókat meghatározott algoritmusok alapján végzik, ezért 
az emberi tevékenységet teljes mértékben ESZG-vel helyettesíteni nem 
lehet. Az emberi gondolkodást organizálni lehetetlen. 

A csapatvezetés automatizálásán!& egyik legbonyolultabb és legne
hezebb kérdése, hogy a funkciókat hogyan osztják szét az ember és az 
ESZG között, mivel az automatizálás hatásfoka ettől függ. 

Winner szerint: a számítógépet az orvos rendelkezésére kell bocsátani 
a diagnózis meghatározásához, de a gyógyítást az orvosnak kell végezni. 
,,Adják meg az embernek, ami az emberé, és a számítógépnek, ami a szá
mítógépé." (Úgy vélem, Winner álláspontját minden kritika nélkül mi is 
elfogadhatjuk.) 

A parancsnokokat és törzstiszteket ne akarjuk, de nem is lehet -
számítógépekkel helyettesíteni. 

A csapatvezetés automatizálása területén tapasztalható lemaradás 
egyrészt pont annak tudható be, hogy -az emberek nem értették meg, 
hogy minden folyamatot nem lehet gépesíteni, másrészt ,annak, hogy az 
automatizálás hatásfokát a gépek mennyiségi növekedésével azonosí
tották. 

A vezetési folyamat automatizálása feltételezi a folyamatok algorit
mizálását és matematikai biztosítását. 

Gondosan és célszerűen olyan feladatokat kell ·kiválasztani, amelyek 
a törzsmunkában használhatok és ESZG-vel megoldhatók. 

Ha a feladat kiválasztása nem helyes, és rosszul van megfogalmazva, 
nem alkalmazható a vezetésben. 

Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozását ma már senki 
nem tagadja, de annak történelmi szükségszerűségét még nagyon kevesen 
látják be. 

Ez könnyen belátható, hiszen a rakéta-, atomfegyverek megjelenése 
a vezetés automatizálásának objektivitását jelentette, mivel e fegyverek 
megjelenésével megnőttek a harc méretei, lefolyása meggyorsult, a ve
zetéshez szükséges információk száma megnőtt, a vezetés rendelkezé
sére álló idő lecsökkent. 

A jelenlegi vezetési rendszer - alapvetően a rövid idő miatt -
a vele szemben: támasztott követelményeknek nem tud eleget tenni, ezért 
fő feladatként jelentkezik a vezetés, de különösen a csapatok vezetésé
nek automatizálása. 
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2. Az automatizált csapatvezetési rendszer 
létrehozásával kapcsolatos problémák 

A világ katonai vezető nagyhatalmai 1955 óta foglalkoznak a csa
patok automatizált vezetésének elméleti kidolgozásával és gyakorlati al
kalmazásával. A Szovjetunióban 1959-töl kezdődően folyamatos kuta
tásokat végeznek az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozása ér
dekében. Ennek ellenére a szárazföldi csapatok automatizált vezetési 
rendszere jelen időben még egy államban sem mondható kiépítettnek. 
Ugyanakkor a különböző államok területén a polgári életben - bár 'ké
sőbb kezdték meg az automatizált vezetés létrehozását - már működő 
rendszerek vannak. A hadseregnél a polgári élethez viszonyítva a szük
séges szakembereket és eszközöket még nagyobb mértékben biztosítot
ták, ennek ellenére e rendszerek_ nem élnek. Ennek oka mindenekelőtt 
az, hogy a katonai vezetési rendSzerek létrehozása bonyolultabb, mint 
a polgári rendszereké. Az automatizált csapatvezetési rendszer létreho
zása a legbonyolultabb feladat, mert az az ellenség ismeretlen elhatá
rozásából adódó, előre meghatározatlan körülmények között kell hogy 
működjön, amely alapvetően megnehezíti a csapatvezetés lényeges tör
vényszerűségeinek felismerését. Ez a polgári életben nem jelentkezik. 

Az automatizált csapatvezetési rendszer létrehozása komplex prob
léma megoldását igényli, melyek az alábbiakban foglalhatók össze: 

a) Folyamatok kiválasztása és a folyamatokon belül a tevékenysé-
gek meghatározása. 

b) Az ember és a gép közötti kapcsolat megoldása. 
e) A különböző elektronikus számítógépek összekapcsolása. 
d) Az automatizált csapatvezetési rendszer megbízhatósága. 
e) Az információk titkosítása. 
f) Az automatizált vezetési rendszer életképessége. 
g) Az automatizált vezetési rendszer mobilizálása. 

a) A folyamatok kiválasztása és a folyamatokon belüli tevékenysé
gek meghatározása 

A csapatvezetés folyamatainak feltárása, és a folyamatokon belül 
a tevékenységek törvényszerűségeinek megismerése, valamint a felada
tok optimális megoldása és elosztása az ember és a gép között még ku
tatásokat igényel. A kutatások vég~éséhez a különböző szakterületeken 
jártas és a számítógépeket is ismerő kibernetikusokra, az információk 
meghatározása végett algoritmuskészítőkre és programozókra van 
szükség. 

A különböző folyamatok formalizálása, megfogalmazása szükséges. 
Annak ellenére, hogy a matematikai tudományok jelenlegi fejlettségi 
szintje sok feladat megoldására ad lehetőséget, nem elegendő a katonai 
feladatok megoldására. 

A katonai problémák legtöbbje többdimenziós. A katonai feladatok 
kb. 10%-át lehet megfogalmazni a matematikai tudományok jelenlegi 
fejlettsége mellett matematikai formában. Ezért a katonai feladatok meg-
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oldására a matematikai módszerek mellett a tapasztalati módszerek al
kalmazása van elterjedőben. (E módszer a tapasztalatok alapján szerzett 
megoldási módokon alapul.) 

A matematikai módszer tulajdonságaira jellemző: 
- az univerzalitás - több, különböző kiindulóadattal és megol

dással rendelkezi•k; 
- a determináltság és az eredményesség. 

A tapasztalati módszer, az eredményesség tulajdonsággal nem ren
delkezik, ezért a tapasztalati módszerek alkalmazásával készült algorit
musoknál előre nem állapítható meg, hogy megoldható-e a feladat, és ez 
a megoldás optimális-e? (Ezért nevezik másodrendű algoritmusnak.) 

E hiányosság kiküszöbölésére ún. értelmező algotritmusokat dol
goznak ki. Az értelmező algotritmusok kidolgozása feltételezi az emberi 
gondolkodás feltárását, mely még meg nem oldott probléma. 

b) Az ember és a gép közötti kapcsolat megoldása 

Az ember az információkat a saját nyelvén képes felfogni. Ez nem 
azonos a számítógépek kódnyelvével. Az elektromos számítógépek gépi 
nyelvén csak a programozóknak kell érteni, mert ezek vannak közvetlen 
kapcsolatban a géppel. A géppark vezetői és áz operátorok olyan nyelven 
veszik az információt, ami nekik a legmegfelelőbb, vagyis a természetes 
nyelven. Ahhoz, hogy a géppel a kapcsolatot az ember - nem csak 
a programozók - meg tudja teremteni, és a gép is az emberrel, a nyelv
problémát meg kell oldani. 

c) A különböző számítógépek összekapcsolása (adatátvitel) 

Az adatokat az ember és a gép között továbbítani kell, mivel a gé
pet használók a legtöbb esetben nem tartózkodnak közvetlenül a gép 
mellett. Kezdetben a szakemberek önállóan üzemelő számítógépeket -
híres:Zközök nélkül - terveztek létrehozni, de ez csak az információk 
feldolgozását tette lehetővé. A számítási műveletek elvégzése az auto
matizált vezetésnek nem főfeladata, csak részfeladata. (A harchoz való 
felkészülésben a feladatok 70-75%-a információgyűjtés és -feldolgozás, 
és cs<1k 10-150/o-a számítási feladat.) 

Egyetlen számítógéppel az automatizált vezetési rendszert megoldani 
nem lehet. Ezért több elektronikus számítógép és híreszköz szükséges. 
Az így kialakított rendszert információs rendszernek is nevezik. 

Külön számítógépeket és külön hírrendszert tervezni nem célszerű. 
Régebben külön számítógép- és külön híradórendszer tervezését végez
ték, de ez a módszer nem vált be, mivel a feladatok elosztása a számí
tógép és a híreszközök között nem volt optimális. 

A távadatfeldolgozás és a híradórendszer üzemben tartását várha
tóan egy szolgálat fogja végezni. 

(Jelenleg még külön szolgálat foglalkozik a híradóeszközök és külön 
szolgálat a számítástechnikai eszközök alkalmazásával. Ez is oka annak, 
hogy nem tudtunk olyan vezetési rendszert létrehozni, mely a feladatot 
meg tudná oldani.) 
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A másik nagy probléma, hogy a különböző sza1kterületeken dolgozó 
vezetők ninc&enek azonos véleményen a problémák megoldását illetően. 

d) Az automatizált csapatvezetési rendszer megbízhatósága 
Az automatizált csapatvezetési rendszer bonyolult technikai rend

.szerek összességét foglalja magában, ezért megbízhatósága véges. Elen
gedhetetlen követelmény, hogy eleget tegyen (biztonságosan üzemeljen) 
a háború különböző időszakaiban és módjaiban a vezetés által támasz
tott követelményeknek. 

Az automatizált csapatvezetési rendszernél a megbízhatóság 99,0°/0 
kell hogy legyen műszaki megbízhatóság tekintetében, a háború teljes 
időszaka alatt. 

Ilyen megbízhatóság csak a rendszerben levő elem<'k számának nö
velésével biztosítható, ezért a vezetési pontokat két ESZG-vel (egyik me
leg tartalék) kell ellátni, mert csa!k így lehet a folyamatos üzemelést 
biztosítani. Ilyen esetben az összes információ mindkét gép bemenetére 
egyidejűleg rákerűl, és bármelyik gép kiesése esetén a másik igen rövid 
idő alatt a szükséges információkat biztosítja a vezetés részére. 

Az automatizált csapatvezetési rendszer megbízhatósági vizsgálatánál 
a híradó- és számítógépes rendszer együttes megbízhatóságát kell figye
lembe venni. 

Vezetési szintek szerint a legnagyobb megbízhatóságot a legalacso
nyabb szinten kell elérni. 

e) Az információk titkosítása 
Az ellenség helyzetéről, összetételéről, elképzeléséről stb. szerzett 

információkat, valamint a saját csapatainkról szóló információkat úgy 
kell rejteni ( olyan kódot kell alkalmazni), hogy az ellenség azok tartal
máról ne szerezhessen tudomást. Az információk ilyen irányú rejtettsége 
különböző titkosító berendezések igénybevételével megoldható. 

Az információk titkos kezeléséről minden esetben gondoskodni kell, 
de különösen akkor, ha azok továbbításra kerülnek. Ha az információ 
továbbítását két ESZG között kell biztosítani, akkor a titkosítás az 
ESZG-kel megoldható. 

Az információk rejtettsége csak akkor valósulhat meg, ha minden 
parancsnok és törzstiszt csak a feladatának elvégzéséhez szükséges és 
egyben elégséges információhoz juthat. Ezért gondoskodni kell az infor
mációk személyre menő elosztásáról. 

Mivel az automatizált vezetési rendszerben a parancsnokok és törzs
tisztek munkájuk (feladatuk) elvégzéséhez a szükséges különbözö infor
mációkat saját igényeiknek megfelelően kérhetik, gondoskodni kell olyan 
algoritmusokról, amelyek megfelelö feltételek teljesülése esetén lehetövé 
teszik a kért információkhoz való hozzájutást, különben nem engedé
lyezik kiadását. 

f) Az automatizált vezetési rendszer életképessége 
A rendszer életképessége alatt a rendszer megbízhatóságát értjük el

lenséges ráhatá1ok alatt. 
Ha harc közben bármely vezetési pont az ellenséges ráhatások miatt 

funkcióját nem tudja teljesítent szerepét egy másik vezetési pontnak 
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azonnal át kell venni. Ebből adódóan a rendszer tervezésénél különös 
gondot kell fordítani arra, hogy a különböző szinteken tárolt informá
ció a szükséges mértékben a felhasználóhoz eljusson, hogy gépkiesés 
esetén is a vezetés működése biztosított legyen. 

g) Az automatizált vezetési rendszer mobilitása 

A harc dinamikája törvény.Szerűen megköveteli a mozgóképes vezetés 
létrehozását, függetlenül attól, hogy a vezetés automatizált, vagy nem. 

El kell érni, hogy az automatizált· vezetési rendszer létrehozásának 
biztosítása mellett a jelenlegi híradóeszközöket szállító gépkocsik száma 
lényegesen lecsökkenjen. A nagy mennyiségű eszközök gyors mozgatása 
nem lehetséges, lassítja a vezetési pontok mozgásütemét, ezért a vezetési 
pontok mozgása nem képes követni a harc dinamikáját. 

Az a)-tól g)-ig jellemzett problémák megoldása az automatizált csa
patvezetés létrehozásáni,k alapvető feltétele. Minthogy a problémák egye
dileg is igen bonyolultak, ezért az automatizált csapatvezetés létrehozása 
igen hosszú ideig tartó folyamatos, lelkiismeretes, precíz munkát igényel, 
ugyanakkor megvalósítható, és feltétlenül meg is kell valósítani, ha a 
korszerű haditechnikai eszközök ,adta hadászat-hadműveleti lehetőségeit 
eredményesen ki akarjuk használni egy általunk nem kívánt háború be
következése esetén. 

3. Az automatizált csapatvezetési rendszer 
létrehozásának vizsgálati módszerei 

Az automatizált csapatvezetés létrehozásához ismerni kell a rend
szerrel szemben támasztott mennyiségi és minőségi követelményeket. 

Bármely folyamatnak, így ,az automatizált csapatvezetési folyamat
nak is, mennyiségi és minőségi :követelményeit - az adott folyamat 
elemzése során - meg lehet és meg kell ha tározni. 

A csapatvezetés automatizálásának létrehozásához a jelenlegi csa
patvezetés folyamatait kell vizsgálnunk, méghozzá olyan módszerrel, 
amellyel ezt el lehet végezni. Minthogy régebben ilyen probléma meg
oldása nem vetődött fel, így a vizsgálat módszerei sem állnak rendelke
zésünkre. A vizsgálat módszereinek kidolgozása kutatást igényel. 

Az utóbbi évek kutatásainak eredményei azt igazolják, hogy a ve
zetési folyamatok vizsgálata lehetséges a kibernetikai tudomány mód
szereivel, ha a vezetés összes folyamatát információs folyamatnak te
ltintjük. 

Ez esetben az 1. sz. ábrán látható módon modellezhető. 
Mint az 1. sz. ábrán látható, a vezetés elemeit a vezetés szervei es 

a vezetett objektumok képezik, amelyek a külső környezet ráhatásai 
alatt működnek az alábbiak szerint: 

- a vezetés szervei a vezetett objektumokról információt kapnak; 
- a vezetés szervei kidolgozzák a vezetés jelét és a vezetett objek-

tumoknak továbbítják. 
A vezetett objektumokról a vezetés szerveihez és a vezet·és szervei

től a vezetett objektumokhoz az információ hírrendszeren keresztül 
áramlik. 
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A vezetési folyamatok fennmaradását az információk folyamatos 
áramlása biztosítja. 

Az információk felújításának alapja lehet az a vezetett objektumok
ról érkező információ, melyet a helyszínen gyűjtenek és feldolgoznak, to
vábbítanak, vagy feldolgozás nélkül közvetlenül a vezető szervekhez to
vábbítanak és ott kerül feldolgozásra, vagy lehet a vezető szervek részé
ről valamilyen elgondolás, mely megfelelő feldolgozás után vagy anélkül 
kerül a vezetett objektumra. 

Mint látható, a folyamatos vezetés funkcionálása, az adatok gyűj
tése, továbbítása, feldolgozása, döntések meghozatala, azok továbbítá
sában jelentkezik. 

A vezetés egzakt mennyiségi értékekkel jellemezhető, ha ezen tevé
kenységeket időben és térben az adott konkrét helyzetnek megfelelően 
jellemezzük. 

A csapatvezetés eseményeinek idejét a csapatoknál gyakorlatokon 
végzett mérések statisztikai átlagai alapján határozhatjuk meg. Ezen 
mennyiségek nem determináltak, hanem valószínűségi jellegűek, ezért 
igen sok adatra van szűkség. Ha rendelkezünk mért adatokkal és elosz
lási értékeivel, akkor meghatározható a várható érték és a szórásnégyzet 
értéke. Ha adatokkal nem rendelkezünk, célszerű a hálóterv alkalmazása. 
De minden esetben meg kell határozni a maximális időt, a minimális 
időt és az optimális időt. 

Ha hálótervben tüntetjük fel a törzs munkáját, akkor az lehe
tővé teszi, hogy a becsült értékeket pontos értékekkel helyettesítsük. 
A hálótervezés alapvető feltétele a tevékenységek helyes sorrendjének 
ismertetése. 

(A szovjet hadseregben a törzsmunkában a hálótervezéses módszer 
elfogadott módszer. A Frunze Akadémián elkészültek a különböző tör
zsek munkáira a hálótervek.. Ezen terveket elfogadásra felterjesztették.} 

4. Az automatizált csapatvezetési rendszer elemei 

A vezetés fogalma feltételezi a vezetés szervének, eszközének és a 
vezetett objektumm,k meglétét (legyen ki vezessen, legyen mivel, és le
gyen kit vezetni). 

Az automatizált csapatvezetésben a vezetés szervei: 
- a parancsndk, 
- a törzs és az egyes személyek. 

A vezetés eszközei (azok a technikai komplexumok, amelyek a ve-
zetést szolgálják): 

- a híradóes.'Zlközök; 
- az elektronikus számítógépeik, 
- az információgyűjtő berendezések, automatizált munkahelyek. 

A vezetés objektumai: a csapatok (a harcfeladatnak megfelelő cso
portosításban) 

Az automatizált csapatvezetés magában foglalja a vezetés szerveit; 
a híradó- és autom,atizált információs számviteli rendszert. 
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A híradórendszer - mint látható - megtartja eredeti funkcióját, és 
amellett új feladatot is ellát; az automatizált információs rendszer ada
tainak továbbítását. A hírrendszer elsődleges funkciója továbbra is a 
híradás biztosítása, amely a személyek közötti hang- és képátvitelben 
valósul meg. Az automatizált rendszerben is lesznek olyan dokumentu
mok, melyek a számítógépeiket megkerülik (pl.: távirat, parancsnokok kö
zötti közvetlen beszédkapcsolat). Ez azt az alapkövetelményt teszi lehe
tővé, ha az automatizált rendszer felmondja a szolgálatot, a vezetési rend
szernek akkor is működnie kell. 

Az automatizált információs számviteli rendszer funkcionális fel
adata: az adatok automatikus gyűjtése, feldolgozása, továbbitása az 
automatizált munkahelyek és a matematikai programrendszerek útján. 

Furikciók alapján az automatizált információs számviteli rendszer 
eszközei: 

- az automatikus információs adatgyűjtő berendezések (információ-
adók); 

- az elektronikus számítógépek, 
- az adattovábbító berendezések; 
- az automatizált munkahelyek; 
- programrendszer (leglényegesebb). 

Az automatikus információ adatgyűjtő berendezések azok a beren
dezések, amelyek az információkat automatikusan gyűjtik, pl. vegyi-, su
gárszennyezettséget mérő berendezések, vagy az adatátviteli rendszer 
végberendezései (gép- és képtávírqk stb.). 

Az elektronikus számítógépek az információkat feldolgozzálk, tá
rolják, be- és kimeneteli egységein keresztül a szükséges formában előre 
kidolgozott programok szerint veszik, illetve továbbítják az adatátviteli 
eszközön keresztül. 

Jelenleg az EFE-n belül az M-22 és M-32 stacionér üzemeltetésű 
gépek nyertek alkalmazást, ugyanaiklkor a KGST országainak közös fej
lesztési programja alapján a Rjad-csa!ádhoz tartozó ESZG-ket fejlesz
tik. E gépcsalád kifejlesztése és a szükséges programrendszer kidolgozá
sával megvalósulhat a mobil rendszerű elektronikus számítógépek olyan 
rendszere, mely az automatizált csapatvezetés háborús körülmények kö
zötti működését is lehetővé teszi. 

Az adattovábbító berendezések a számítógépeket egymással, és az 
adatgyűjtő berendezésekkel kapcsolják össze. lgy az adattovábbító beren
dezések egy részét a híradó eszközök, a híradó vonalak képezik. A jelenlegi 
híradó berendezések adatátviteli sebessége alacsony (50 bond), nem elé
gíti ki a számítógépes adatátviteli (200 OOO bond) ,követelményeit. A hír
adócsatornák megbízhatóságát növelni kell. Az adattovábbítás és a hír
adás csak egységes híradó- és adatátviteli terv alapján valósítható meg. 

Az automatizált munkahelyek a törzstisztek részére készített olyan 
munkahelyek (asztaldk), melyek lehetővé teszik a törzs tisztjei részére 
a számítógéppel való közvetlen kapcsolat felvételét. A munkahelyek be
rendezései megjelenítik a számítógép munkáját. E munkahelyek lehet
nek közösek vagy személyre szabottak. 
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A programrendszer alatt azon programok összességét értjük, mely 
a tör7.Smunka módszereinek technilkai esz-közökhöz való alkalmazását le
hetővé teszi. Biztosítja a különböző technikai eszközök közötti kapcso
latok fenntartását és a programok futtatását. 

A program biztosítási rendszer két nagy csoportra osztható:· az álta
lános és a speciális részre. 

Az általános :t'észbe a szubrutinok tartoznak, melyek általános meg
oldásként gyakran előfordulnak (függvénymegoldások, fordítói progra
mok - Algol, Cobol - stb.) a napi ellenőrzést biztosító tesztprogramok, 
szervizprogramok stb. 

A speciális részhez tartoznak az információ és számvetési feladatok 
megoldására szolgáló programok, melyek az adott rendszerre jellemzők 
(pl. azok a programok, amely<jk szabályozzák, hogy az adatokat mikor, 
kitől kell gyűjteni, a feladat megoldásához mikor, kinek, milyen progra
mot kell megoldani). 
· A speciális rész vezérli az általános részt. Altalában mindkét rész 
gépi kódban van biztosítva, mivel idő takarítható meg a megoldással. 

E programok kidolgozása a legmunkaigényesebb feladat, mivel az 
automatizált csapatvezetés esetén 10---100 millió utasítást jelent. Egy 
gyakorlott programozó napi öt programutasítás elkészítésére képes. 

E programrendszer általános részének elkészítése megoldható a pol
gári szervek bevonásával is, viszont a speciális rész elkészítését csak 
azdkra szabad bízni, akik ,a saját rendszerüket jól ismerik. 

Régebben voltak próbálkozások, hogy a speciális részt is polgari 
szervek dolgozzák ki, de a kapott eredmények alkalmazásával a vezetési 
rendszer hatékonysága még rosszabb lett, mint volt. A katonai automa
tizált vezetési rendszer létrehozásához olyan katonai ismeretekre van 
szükség - a matematikai ismeretek mellett -, mely a rendszer struk
túráját, információáramlását időben és térben, külső és belső hatásokkal 
együtt komplex módon átfogja. 

E programrendszer (mind az állandó, mind a speciális rész) fejlődé
sen megy keresztül - ami azt jelenti, hogy időről időre változik, mó
dosul -, mivel a módszerek is korszerűsödnek, a megoldásra váró fel
adatok változnak, a csapatok összetétele, létszáma és eszközeinek száma 
változik. Ezért az automatizált csapatvezetésnél az állandó programok 
megléte mellett a programok korszerűsítését folyamatosan biztosítani kell. 

A Magyar Néphadseregben - várhatóan - a csapatok automatizált 
vezetési rendszere egy több fdkozatú hierarchikus rendszer lesz, mely 
magában foglalja alapvetően - haderőnemenként - a 'kialakításra ter
vezett alrendszereket. 

Az alrendszerek egy egységes komplex rendszert képeznek, melyen 
.belül az alrendszerek egymással kapcsolatban vannak. 

Ilyen több fokozatú hierarchikus rendszerben az információk a leg
magasabb fokozaton kerülnek feldolgozásra és olyan mélységig kerülnek 
leadásra, amíg felhasználásuk indokolt. 

A legfelsőbb szintről az információ csal< akkor kerül a harmadik 
szintre, ha azt a legfelsőbb szint közvetlenül vezeti. 
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A helyzetről szóló informáéió alulról felfelé halad és minél maga
sabbra kerül, annál általánosabbá válik, ezért az információk száma fel
felé haladva csökken. 

Minden rendszer - így az automatizált esapatvezetési rendszer -
strukturális felépítését, a rendszer funkcionális feladatai határozzák meg. 
A rendszerrel szemben alapvető követelmény, hogy azokat a funkciókat, 
amiért létrehozták, betöltse. 

A csapatvezetés folyamatainak vizsgálatakor két alapvető kérdéssel 
találkozunk : 

1. Hogyan funkcionál a vezetés békében? 

2. Hogyan fukcionál a vezetés háborúban? 

Békében az a ikövetelmény ·a vezetéssel szemben, hogy a csapatok 
magas fokú harckészültségét biztosítsa. Háborúban pedig az, hogy a harc 
vezetését biztosítsa. 

E követelményekből adódilk, hogy a békeidőszak feladatai; a hábo
rúra való felkészülés megszervezése, anyagi biztosításának megterem
tése stb. 

A háborús időszak feladatai a fegyveres küzdelem (harc) megszer
vezése, vezetése. 

A vezetés feladatait vizsgálva úgy látszik, a vezetés másként funk
cionál békében és háborúban, bár maga a vezetési folyamat jellege 
ugyanaz. 

A fegyveres erők létrehozását indokló funkcionális feladatból - a 
fegyveres harc megvívása - kiindulva adódik, hogy olyan automatizált 
csapatvezetési rendszert kell létrehozni, mely háborúban és békében 
egyaránt biztosítja a csapatok vezetését. 

Ezt támasztja alá Szukorov állásfoglalása is, amikor kijelenti: .,Az 
automatizált vezetési rendszert háborús időre kell l~ehozni." Ha csak 
a békeidő vezetési feladatainak megoldására hozzuk létre az automati
zált vezetési rendszert, akkor az háborúban nem tud funkcionálni. 

A békeidőszak a háborúra való felkészülést szolgálja, ezért a veze
tési folyamat jellege háború és békeidőszakban azonos kell, hogy legyen, 
bár a folyamaton belüli tevékenységek száma, fajtája, jellege és azok 
megoldási módja térben és időben változik. 

A békeidő feladatainak legnagyobb részét a számviteli, tervezési fel
adatok alkotják és a csapatok állandó elhelyezési körletben vannak. Há
borúban ezen feladatok ugyancsak megvannak, cte a csapatok nem az 
állandó elhelyezési körletben tartózkodnak. 

Békében éppen azért, mert a csapatok állandó elhelyezési körletben 
tartózkodnak, mód van arra, hogy helyhez kötött ESZG-ket alkalmazzunk 
a feladatok megoldására, míg a háborús időszak feltétlenül megköveteli 
a mobil számítástechnikai és híradástechnikai eszközök használatát. Ezért 
a békeidőszakot tekinthetjük úgy, mint az automatizált csapatvezetés lét
rehozásának első szakaszát, amelyre jellemző a stacionér ESZG-k alkal
mazása az alábbi feladatok megoldása érdekében: 

- a felelős beosztású vezető személyek pszichológiai meggyő?.ése, 
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- a gép és az ember közti feladatok megosztásának meghatározása, 
- a géppel megoldható feladatok kidolgozása, 
- számítógépes, speciális szakemberek képzése, 
- háborűban alkalmazható eszközök követelményeinek meghatáro-

zása, és a követelményeknek megfelelő berendezések legyártása, rend
szerbe állítása. 

-, ~KULSő KÖRNYEZET~-, 

Vezetés szervei 1--->-I Vezetett objektumok 1 
t 

1. sz. ábra 
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A csapathadtáp számviteli munkájának gépesítése útján 

Rehó László őrnagy 

A hadtápvezetés hatékonyságának növelésé céljából évekkel ezelőtt 
a Magyar Néphadsereg hadtápszolgálatának különböző tagozataiban, de 
szinte valamennyi területen megkezdődött a gazdálkodás adminisztrációs 
munkájának manuális - kézi - módszeréről a korszerűbb - a gépi 
ada tfeldolgozáson alapuló - módszerre történő áttérés. 

E folyamat szerves részeként a honi légvédelmi csapatok hadtápszol
gálatánál is megindult az az úttörő jelentőségű munka, amely a csapat
hadtáp számvitel új rendszerének, s a gépi adatfeldolgozásnak bevezeté
sét, meghonosítását célozta. · 

Az alábbiakban az e témában lefolytatott kétéves kísérlet általáno
sítható tapasztalatait kívánom összefoglalni. 

A hadtáp számviteli munka gépesítésének 
szükségessége és lehetősége 

Miért szükséges az adminisztrációs munka gépesítése 

A honi légvédelmi csapatok hadtápszerveinél folyó számviteli munka 
gépesítésének szükségességét több tényező indokolja.· Ezek közül az aláb
biakat látom célszerűnek kiemelni: 

- a készültségi szolgálatra kijelölt erőket és eszközöket harci alkal
mazáshoz állandóan előkészített állapotban kell tartani. Ez a körülmény 
a parancsnok hadtáphelyettesekre és szolgálatiág-vezetökre fokozott mér
vű biztosítási, ellátási és ellenőrzési feladatokat ró. E nagy jelentőségű 
feladatok elvégzése mellett kevés lehetőség nyílik az adminisztrációs 
munkák ellátására, illetve azt csak túlmunkával lehet a követelmények 
mai szintjén elvégezni. A napi szolgálati idő racionalizálása szükségessé 
teszi a csapathadtáp vezetőinek az adminisztrációs munka terhei alól való 
mentesítését. Ennek járható útja az adminisztráció gépesítése; 

- a harckiképzést folytató erők - különösen a repülő alakulatoknál 
- igen sok fajta és nagymennyiségű anyagot használnak fel a kiképzési 
feladatok végrehajtása során. Elegendő utalni például arra, hogy az éle
lemellátást naponta kétféle alapnorma és 4-5 variáns szerint kell vé
gezni. A kiképzési repülések éjjel-nappal folynak, a gépek ismételt alka!-
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mazásra való előkészítését éjjel-nappal végezni kell. A saját alakulat állo
mányába tartozó gépek mellett más magyar alakulatok gépei is leszállnak 
és kérnek üzemanyag, valamint élelem ellátást. Gyakori a más nemzeti
ségű szocialista országok gépeinek a magyar repülőtereken történő leszál
lása is. Ezeket a gépeket és repülőgépvezetőket egyaránt el kell látni. Az 
ellátási feladatok ilyen terjedelme és dinamikája mellett az adminisztrá
ciós munka szolgálatiág-vezetők részéről történő végzésére reálisan nincs 
lehetőség. Azt más személyekkel és gépekkel kell elvégeztetni; 

- a korszerű légvédelmi harcra való felkészítés fokozott mértékben· 
követeli a honi légvédelmi csapatok hadtápszerveinek, elsősorban had:.. 
táp alegységeinek tábori viszonyok közőtti alkalmazásra történő kiképzé
sét. Ez a követelmény egyre több kiképzést tervező, szervező, irányító és 
ellenőrző munkát igényel, egyre több időt és energiát köt le mind a pa
rancsnok hadtáphelyettesek, mind a szolgálatiág-vezetők részéről. Egész 
napos, terepen lefolytatott komplex foglalkozások után az adminisztrá
ciós munka nem képezheti a hadtáp tiszti állomány tevékenységének 
alapvető tartalmát. Ezt a munkát függetlenített, gépekkel dolgozó admi

. nisztrátorokkal kell elvégeztetni; 

- a csapatgazdálkodásra egyre inkább a pénzgazdálkodás a jellemző. 
A pénzgazdálkodás összetettebb, minőségében magasabbrendű folyamat, 
mint a tennészetbeni anyaggazdálkodás. Az új rendszerű gazdálkodás 
mind több és több folyamatos információt követel. A nagy tömegű infor
mációt a gazdálkodás hatékonyságának biztosítása érdekében rendszere
sen - de legalább háromhavi gyakorisággal - elemezni kell. Az így ké
szített gazdálkodási beszámoló jelentések alapján lehet csak megalapo
zott éves gazdálkodási tervet kidolgozni, azt az esetleges torzulások meg
szüntetése érdekében év közben korrigálni. A gazdálkodás vezetéshez 
szükséges információ tömeget biztosítani és elemezni a hagyományos 
,,kézi" módszerekkel már nem lehet. Az adatbeszerzést, rögzítést, feldol
gozást, tárolást csak gépekkel lehet folyamatos naprakészséggel elvé
gezni; 

- a parancsnok hadtáphelyettesekkel és szolgálatiág-vezetőkkel 
szemben állandóan· növekszik az az elvárás, hogy vezetői funkcióik közül 
az ellenőrzési kötelezettségeiknek minél teljesebb mértékben és minél na
gyobb hatékonysággal eleget tegyenek. Jelentkezik az elvárás-növekedés 
a harckészültség hadtápbiztosítása, a hadtápkiképzés terén és különös
képpen a gazdálkodás különböző területein, ezen belül is: a tervezésben, 
a beszerzésben, a tárolásban, a rendeltetésszerű felhasználásban és az el
számolásban. A növekvő követelmények mellett az adminisztráció vég
zésével való idö és energia lekötés nem reális. Az adminisztrációt gépesí
teni kell. 

Korántsem merítettem ki ennek az öt gondolatnak a taglalásával 
azokat az okokat, amelyek a hadtáp számviteli munka korszerűsítésének 
szükségességét indokolják. A honi légvédelmi csapatoknál azonban ezek 
meghatározóak. Itt ezen okok következtében szükségszerű az adminiszt
rációs munka gépesítése, s a PK HTPH-ek, valamint szolgálatiág-vezetők 
alkotó emberi energiájának más alapvető területeken való hasznosítása~ 
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Van-e lehetőség a gépesítésre 

A kérdésre a választ csak úgy lehet megfogalmazni: igen, van. Szűk~ 
séges azonban rámutatni arra, hogy ez a lehetőség a honi légvédelmi 
csapatok egy részénél korlátozott. Fel kell tehát tenni azt a részkérdést 
is a válasz megadása előtt, hogy hol, mely csapatoknál gépesítsünk. Meg
ítélésem szerint a honi légvédelmi csapatok jelenlegi szervezeti felépítését 
és diszlokációját figyelembe véve két területen van lehetőség a gépesí
tésre. Éspedig 

- először: az önálló laktanyai elhelyezésben levő ezred nagyság
rendű vagy jellegű alakulatoknál. Ilyenek lehetnek a repülő csapatok, a 
híradó alakulatok, kiképző központok; 

- másodszor: a több utalt kis alakulatot is ellátó, fejlett hadtáp
szervezettel rendelkező honi légvédelmi csapatoknál. 

Ez utóbbiaknál lehetőség van a laktanyahadtápok létrehozására is, 
amely meg kell előzze a gépi adatfeldolgozó részlegek megteremtését. 

Természetesen számításba kell venni a teljes gépesített rendszer ki
alakítása során az ország nagyobb részében széttagoltan diszlokált, önálló 
életet és gazdálkodást folytató rádiótechnikai és légvédelmi rakéta tüzér 
alegységeket is. 

Ezek az alakulatok, mint a gazdálkodási rendszer végső tagozatának 
elemei, rendkívül fontos információtömeget képesek és kötelesek az elöl
járó tagozatok számára biztosítani. Helyes tehát őket úgy kezelni, mint 
az információs rendszer végpontjait, ahol alapadatokat művelnek ki, s a 
kialakított gépi információs csatornán azokat felfelé áramoltatják. Ez az 
általános igény elfogadható a hadtápszolgálat igényeként is. Ilyen alapon 
a gépesítésnek e tagozatban is van jövője. 

Egy kétéves kísérleti jellegű gépi adatfeldolgoz4s 
tapasztalatai 

A kísérlet feladatai 

A kisérleti feldolgozás elöljárói intézkedés alapján; vette kezdetét. Az 
intézkedés behatárolta az alapvető kérdéseket - a kísérlet célját, terje,
delmét, az alkalmazandó számviteli rendszert, a gépi adatfeldolgozó rész
leg szervezeti felépítését, jogállását - az elöljáró biztosította a szükséges 
gépparkot. Mindez jó alapul szolgált a kísérlet eredményes elvégzéséhez. 

A kísérleti feldolgozás során meg kellett oldani egy repülő alakulat: 
- üzemanyag, élelmezés és ruházat gazdálkodási adatainak gépi fel

dolgozását karton rendszerű nyilvántartás alkalmazásával; 
- a gépjármű menetlevelek üzemanyag számfejtését; 
- a hadtápszolgálat valamennyi pénzilletményének forgalmával 

kapcsolatos műveletek gépi feldolgozását; 
- negyedéves gazdasági beszámoló jelentések kidolgozását az élel

mezési, ruházati és üzemanyag szolgálat anyaggazdálkodásáról és vala
mennyi hadtáp pénzilletménnyel való gazdálkodásról. 

A sokrétű feladat immár eredményes megoldása a többi között arra 
vezethető vissza, hogy a kísérleti munkát mindvégig az MNHF-ség szak-
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értője irányította, s hogy teljes felelősséggel részt vettek a munka szerve
zésében, szakmai irányításában, ellenőrzésében, a seregtest és a maga
sabbegység hadtáptön.sei, valamint a REV A szervei is. 

A kísérlet szervezeti feltételei 

Mindemellett a munka javát a kijelölt repülő alakulatok parancs
noksága, hadtáp és mérnök-műszaki szolgálata végezte el. Ők teremtet
ték meg a gépi adatfeldolgozó részleg szervezetét állomány átcsoportosí
tás útján. újszerűen - és a honi légvédelmi csapatoknál a lehető legjár
hatóbb útként - a GAR teljes állományát polgári alkalmazottakból hoz
ták létre a PK HTPH alárendeltségében az alábbi szervezeti felépítésben: 

ASCOTA 
GÉPKÖNYVELO 

pa. 

KONTfROZO pa. 

PK HTPH 

GAR VEZETO pa. 

1 ASCOTA 
GÉPKÖNYVELO 

pa. 

KONTfROZO pa. 

A GAR feladat, jog- és hatáskörét, alárendeltségét, munkarendjét, 
a hadtáp szolgálatiág-vezetőkhöz való viszonyát szervi határozványban 
rögzítették. 

Az állomány a gépi adatfeldolgozás kezdete előtt háromhetes szakmai 
tanfolyamon ismerte meg az új számviteli rendszert, a gépkezelés új mű
veleteit a seregtest REVA szolgálatának gépi adatfeldolgozó központjában. 

A fenti szervezet jól bevált. Két éven át állandó dolgozókkal műko
dött, szilárd munkafegyelmet tartott. Biztosított volt a szabadságok, be
tegség okozta létszámcsökkenés esetén is a folyamatos könyvelés. 

A kísérlet tárgyi feltételeit az alakulat hadtápszolgálata kellő időben 
kialakította. A GAR munkahelyi feltételeit egy 15x8 méteres gépterem 
és egy 8x3 méteres bizonylat és kartontároló létrehozásával biztosította. 

A gépteremben üzembehelyezésre került 1 db ASCOTA-170/25 és 1 
db ASCOTA-170/35 típusú könyvelőgép. (1. sz. ábra.) A gépek üzembe
helyezéskor használt állapotúak, s egymáshoz viszonyítva is különböző 
gyártási idejűek voltak, azonban a kísérlet céljainak teljes mértékben 
megfeleltek. 
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A gépek évi átlagban a munkaidő 85%-ában üzemeltek, 15%-ában 
javítás-karbantartás miatt üzemen kívül voltak. Elfogadható, hogy egy 
6 napos munkahétből a gépek átlagosan 5 napot dolgoztak, 1 napot pedig 
javításban voltak. 

A gépek havi javítási költsége elérte a darabonkénti 900 Ft-ot. Jelen
tős költségtényezőként jelentkezet a gépi feldolgozáshoz szükséges papír 
és egyéb irodaszer beszerzésére fordított összeg is. 

A kísérleti feldolgozás konkrét eredményei 

Az előzőekben vázolt szervezettel és gépi eszközökkel eredményesen 
sikerült megvalósítani az élelmezési, ruházati és az üzemanyag szolgálat 
adminisztrációjának gépi úton történő végzését. A jelzett ASCOTA köny
velőgépekkel végrehajtásra került 

- az élelmezési szolgálatban: 
- az élelmiszerek bevételezésével és kiadásba helyezésével kap-
csolatos műveletek analitikus és szintetikus nyilvántartása; 
- az élelmezési illetémények felszámítása és felhasználásának 
nyilvántartása; 

- a ruházati szolgálatban: 
- a központi (fő) anyagnyilvántartás vezetése; 
- az alegységenkénti nyilvántartások vezetése; 
- a ruházati illetmények felszámítása és felhasználásának nyil-
vántartása; 

- az üzemanyag szolgálatban: 
- a központi (fő) anyagnyilvántartás vezetése, a fogyasztási ke-
retek felhasználásának nyilvántartásával; 
- az alegységenkénti nyilvántartások vezetése; 
- az üzemanyag fogyasztás gépkocsi típusonkénti nyilvántartása; 
- a gépkocsi menetlevelek üzemanyagfelhasználásának számfej-
tése. 

A két gép a munkálatok folyamatos végzése mellett, mintegy 800/o
ban lett kihasználva. A javításokra fordított, mintegy 15%-os munkaidőt 
is figyelembe véve, mintegy 5% szabad kapacitás maradt a gépeken. Ez 
lehetővé teszi a jövőben a kísérleti munka bizonyos mérvű kiszélesítését. 

A kísérleti feldolgozás összegezett tapasztalatai 

A kísérleti feldolgozás aiapvetöen pozitív tapasztalatokat hozott. Ezek 
az alábbiakban fogalmazhatók meg: 

- jól bevált a GAR teljes mértékben polgári alkalmazotti állomány
ra történt szervezése. A polgári dolgozók nagy felelősséggel, jó hozzáál
lással, hozzáértéssel végezték munkájukat, s mint katona feleségek mun
kábaállításukkal közvetlen segítséget is kaptak ebbeli szociális problémá
juk megoldásához; 

- a polgári dolgozók a katonai szaktudást kevésbé igénylő terheket 
levették a PK HTPH és a hadtáp szolgálatiág-vezetök vállairól. Ezáltal a 
hadtáptörzs tisztjeinek több idejük és erejük maradt a főfeladatok vég
zésére, a harckészültség hadtápbiztosításával való foglalkozásra, a had
tápkiképzésre, a tényleges ellátás ellenőrzésére, kedvező irányú befolyá
solására, a személyi állomány létkörülményeinek intenzív -javítására; 
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- javult a bizonylati fegyelem. A nyilvántartások naprakész álla
potban tartása szigorúan megkövetelte a bizonylatok jó minőségben és 
kellő időben történő kidolgozását, s a feldolgozó részleghez való eljutta
tását. Mindezen keresztül javult a hadtápszolgálaton belül a munkafe
gyelem; 

- javult a nyilvántartások kulturáltsága, áttekinthetősége, vezetés
hez használhatósága. E nyilvántartásokból könnyen összeállíthatók voltak 
a negyedéves gazdasági beszámoló jelentések, s az azokból fakadó intéz
kedések; 

- a kísérlet beigazolta, hogy a hadtápszolgálat valamennyi területén 
lehetséges az adminisztrációs munka gépesítése. 

Természetes dolog, hogy a kísérlet néhány olyan tapasztalatot is ho
zott, amelyek bizonyos elégtelenségeket, feszültségeket tükröznek. Ezek 
azonban alapvetően a géppark minőségére vonatkoznak. A gépek nem fo
lyamatosan hibásodtak meg. Ebből fakadóan voltak olyan időszakok, 
amikor a gépek üzemképtelensége, a huzamosabb időtartamú javítása a 
nyilvántartások lemaradásához vezetett. Mind az első, mind a második 
évben voltak olyan időszakok, amikor a gépek üzemképtelensége miatt a 
nyilvántartások naprakészsége, a menetlevelek folyamatos gépi számfej
tése nem volt biztosított. 

A géppark viszonylag nagyfokú kopása a második év végére oda 
vezetett, hogy a gépek műveleti hibákat követtek. Gyakori volt a számok 
helyi értékszerinti eltolódása, ami hosszadalmas hibakereső munkához 
vezetett. 

Ezek a negatív jelenségek azt jelzik, hogy az adatfeldolgozás gépi 
rendszerének bevezetése előtt minőségileg magasabb rendű géppark biz
tosítása szükséges azokon a helyeken, ahol a gépi feldolgozást meg kíván
juk valósítani. 

Néhány következtetés 

Az egy honi légvédelmi csapatnál két éven át folytatott kís(,rlet az 
'alábbi következtetések levonását engedi és követeli meg: 

1. A kísérleti alakulatnál célszerű a kísérletet a hadtápszolgálat egész 
területére - tehát az elhelyezési és az egészségügyi anyagi szolgálatra is 
kiterjeszteni. 

2. Egy év múltán a kísérleti alakulatnál szerzett tapasztalatok birto
kában célszerű a csapathadtáp számvitele új rendszerének beveztése, s a 
számviteli munka gépi adatfeldolgozó részlegek útján történő végzése, az 
erre alkalmas alakulatoknál, illetve helyőrségekben. 

3. A későbbi évek során, a fokozatosság elve alapján célszerű az új
rendszerű számvitel és gépi adatfeldolgozás kiterjesztése a csapatgazdál
kodás teljes területére, beleértve a fegyvernemi anyagi szolgálatok gaz
dálkodásí tevékenységét is. 

Megítélésem szerint, amikor az adminisztrációs munka gépesítését 
szorgalmazzuk, jó ügyet szolgálunk, helyes úton járunk. A jövő egyre bo
nyolultabb feladatait csak ezen az úton járva végezhetjük el eredmé
nyesen. 

(Az ábra a folyóirat végén található.) 
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MN Központi Katonai Kórház gyógyszertára 
fogyóanyag nyilvántartásának lyukkártyás feldolgozása 

Flórencz Mária pa. 

Az MN hadtápszolgálata területén egyre nagyobb tért nyer a gep1 
adatfeldolgozás különböz módszereinek felhasználása. A jelenlegi lehető
ségek figyelembevételével elsősorban , a legmunkaigényesebb feladatok 
gépi úton történő megoldását célszerű megvalósítanL 

A gépi adatfeldolgozás megvalósításával kapcsolatos igénybejelentést 
a vonatkozó MN HTP TÖF utasítás szerint kell végrehajtani Az igény 
elfogadásáról az MNHF --ség ö. REV A ah értesíti az igénylő szervet. A 
gépi adatfeldolgozás megvalósítására (szervezésére) a Hadtáp Adatfeldol
gozó Központ állományából valamelyik szervező (szervezők) megbízást 
kap. A kijelölt szervező felveszi a kapcsolatot az igénylő szerv megbízott
jával (szakember), elkészítik a közös munkatervet és megkezdődik a fel
adat végrehajtása. 

Egy feladat gépi adatfeldolgozásának megszervezése általában a kö
vetkező tevékenységeket foglalja magában lyukkártyás adatfeldolgozás 
esetén 

- a jelenlegi helyzet (a kézi adatfeldolgozás) felmérése és elemzése: 
- a feladat leírása, 
- a feldolgozási folyamat ábrázolása, 
- javaslat készítése a gépi adatfeldolgozás végrehajtására: 
- új okmány és kimutatásminták készítése, 
- bizonylati és kártyatervek elkészítése, 
- a gépi adatfeldolgozás munkamenetének megtervezése, 
- a feldolgozás dokumentációinak elkészítése, 
- a próba gépi adatfeldolgozás végrehajtása, 
- a jóváhagyott gépi adatfeldolgozás bevezetése. 

A következőkben vázlatosan ismertetni fogom a Központi Kórház 
részére végrehajtott szervezői munka főbb fázisait. 

A szervezői munka első fázisában (a helyzetfelméréskor) a gyógy
szertár munkájával kapcsolatban megállapítást nyert: 
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1. A fogyóanyagok kézzel történő nyilvántartása a beosztottak ré
szére a legnagyobb volumenű adminisztrációs munkát jelenti. Ennek so
rán végrehajtásra kerül: 

- a cikkek tételes árazása, 
- a cikkek osztályonkénti összesítése, 
- az árak ellenőrzése, 
- a cikkek tételes kiadása, 
- a havi összesítések végrehajtása. 

Ezeknek a munkáknak a végrehajtása havonként kb. 70 ezer műve
letet jelent. 

2. A készletek nyilvántartását ,,Anyagnyilvántartó kartonok''-on vég
zik. Az igényléseket a kórházi osztályok vényeken hajtják végre. Egy
egy osztály hetenként átlagban 30-40 fajta cikket vételez. A kiadott 
cikkeket a vényeken árazzák be, a vényeket osztályonként összesítik 
mennyiségben és értékben. A kiadott cikkeket a kiadó (extraháló) füzetbe 
mennyiségek alapján bevezetik és hónap végén összesítik. Ezek alapján 
átvezetik a nyilvántartó kartonokon. A kartonokon átvezetésre kerülnek 
a gyógyszertárba beérkező cikkek is okmánynapló vagy keretutalvány 
okmánynapló szám szerint. A feldolgozás folyamát az 1. sz. melléklet 
szemlélteti. 

3. A nyilvántartást ilehezíti még az a tény is, hogy az „Anyagnyilván
tartó karton"-ok ABC sorrendben, míg a fogyóanyag cikkjegyzék az 
anyagok élettani hatása szerinti csoportosításban vannak. 

4. A fenti adminisztrációs munkák a gyógyszertár állományából két 
gyógyszerész, két technikus, két raktáros és egy adminisztrátor 2-2 mun
kanapját (112 óra) kötik le hetenként. Ez jelentős időkiesést jelent egyéb 
feladatköri munkájuk terhére. 

A lefolytatott vizsgálat és értékelés alapján megállapítható, hogy ez 
a feladat valóban megérett gépi adatfeldolgozásra. A gépi adatfeldolgozás 
azonban a jelenlegi munkaszervezés és bizonylatrendszerrel nem oldható 
meg, ezért a következő javaslat került kidolgozásra: 

- az új rendszer biztosítsa a gyógyszertár fogyóanyagforgalmának 
dokumentálását; 

- cikkenként, osztályonként, mennyiségben és· értékben havonként, 
- az összes bevételt és kiadást mennyiségben és értékben havonként, 
- a raktári készletet havonként, negyedévenként, félévenként. 

A gépi adatfeldolgozáshoz űj bizonylatok és kódrendszer kialakítása 
válik szükségessé. 

Az új rendszer leírása az alábbiakban foglalható össze: 

1. A kórházi osztályok vények helyett előrenyomtatott „Anyagigény-
lési füzet"-ben igényelnek. Ez tartalmazza: 

- az anyag megnevezését, 
- az anyag cikkszámát, 
- az igényelt mennyiséget, 

a valóban kiadott mennyiséget. 
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A füzet alapján havonta nyolc alkalommal lehet a gyógyszertártól 
anyagot igényelni. A gyógyszertár a füzeteket minden hónap 2-ig meg
küldi a HAK-nak feldolgozásra; az osztályoknak pedig új füzetet ad. 

2. A gyógyszertárba beérkezett fogyóanyagokat „Bevételi lap"-ra kell 
rávezetni. Ez tartalmazza: 

- az anyag számlára, vagy keretutalványra érkezett-e, 
- a cikkszámot, 
- az anyagmennyiségét. 
A Bevételi lapot is minden hónap 2-ig meg kell küldeni a HAK-nak. 
3. A fogyóanyagok egységárait a rendszer beindulása előtt (illetve az 

esetleges változásokkor) közölni kell a HAK-kal 
4. Az új rendszer beindulása előtt a gyógyszertár raktári készletét 

szintén közölni kell az Adatfeldolgozó Központtal. 
5. A fenti adatok alapján a HAK a következő táblázatokat szolgál

tatja havonként a gyógyszertárnak, félévenként az egészségügyi szolgá
lat főnökség anyagi osztályának: 

- raktári készlet mennyiségben és értékben (2. sz. melléklet), 
- osztályonkénti anyagkiadás (3. sz. melléklet), 
- cikkenkénti anyagkiadás (3. sz. melléklet). 

Az új rendszer folyamatát a 4. sz. melléklet szemlélteti. 
A továbbiakban röviden szeretném ismertetni a gépi adatfeldolgo

zásra való áttérés eredményeit úgy e munka, mint az anyagiak területén. 
Az új rendszer kézi munkálatait a gyógyszertárnál egy adminiszrtátor 
végzi ezentúl. Feladata az „Anyagigénylési füzet"-ben a kiadások veze
tése, a „Bevételi lap"-ra a bevételek rögzítése, persze a megfelelő ok
mánynapló és utalványnapló alapján. Továbbá a HAK felé az előírt anya
gok elpostázása, valamint a HAK-tól visszaérkező, már feldolgozott bi
zonylatok és táblák átvétele, nyilvántartása. Egyéb feladata a fogyó-
anyagnyilvántartás területén nincs. 

Mint az előbbiekben láttuk, a kézi feldolgozás heti 112 óra, havonta 
448 óra alatt történt meg. A gépi feldolgozásnál havi 5000 lyukkártyát 
tekintve a feldolgozáshoz szükséges idő: 

- kártyakészítés és ellenőrzés 
- rendezés és táblázás 
- szorzás, másolás 
- táblák ellenőrzése 

Összesen: 

40 óra 
30 óra 
6 óra 
6 óra 

82 óra 

Ez a két feldolgozási forma közötti időszükséglet különbség tesz! cél
szerűvé a gépi adatfeldolgozás alkalmazását. Az adatelőkészítéssel kap
csolatos munkák naponta 1 óra (havonta kb. 26 óra) elfoglaltságot jelen
tenek az egy fő adminisztrátor számára. !gy a kézi feldolgozásnál jelent
kező időmegtakarítás kb. 308 óra havonta. 

A gépi adatfeldolgozás költségeit tekintve alapként az alábbi össze
függés fogadható el: 

a géppark összes költsége 
1 lyukkártya önköltsége: -~=------~~ 

összes lyukkártya száma 
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A géppark összköltsége magában foglalja a szervezés, a kártyák és 
egyéb segédanyagok árát, a gépüzemidőt és a munkabéreket. 

Ezek alapján: 

1 kártya 
.. . 5027 Ft 
onköltsege: ---- ~ 1 Ft. 

5000 

A feldolgozás kísérletképpen jelenleg csak a Központi Kórháznál lett 
bevezetve, amennyiben a többi katonai kórháznál is bevezetésre kerül, 
úgy tovább csökken az egy kártyára jutó önköltség. 

(Az 1. sz. és 4. sz. mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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A számítógépek felhasználási területei* 

Fokozódó érdeklődés kíséri korunk egyik technikai csodáját, az elekt
ronikus számítógépet, amely egyesek szerint mint modern „bölcsek köve" 
képes optimális megoldások kidolgozásával gazdasági előnyt biztosítani, 
felszabadíthatja az embert az alacsonyabb rendű, rutinszerű munkák és 
döntések rendszeres központi irányításától. 

A „bölcsek köve" azonban még nincs teljesen birtokunkban. A lehe
tőségek és a valóság közt még nagy az ellentét. Ez szerencsére folyton 
csökken, de sohasem tűnhet el. Éppen ebben rejlik e terület vonzereje, 
ez sarkallja a felfedezőket újabb kísérletek elvégzésére. A kísérletek 
végrehajtása mind nehezebbé válik. Nagyméretű gazdasági rendszerek 
nem lehetnek kellően át nem gondolt, vagy a valóság próbakövén be 
nem igazolt kísérletek tárgyai. Emiatt az elmélet szükségképpen mindig 
megelőzi a gyakorlatot. 

A tájékozódást megnehezíti, hogy a swkirodalomban túltengen"k 
az egyedi esetek különleges kezelését, vagy technikai különlegességeket 
tárgyaló leírások. A napi sajtót pedig elárasztják egy-egy csodálatos tel
jesítmény kiszínezett képei. A szakcikkek és a fantasztikus tudósítások 
özönében elsik'kadnak a kevésbé látványos, de hosszú évek szervező
munkáját igénylő „egyszerű" feldolgozások. 

Ez az áttekintés megkísérli nagyságrendileg is értékelni azokat a 
feladatokat, amelyeket szerte a világon üzemelő mintegy százezer sz,ámító-
gép megold. 

Mit tud a mai technika? 

Tulajdonképpen minden olyan számítást meg tud oldani, amit elemi 
lépésekből összetéve, folyamatos, logikus, zárt láncolattal (algoritmussal)· 
végig lehet kísérni. Méghozzá igen gyorsan. Alkalmazás szempontjából 
éppen ebben rejlik a csábító vonás, mert az emberi gondolkodást képes 
utánozni. 

A korszerű, ·közepes teljesítményű számítógép jellemzésére elég pél
dául néhány jellemző adat. Egy másodperc alatt néhány százezer össze
adási, vagy összehasonlítási műveletet végez el. Felvetődik a gondolat, 
hogy mit csinál a gép a 24 óra fennmaradó idejében. Talán negyvenezer 
számítást végez? Ki adja fel ezt a feladattömeget és kinek? 

* Kissé rövidített tájékoztatás az 1972. évi Számítástechnikai Évkönyvből 
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Vagy nézzünk egy gyorsnyomtatót, amely percenként ezer sort képes 
kinyomtatni, tehát egy teljes nap alatt több mint egymillió sort. Ki fogja 
mindezt elolvasni, az esetleges hibákat kijavítani? De ha már a perife
riális ki- és bevitelnél tartunk, vegyük a lyukszalagos adatbetáplálást. 
A korszerű lyukszalagolvasó kétezer jelet olvas be másodpercenként. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy ha csupán napi 20 órányi beolvasással szá
molunk, ez közel 150 millió jel bevitelét jelenti. Ezt pedig egymüszakos 
üzemben több mint 3000 gépkezelő lenne csak képes előállítani! (6 órán 
át, óránként 6000 leütéssel és kontrollképzéssel számolva.) 

A harmadik elképesztő lehetőség a nagy tárolókapacitásban rejlik. 
Valamely mágnesszalagon 3-4 millió jelet tárolhatunk, de ezekhez csak 
egyenként sorrendbe rakva, néhány perc alatt férhetünk hozzá Ezzel 
szemben a mágneslemezegységeken ma már 7-20 millió jelet tárolnak 
és ezek bármelyikéhez a másodperc századrésze alatt hozzá lehet férni, 
és kívánatra tetszes szerinti műveleteket végezni. 

E három körülmény: a nagy műveleti sebesség, a nagyteljesítmény(l 
adatbevitel, illetve -kivitel, valamint a nagy tárolókapacitás határozza 
meg a felhasználás különböző területeit. Hozzátehetjük még: abban az 
esetben, ha a gépi hátteret (hardware) hatékony programozási rendszer 
(software) támasztja alá. 

Érthető, hogy a lehetőségeket csupán technikai oldalról tekintve, 
megtévesztő következtetésekhez juthatunk. Ennek tudható be, hogy 
gyakran találkozunk naivitást tartalmazó, vagy fantasztikus perspektívát 
felvázoló koncepciókkal. Van ugyanis olyan felfogás, amely szerint a szá
mítógép olyan felfogás, amely szerint a számítógép mint a mesebeli tün
dér, mindent megold. Sem időbeli, sem térbeli korlátai nincsenek. 

Tegyük hozzá: ha nem is old meg mindent, de igen sokat. Az a több
let, ami a régebbi feldolgozásdkkal szemben jelentkezik, valóban forra
dalmi változásokat jelent. A reális helyzetkép felvázolásához azonban 
célszerű az egész területet áttekinteni és elválasztani a szokásost, az áJ ... 
talánosan használtat a rendkívülitől, az esetlegestől, és rámutatni a ma 
még csak kísérleti állapotban levő feldolgozásokra. 

Négy elkülöníthető terület, aszerint, hogy a számítógép melyik jel-
legzetes tulajdonságát domborítjuk ki, megkülönböztetünk: 

- folyamatszabályozásra, 
- matematikai, műszaki számításokra, és 
- gazdasági adatfeldolgozásra szolgáló számítógépeket. 

Ez utóbbi csoport számszerűleg a beállított berendezések több mint 
3,/4-ét képviseli, de megjegyzendő, hogy ezek a gépek egyben a szokásos 
rutinszerű számít,ásokat és elemzéseket is képesek elvégezni. Ez a hár
mas felosztás ma már nem állja meg a helyét. 

Nehezen sorolhatók ebbe a nyelvészeti feldolgozások, az orvosi diag
nosztika terén elért eredmények, a nagy tömegű adatok tárolásával és 
gyors előkeresésével kapcsolatos feldolgozások, a városi közlekedés sza
bályozása. 

Vizsgáljuk meg futólag ezeket a csoportokat. 
Folyamatok szabályozása. 
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Termelési folyamatok szabályozására az analóg számítógépek mel
lett mindinkább tért nyer a digitális technika alkalmazása, azonban még 
nem olyan mértékben, ahogy azt elvárni lehetne. A folyamatszabályo
zási célú digitális számítógép-technika örökös problémája, hogy miként 
használja ki gazdaságosan e berendezéseket. Ez elsősorban több szabá
lyozási pontnak egy rendszerbe kapcsolásával oldható meg, mivel a mű
ködési időnek csupán tört részében kell ténykedniök, és a több szabá
lyozási rendszer a számítógép jobb kihasználását teszi lehetővé. Más
részt az üres időket azzal igyekeznek kihasználni, hogy átkapcsolással 
gazdasági adatfeldolgozást is megoldanak. A gazdaságos üzemet akadá
lyozza a fOkozott biztonsági követelmények érvényesítése. Esetleges ki
esési kockázatok ellensúlyozására majdnem kivétel nélkül két gépet kell 
beállítani, amelyek szükség esetén átkapcsolhatók. Nagyobb folyamat
szabályozási rendszerek Európában csak kivételesen fordulnak elő, az 
Egyesült Allamokban is még kis számban, főleg a kohászati és a vegy
iparban. 

Az alapelv azonban ugyanaz: előre elkészített programok gondos
kodnak a különböző esetekben követendő magatartásról. 

A városi közlekedés szabályozása azon alapszik, hogy meghatáro
zott csomópontokon automatikusan figyelik az áthaladó járművek szá
mát, és a iközlekedési lámpákat úgy szabályozzák, hogy a főútvonalakon 
a legnagyobb átbocsátóképessége! érjék el. Elsőnek Torontóban hasz
nálták e rendszert, Európában pedig Münchenben. Ma már sok város
ban végeznek ilyen irányú eredményes kísérleteket. 

Számítástechnika - operációkutatás. 
A matematikai és műszaki számítások köre folyton bővül. Egyrészt 

a matematika tudománya is gazdagodott olyan számítási eljárások el
végezhetőségével, amelyeket a munkaigényességük miatt manuális el
járással eddig el sem lehetett végezni, másrészt ha korlátlan lehetőségei
vel már rendelkezésre állt a számítógép, a gép logikája eleve ·megköve
telte, hogy a 'korábbi adatrendezési és csoportosítási technikán kívül, 
a gép logikai döntési képességét kihasználó számításokat is végeznek. 

Kialakult módszerrel rendelkeznek már a lineáris programozást al
kalmazó rendszerek is. A gyakorlati életben legtöbbször nem lineáris 
összefüggések fordulnak elő, amiknek a kezelése már nehezebb. A hazai 
alkalmazások közül számos szállítási problémákat oldottak meg, a cukor
répa-szállítás idényszerű lebonyolításától kezdve, a gabonabetakaritás és 
a malmok közötti kapcsolat optimális kidolgozásáig. Kidolgozták az azo
nos profillal rendelkező gyárak közötti termeléselosztás optimalizálását 
stb. Mindezek az eljárások annyiban jelentenek ·kivitelezhető modelle
ket, amennyiben zárt rendszerekről van szó. 

Legszilárdabb alapokon a statisztikai elemző módszerek állnak. Ezek 
sok éves múltra tekintenek vissza és az elektronikus számítógépek az 
elemzés technikáját kifinomították. Meg kell azonban jegyezni, hogy eze
ket az elemzö módszereket az adatfeldolgozást végző kisebb számítógé
pek is használják. 

A kidolgozott matematikai, optimális módszerek a felhasználók ez
reihez mint kész programcsomagok jutnak el, tehát bizonyos szinten túl, 
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a közép- és 'kisvállalatoknál ezeket az egységcsomagokat, mint a gyártó 
cégek által rendelkezésre bocsátott előregyártott elemeket használják fel. 
Ezáltal alsóbb szinten nagyobb jelentősége van a logikai rendszerek ki
dolgozásának, amelyek keretében természetesen felhasználják a matema
tikusok által kidolgozott eredményeket is. 

A gazdasági élet felső szintjén, főleg egész gazdasági ágakat átfogó 
tervezéseknél és az elemzéseknél mind nagyobb szerepet kap a matema
tikai módszerek alkalmazása. Ez arányban áll a gazdasági élet törvényei
nek szilárdságával. Minél labilisabbak ezek, annál nagyobb szerepet kap
hat a pillanatnyi helyzet jellemzésére alkalmas tömegszerű adatok kü
lönböző szempontok szerinti kigyűjtése, amely a döntés előkészítéséhez 

nélkülözhetetlen. 
Bármekkora is legyen e g!'>pnek jelentősége a tudomány előbbvitele 

szempontjából, az üzembe állított számítógépek túlnyomó többsége adat
feldolgozásra beállított berendezés. A százezres gépállományba nem szok
ták beszámítani az ún. kiszámítógépeket, tehát azokat az irodai célra 
szolgáló, elektronikus elemekkel működő •kiszámítógépeket, amelyek 
adatbevitele túlnyomórészt bebillentyűzéssel történrk. Ide tartoznak vi
szont a nálunk is elterjedt UNIVAC 1004-es vagy 1005-ös számítógépek, 
amelyek átmenetet képeznek a lyukkártyatechnikához. Újabban a kis
komputerek és a szokványos számítógépek közötti hézag bezárult, 
amennyiben olyan kisteljesítményű számítógépek láttak napvilágot, ame
lyek a kis-, vagy középüzemek szükségleteit látják el. Ezek közül vár
ható a legnagyobb darabszámú gépbeállítás, ami egyben annak demonst
rálása, hogy számszerűleg a legnagyobb igény a legkevésbé látványos, 
egyszerű, de a vállalati szükségleteket sokoldalúan kielégítő kisgépek 
iránt mutatkozik. Jó számitóképesség, a perifériális egységek bő válasz
téka, elsősorban a mégneslemezes technika térhódítása, nagy tárolókapa
citás, gyors elérési és adatrendezési lehetőség, és fejlett software a kor
szerű adatfeldolgozó-gépek jellemzői. 

Adatfeldolgozás. 

Minden mélyebb elemzésnek megbízható alapadat-feldolgozási rend
szeren kell alapulnia. Ezért nem szabad csodálkozni azon, ha a kezdeti 
lépések erősen hasonlítanak a régi lyukkártyatechnikában ismert eljá
rások.hoz. Ez természetesen önmagában is indokolt, ha pl. a műveletet 
gyorsabban végzik el, de legtöbbször már ezen a fokon is - mint mel
lékterméket - sok olyan kiegészítő információt szolgáltatnak, amelyek 
elvégzésére korábban nem nyílt lehetőség. A felső határ állandóan nyitva 
van, és tulajdonképpen magasabb rendű feldolgozások csak ott kezdőd
hetnek, ahol jó alapadat-szolgáltatásra lehet építeni. 

A szervezéselmélet viszont azt is kimutatta, hogy lényeges különb
ség van a műszaki folyamszabályozásnál előforduló zárt rendszer és az 
ember-gép kölcsönhatásaként fellépő nyílt rendszerek között. A kölcsö
nös egymásra hatás körülményeit nem sikerült eddig tisztázni, ezért 
vagy túl kevés paramétert vesznek figyelembe, vagy össze nem tartozó 
hatásokat kapcsolnak össze. 

Még koránt sem alakultak ki egyértelmű módszerek, ezért szükség
szerűen foglalkoznak a számítógépes ,,egyszerű'' információnyeréssel. 
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Ennek részletezése előtt meg kell azonban jegyezni, hogy az adat
feldolgozásoknak két vetülete van: egy technikai és egy tartalmi. A tech
nikai résznek is meghatározható szerepe lehet, de sohasem lehet öncél. 
Ezért kell elméleti következtetések helyett a kialakult valóságot ma
gyarázni. 

Az adatfeldolgozás technlkai meghatározói. 

A számítógépek általános jellemzőin kívül a gazdasági adatfeldolgo
zásoknál két élesen elkülöníthető feldolgozásmódot különböztethetünk 
meg: 

~ on-line, vagy real-time feldolgozást és 
- kötegelt feldolgozást (batch processing). 

Az on-line feldolgozás azt jelenti, hogy a feldolgoztató állandó kap
-csolatban van a számítógéppel, és az számára állandóan rendelkezésre 
áll. Ennek pillanatkész változata a folyamatszabályozás, ezen belül is 
legpontosabban kell működnie, pl. egy űrhajó szabályozó berendezésének. 
Ide sorolható azonban valamely repülő- vagy vonathelyfoglalási rendszer 
is. Ezen belül egyetlen vagy kisszámú program van a gépbe betáplálva 
és a sok végállomás (terminál) szükség szerint kapcsolatba kerülhet a 
rendszerrel. 

Akkor kerül ilyen rendszer kiépítésére a sor, ha gyors döntéseket kell 
hozni. Találkozhatunk azonban - ritkábban - kereskedelmi vállalatok
nál is ilyen feldolgozásokkal, pl. a Quelle csomagküldő áruház esetében 
(Nürnberg mellett Fürth), ahol a törzsadatok és a rendelkezések pilla
natkész állapotban tartására 24 db mágneslemezegység és ugyanennyi 
mágnesszalagegység áll kizárólagos rendelkezésre. A biztonsági követel
mények miatt rendszerint ezek a gépparkok is iker központi egységekkel 
vannak ellátva. Meg kell jegyezni, hogy az ilyen rendszerek kiépítése igen 
költséges, mivel a számítógép sokszor nincs kellően kihasználva. Bizonyos 
esetekben azonban ez üzleti szempontból még ilyen feltételek mellett is 
kifizetődő. 

A kötegelt feldolgozásokat tekinthetjük ma még az általánosnak. Az 
üzleteseményeket a feldolgoztató rendszerint saját telephelyén, megfe
lelő adathordozóra rögzíti és ezt egy feldolgozó állomásnak adja át, amely 
a számára legmegfelelőbb időben végzi el a feldolgozást. A hosszas elő
készületeknek, az elkészített programok merevségének, a váratlan aka
dályok miatti határidőcsúszásoknak ugyanolyan negatív következményei 
lehetnek egyetlen nagyvállalaton belül is, mint egy bérmunkairodánál. 
Emiatt kisebb vállalatoknál elég általános gyakorlat, hogy a feldolgozá
sok operativitásának biztosítása érdekében előszeretettel használják az 
elektronikus elemekkel működő, de a könyvelő- vagy számlázógépekből 
kifejlesztett kis ,komputereket, amelyek számlalapos megoldásúak és pil
!anatkész adatokat szolgáltatnak. A bonyolultabb kiértékelést a mellék
termékként szolgáltatott lyukszalagok alapján rendszerint bérmunkairo
dákban végeztetik. 

A gazdaságosabb üzemvitel érdekében néhány év óta megvalósítot ... 
tá'k két vagy több program egyidejű futtatását, ami főleg a drága 'közép
vagy nagygépeknél szokásos. 
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A leggazdaságosabb üzemet azonban az ún. time-sharing rendszer 
tudja biztosítani, amelyben az egyes előfizetők egymástól függetlenül ké
pesek úgy használni a központi számítógépet, mint a telefonelőfizetők 
a hálózatot. Ez azt jelenti, hogy a központi gép az egyes előfizetők prog
ramjait és adatait olyan gyorsan viszi be a számítógépbe, majd onnan 
szükség esetén helyezi ki a külső tárolóra, hogy az előfizetőnek az az ér
zése, hogy a gépet egyedül használja. Ráadásul nem is fizet többet, mint 
a ténylegesen igénybe vett gépidőt, ami sok esetben csak néhány másod
perc. 

Könnyen belátható, hogy jelenleg csak korlátozott számú előfizetőt 
képes az ilyen rendszer kiszolgálni, ez esetben is inkább műszaki számí
tásokra. Szerkesztő irodák eredményesen használhatnak valamely kiter
jedt programkönyvtárból rutinszerű számításokat stb. Európában inkább 
csak a nagyobb gyártó cégek építettek ki eddig ilyen rendszereket, főleg 
demonstrációs célokra. Számuk nem éri el még a . tízet, de egyre emelke
dik - főleg a.z Egyesült Allamokban. 

Tárolt adattömegek feldolgozása. 
A tárolt adatok visszanyerésénél legklasszikusabb terület a doku

mentáció. Bűnténynél az elkövetett cselekmény jellemzőiből következtet
hetnek a· Valószínű· :tettesek kör;é~, és ebből az illetékes nyomozók kihá~ 
mozhatják a tegcé~zerübb tennivalókat. 

Bizonyos betegségek lefolyására .vonatkozó tüneteknek és adatokna!l' 
ésszerű tárolásával megállapítható, hogy adott esetben a betegnél milyen 
terápia alkalmazása lehet célszerű. 

A számítógép. azonban ilyen esetben sem „dönt", hB.nem csupán elő:-
segíti a· dOntést á ·g'ondolkodó ember számára. ' 

A feladat· nagysága abban van, hogy azonnal elérhető (mágnesíe~ 
mez, vagy mágneskártya) tárolókon olyan csoportosításban helyezzék e( 
az adatokat, hogy az együvé tartozó szempontok könnyen előkereshetők 
legyenek. 

Részben a technikai adottságok fejlesztették ki a néhány éve sokat 
emlegetett, de kűlönböző módon értelmezett adatbanktechni'kát. A mág
neslemez-tárolás kapacitásának növelésével, az elérési idő csökkentésével 
párhuzamosan fejlődött ki a nagytömegü adatok tetszőleges részével vé
gezhető kikeresések, módosítások igénye. Adatbankot először a gépipar
ban fejlesztették ki, amidőn a gyártmányokra · vonatkozó anyag- és bér
adatok kűlönböző feldolgozása- révén új információkat lehetett nyerni a 
tervezésre, anyagszükségletre, gyáregységek programjaina'k összeállítására, 
elő- és utókalkulációra stb. Később a közigazgatás támasztott ilyen igényt 
a lakosságra vonatkozó személyi- és pénzügyi információk rendszerezé
sével és különböző irányú feldolgozásával. Kézenfekvő volt, hogy a gaz
daságot irányító és elszámoltató szervek (tervhivatalok, statisztikai hiva
talok) feldolgozásra készen tárolják az egész gázdasági élet irányítását 
elősegítő információkat. Az adatbank helyes értelmezésének azonban nem 
csupán ádattárolási szerepe van, hanem a külön:bözó módon szervezett 
adáttáraknak (file) előre kidolgozott software segítségével történő olyan 
feldolgozás, amely eredéti formában nem volt tárolva. Az adatbank tehát 
nem pusztán törzsadat, vagy olyan adathalmaz, amit úgy kell előkeresri'i; 
mint valamely évkönyvből egy adatot. Éppen ebben rejlik e technika 
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nehézsége, és a következő év1,k feladata lesz majd a legjobb módszerek 
általánossá tétele. 

Hazai viszonylatban a jövő képét elsősorban a perspektivikus tervek 
célkitűzései határozzák meg. A világfejlődés általános tendenciája azon
ban arra enged következtetni, hogy perspektivikusan hazai viszonyok 
közt is kialakulnak a következő típusú adatfeldolgozási hálózatok: 

- a forgalom és közlekedés szférájában az országos irányítási szem
pontokat elősegítő hálózatok kiépítésére kerülhet sor az adattovábbítási 
technika kiterjedt alkalmazásával. Ilyen rendszert építhetnek ki egységes 
formai rendszerben mpködő termelői ágak (pl. az építőipar bizonyos szek
torai). 

- A termelői szektor nagyvállalatai saját rendszerüket valósíthat
ják meg. 

- Az egyetemek és főiskolák korszerű számítógépeken képezik ki a 
szakembereket. Ezeknek a számitóközpontoknak adattovábbítási kapcso
latai épülnek ki a különböző szakosított iskolákkal, és ezáltal széles ala
pokon terjed a számítógépes kultűra. 

- Kisebb vállalatok számára is cél'Szerű lesz az országosan kiépített 
time-sharing rendszerek igénybevétele. Ennek előfeltétele, hogy olyan 
országos hálózat épüljön ki, amely az igények gyors és olcsó kielégítésére 
képes. Egyes központok kapacitáskiegyenlítését a villamosáram kiegyen
lítéséhez hasonlóan, ugyancsak híradóvonalak által lehetne biztosítani. 
A bérmunkaírodák jelentősége ezáltal növekszik, de homogén országos 
rendszerek is kiépülnek. 

Legnagyobb jelentősége azonban az olyan vezetői információrendsze
rek kiépítésének lesz, amelyeknek előmunkálatai az adatbankok kiépíté
sére vonatkozó elképzelésekkel már megkezdődtek. Ennek géptechnÍkai 
és szervezéstechni'k:ai vonatkozása egyaránt van. Végsősoron azt jelenti, 
hogy az egész népgazdaságot mint kibernetikai egészet kell kezelni, ahol 
a helyi rendszerek szervesen illeszkednek a felső rendszerhez anélkül, 
hogy az egyes elemek önállóságát túlságosan csorbítanák. Ez azonban 
nem jelent kevesebbet, mint a népgazdaság tervezésének és irányításának 
teljes módszertani kidolgozását, kiik:ísé,rletezés.ét és bevezetését. Egy ilyen 
feladat természetesen örökös próbatétel elé állítja a tudósokat, irányító
kat és a különböző szintű vezetőket. A megvalósítás idejét ezért lehetet
len megjósolni, az azonban nyilvánváló, hogy az elektronikus számítás
technika előbb-utóbb kikényszeríti ennek az irányzatnák bizonyos komp
romisszumát. 

Adatátvitel 

A számítástechnika széles körű elterjedése cs~k abban az esetben 
valósulhat meg, ha a nagy központi számítógépek által nyújtott sokféle, 
magas színvonalű szolgáltatás minél több felhasználó számára válik elér
hetővé. Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy a számítógépet ne csak 
a gép telephelyén, hanem nagy távolságokban levő felhasználók is igény
be tudják venni egyidőben. A számítástechnika jellegét a jövőben első
sorban a számítógépek és a különböző távolságokban elhelyezett felhasz
nálók kapcsolata fogja meghatározni, aminek során szükségessé válik a 
számítógépek egymással folytatott dialógusa is. 
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A fent említett célkitűzés racionálisan a meglevö távközlési hálózatok 
felhasználásával valósítható meg. Távközlési hálózat alkalmazásával a 
számítógép és a távol elhelyezett perifériális egység összekapcsolható, és 
lehetővé válik az adatok feldolgozása azok keletkezési és felhasználási he
lyétől nagy távolságokban is. Egyetlen központi számítógéphez, távközlési 
útvonalakon keresztül, sok távoli berendezés csatlakozhat. Ezek a rend
szerek a táv-adatfeldolgozó hálózatok, amelyekben a számítógépet a peri
fériális egységekkel összekötő rendszerelemeket adatátviteli összekötte
téseknek fogjuk nevezni. A következökben az adatátvitel legfontosabb 
jellemzőivel és magyarországi lehetőségeivel foglalkozunk. 

Mit neve-zünk adatátvitelnek? 
Egzakt definíciót adni - az egyes rendszerek lényegesen eltérő jel

lemzői miatt - nehéz feladat, de a gyakorlat számára kielégítő megha
tározás szerint adatátvitelnek kell tekintenünk minden olyan jel távköz
lási hálózaton történö átvitelét, amely nem beszéd- vagy képinformációt 
hordoz. E meghatározás értelmében adatátviteli rendszereken mind ana
lóg, mind digitális információk továbbíthatók. A továbbított digitális in
formáció numerikus, alfabetikus, vagy alfanumerikus lehet. Adatátviteli 
rendszereken pl. elektrokardiográf berendezés kimenő jelei, folyamatve
zérlő automata, távgépíró, számítógép, ügyviteli gép, rajzgép stb. jelei 
kerülhetnek továbbításra. Az adatátvitel szempontjából tehát elsőrendű 
fontosságú az, hogy az átvinni kívánt információ milyen forrásból szár
mazik. 

A felsorolt esetekre jellemző az is, hogy az adatok viszonylag nagy 
tömegét kell továbbítani távközlési csatorn.;kon, nagy megbízhatósággal 
és általában követelmény a gyors feldolgozás, illetve válaszadás. Ezek 
a követelmények racionálisan számítógépek alkalmazásával oldhatók meg. 
Az adatátviteli összeköttetések emiatt számítógépekhez, speciális automa
tákhoz, illetve ügyviteli gépekhez csatlakoznak. 

Az adatátviteli összeköttetés általános felépítése az alábbi ábrán lát
ható: 

....('.-------

Adat- Hiba- Jelátalakító Távközlési 

végb=~=nde- --~b_:_:_.~_·d_
1

:_,_~-•~ 1-=b=e=r=e=n=de=z=é=s:::::_-_-__':=á=r=a=m=k=ó=·r==--+-

I~ 
·-------------~ 

Hiba- Adat-
Jelátalakító védelmi --+ végberende-
berendezés __,_T~b_e_r_en_d_e_z_é_s~ zés 

_J 
Az adatátviteli összeköttetés felépítése 
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Az adatberendezés az adatforrást, az adatgyűjtőt vagy mindkettőt 

együttesen tartalmazza. 
Egyes adatátviteli összeköttetések - a megbízhatóság fokozására -

hibavédelmi berendezéseket is tartalmaznak, amelyek a távközlési áram
körön előálló hibákat felismerik és automatilkusan kijavítják. Nyilván
valóan az adott felhasználás, illetve az igénybe vett távközlési hálózat 
megbízhatósága határozza meg az alkalmazásra kerülő hibavédelmi eljá
rást, illetve azt, hogy szükséges-e hibavédelmi berendezés alkalmazása. 

A jelátalakító berendezés legalább egy modulátort vagy demodulá
tort tartalmaz. Ha a jelátalakító berendezés modulátort és demodulátort 
is tartalmaz, a MODEM elnevezés használatos. 

Távközlési áramkör céljára felhasználhatók távíró-, távbeszélő-, sőt 

video-csatornák is. 
Adatátviteli összeköttetés a számítógéphez közvetlenül, vagy köz

vetve csatlakozhat. Közvetlen (on-line) csatlakozás esetén az adatátviteli 
összeköttetés a számítógép bemenetéhez villamos jelekkel csatlakozik. 
Közvetett csatlakozáskor (off-line) az adat-végberendezésen megjelenő 

információ gépi úton vagy manuálisan olvasható adathordozóra jut. 
Az adatátviteli forgalom lebonyolítása. 

Az adatátviteli forgalom lebonyolítására alapvetően két lehetőség 

adódik: 
- a meglevő távíró- és távbeszélő-hálózat felhasználása, valamint 
- új távközlési hálózatok létrehozása a táv-adatfeldolgozás speciális 

követelményeinek megfelelően. 

A második megoldás mind költségekben, mind időben irreális, Emiatt 
adatátvitel céljára a meglevő távközlési hálózatok kerülnek felhaszná
lásra. 

Adatátvitel lebonyolítására a már meglevő távíró- és távbeszélő-háló
zat vehető igénybe. 

Távíró- és távbeszélő-hálózatokban az adatátvitel-előfizetők a bérelt 
(pont-pont közötti) összeköttetéseket, a TELEX-, DATEX- hálózatokat és 
a nyilvános távbeszélő-hálózatot vehetik igénybe adatforgalmuk lebonyo
lítására. 

Bérelt távíró-összeköttetések alkalmazása esetén az adatátviteli se
bességek: 50, 100, 200 bps. 

Bérelt távbeszélő-összeköttetések felhasználásokat biztosítható adat
átviteli sebességek (MODEM-ek egyidejű alkalmazásával, 4 kHz sávszé
lességben) 200, 600, 1200, 2400, 3600, 4800, illetve 9600 bps., 1200 bps, se
besség felett speciális minőségű áramkör biztosítása szükséges. 

A kapcsolt TELEX-hálózatban alkalmazható adatátviteli sebesség 
50 bps. Az alkalmazható kódrendszer, illetve a minimális adatátviteli 
sebesség között. 

A nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat igénybevételénél jelenleg 
akadályt jelent, hogy a hálózat nem rendelkezik országos előfizetői táv
választással. Az országos előfizetői távvászlasztás bevezetéséig - az adat
átviteli szolgáltatás fejlődésének elősegrtésére - a Posta bevezette az ún. 
,,időszakos bérletet". Ennek keretében a Posta - az előfizetők által meg
határozott időpontban - meghatározott időtartamra, kézi kapcsolással 
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helyközi összeköttetést biztosít. A nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat 
igénybevétele esetén biztosítható adatátviteli sebességek: 200, 600, 
1200 bps. 

Adatátviteli összeköttetés létesítése. 

Az adatátviteli összeköttetés létesítéséhez szükséges valamennyi be
rendezés beszerzése az előfizető feladata. A Posta jelenleg a távközlési 
csatornát, illetve annak 'karbantartását biztosítja. A távközlési hálózat 
egységének biztosítása, valamint a postai tulajdonú távközlési csatorna 
védelme miatt azokat az előfizetői tulajdonban levő berendezéseket, ame
lyek a távközlési csatornával közvetlen kapcsolatban vannak, a Posta 
megvizsgálja. A berendezés elfog,adott vagy rendszeresített típusú lehet. 
Ha az előfizető által felhasználni kívánt berendezés típusa már elfoga
dott vagy rendszeresített, a Posta a vizsgálattól eltekint. Ebben az eset
ben - az alkalmazni kívánt berendezés típusának feltüntetésével - csak 
ún. ,,bekapcsolási engedélyt" kell kérni ,a Postától (Posta Központi Távíró 
Hivatal). 

Az adatátvitel várható költségei. 
Az adatátvitel postai tarifájának kidolgozása folyamatban van. Azo

kat a szolgáltatásokat, amelyeket az előfizető mint távbeszélő-, illetve 
távíró-előfizető is igénybe vehet, és amelyekre kidolgozott díjtételek van
nak, továbbra is a távíró-, illetve a távbeszél~íjszabás szerint szám
lázzák. Speciális minségű áramkörök biztosítása, valamint postai többlet.,. 
szolgáltatás esetén, a díjak a postai ráfordítással arányosan növekednek. 

A DATEX-hálózat igénybevételi díjai (ideiglenesen) a következők: 

- alapdíj 1200,- Ft/hó, 
- vonalfenntartási díj (távolsági előfizetők esetében) km-enként 

20,-Ft/hó, 
- levelezési díj percenként 1,- Ft. 

Az adatátviteli szolgáltatással kapcsolatos üzemviteli feladatokat a 
Postán belül a Posta Központi Távíró Hivatal látja el, ahonnan a témá
val kapc~olatos v:alamennyi információ beszerezhető. 
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A TANINTÉZETEK ÉLETÉBÖL 

A tartalékos hadtáp tisztképzés új követelmény 
rendszerének főbb vonásai 

Lex Mihály ezredes 

Az MN hadtáp egészének és ezen belül minden egyes tagozatának, 
hadtáp alegységének, magasabbegységének és intézetének háborúra tör
ténő felkészítésében alapvető helyet foglal el a tartalékállomány kikép
zése. Ezen belül is kiemelt jelentősége van a tartalékos tisztek „M" be
osztásaik követelményeivel összhangban álló, s igen differenciált igények 
szerinti képzésének és továbbképzésének. 

A következőkben rövid áttekintést adok a tartalékos hadtáp tisztkép
zés rendszerének főbb kérdéseiről. 

A tartalékos tiszti kiképzés általános rendszere magában foglalja: 
- a kiképzés céljának, követelményeinek és ezen belül követelmény 

szintjének a meghatározását (a cél és követelményrendszert); 
........ a 'képZés szervezeti formáit és időtényezőit; 
- a képzésben alkalmazott módszertani elveket és eljárásokat; 
- a képzéshez felhasznált anyagi-technikai eszközrendszert; 
- a képzésben elért eredmények minősítésének, értékelésének rend-

jét és alapvető normatíváit. 

Egy rövid áttekintés nem ad lehetőséget a tartalékos hadtáp tisztkép
zési rendszer minden egyes lényegi elemének részletes kifejtésére. Ezért 
elsöcllegesen a célok és követelmények, valamint a szervezeti formák ki
alakításának és fejlesztésének ismertetésére törekszem. 

Mindenek előtt áttekintjük azokat a szubjektív és objektív feltéte
leket, körülményeket, amelyek hatására és lehetőségeinek tervszerű fel
használásával alakítottuk ki a hadtáp tisztképzés rendszerét, amely a ko
rábbi évekhez viszonyítva főbb elemeiben stabilabb, minőségi eredmé
nyeiben magasabb szintű, nagyobb hatékonyságú. Ezek közül a lényege
sebbek a következők: 

1. Jelentősen kibűvültek a tartalékos tiszti utánpótlás forrásai. Az 
egyetemet végzett, de még katonai szolgálatot nem teljesítettek mellett 
tartalékos tiszti tanfolyam hallgatóinknak jelentős része olyan egyetemi 
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végzettségű, akik 11 hónapos sorkatonai szolgálatot teljesítettek. (Az 
egyetemekre előfelvételt nyertek sorkatonai kiképzésének a keretében.) A 
tartalékos tiszti kiképzésben a továbbiakban ez évtől kezdődően bevo
násra kerül - azon két éves sorkatonai szolgálatot teljesítők egy része is, 
elsősorban a kiváló és élenjáró minősítéssel rendelkezők - akik érettsé
givel, vagy főiskolai képesítéssel rendelkeznek. 

A gyakorlati tapasztalatok is megerősítik, hogy ezen feltételek birto
kában lényegesen tudtuk közelíteni a személyi feltételeket a képzési kö
vetelményekhez. A rendelkezésünkre álló tartalékos tiszti káder állomány 
általános műveltségénél, tanulási jártasságánál, egy sor egyéb „kiforrott" 
tula~donságánál és képességeinél fogva képes egy olyan mennyiségű, 
mélységű és szin vonalú ismeret befogadására, cselekvőképes feldolgozá
sár&., amelynek birtokában előkészíthető egy-egy szolgálati ágon belül 
több fajta tiszti beosztás ellátására is. (Természetesen a legalacsonyabb 
tiszti beosztásokat vehetjűk csak számításba.) 

2. Az elmúlt években a növekvő képességek irányában fejlődtek a 
képzés szemelyi és anyagi feltételei. Ezek birtokában egyre szakszerűbb, 
szolgálati ágak szerint differenciált, specializált képzést tudunk biztosí
tani. Ehhez az MN hadtáp központi tartalékos tisztképző bázis szerve (je
lenleg a Hadtáp Kiképző Központ, majd ez év őszétől a Tábori Hadtáp 
Főnökség) szolgálati ágak szerint szervezett szakmai tanszékekkel, vala
mint a társadalomtudomány és általános katonai kiképzési ágak oktatá
sához szükséges tanszékekkel rendelkezik. 

3. A tart.alékos tisztképzés rendszerének kialakításához, ezen belül is 
elsősorban a követelmény rendszer, a képzés módszertani felépítésének 
és eljárásainak fejlesztéséhez felbecsülheteUen értékű segítséget nyújtot
tak az utóbbi években levezetett csapat- és hadműveleti hadtáp-gyakorla
tok, valamint a csapathadtáp kiképzés értékelt tapasztalatai. 

4. Ezen kedvező feltételek mellett azonban a korábbi években kiala
kított tartalékos alapképzés időelosztása sem bizonyult kedvezőnek és ha
tásosnak. A korábbi két hónapos elméleti kiképzés időtartamánál fogva 
nem tette lehetővé a tiszti beoszt.:ishoz szükséges elméleti alapok szilárd 
elsajátítását, a hadtápbiztositás legalább alegység szinten alkalmazandó 
szervezési-vezetési eljárásainak megismerését a hallgatók részéről. A bá
zisképzés ezen hiányoss.ágait a két hónapos csapatgyakorlat - általáno
san ismert okok miatt - nem tudta pótolni. lgy a kettő együttes eredmé
nye sem tette lehetővé, hogy a tartalékos hadtáptiszt olyan ismeretanyag
gal és az alapvető szakmai szervezőkészséggel rendelkezzen, amelynek 
birtokában képes egy adott beosztásba viszonylag rövid idő alatt beillesz
kedni, képes egy konkrét beosztás speciális sajátos ismereteit elsajátítani, 
ezen beosztásban tudatosan tapasztalatokat gyűjteni és érvényesíteni egy
egy rövid, az alapkiképzést egy-két év múlva követő gyakorlat keretében. 

Mindezek együttes szem előtt tartásával és a kritikai elemzések ta
nulságainak érvényesítésével vált lehetővé, a követelmények oldaláról pe
dig szükségszerűvé, elsősorban a tartalékos tiszti alapképzés idögazdálko
<lásának és követelrnényszintjeinek módosítása. úgy ítéltük meg, hogy a 
tarialékoe hodtáp tisztképzés egész rendszerében különös figyelemmel 
kell feldolgoznunk az alapképzés tematikai programját, módszereit, a kép
zés egészében elfoglalt helye és szerepe alapján. 
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Gyakran találkozunk olyan elvárásokkal, hogy a tartalékos tiszti tan
folyam adjon egy konkrét beosztásra „kész", begyakorlottságban is fel
készített tiszteket. Ezt a több éves hivatásos káderképzésben sem képe
sek - a köztudatban nagy gyakorisággal jelentkező elvárások szerint -
megoldani a hivatásos káderképző intézetek. Különösen irreális ilyen kö
vetelményeket támasztani a rövidített idejű tartalékos tiszti tanfolyamok 
elé. Ezért úgy véljük, hogy a tartalékos hadtáp tiszti képzés nem állhat. 
meg a kiképzési bázison nyújt.ott alapképzésnél, azt feltétlenül követnie 
kell egy olyan „csapatképzésnek", amelyben a tartalékos tiszt lehetősé
get kap tiszti alapismereteinek a gyakorlattal való szembesítésére, a be
osztás ellátásához szükséges készségek, jártasságok megszerzésére, ahol 
személyesen szerzett gyakorlati tapasztalatokkal erősíti meg és bővíti a 
bázisképzésben 1negszerzett ismeretanyagot, jártasságokat és készségeket. 
Az ilyen felfogá~ú ,.csapatképzés" nem azonos a bázison folyó alapkép
zést kiegészítő pár hete3 csapatgyakorlattal. Csapatképzés alatt a konkrét 
beosztásban végzett gyakorlati munkát, az ott folyó oktatást és gyakor-· 
lást kell értenünk. Ezt a „csapatképzést" sem korlátozhatjuk egyetlen egy 
behívási idószakra. Úgy szükséges felépítenünk, hogy gyakorisága, a be-· 
híváshoz, igénybevételhez kapcsolt képzés és foglalkoztatás biztosítsa az 
ismeretek, jártasságok és készségek „szintentartását", tegye lehetővé a 
fejlődésből fakadó új ismeretek, eljárások elsajátítását és begyakorlását. 
Az ilyen felfogású "csapatképzés" felépítése, formái és módszerei - az 
ism€ret és jártasság igények, valamint a tartalékos tiszt összfelkészültsége 
alapján - amelybe a beosztás ellátását segítő polgári szakképzettséget is 
bele kell értenünk - különböző lehet. 

Mindezek figyelembevételével, a tartalékos tisztképzés általános, 
rendszertani felépítése a következő: 

Tartalékos tisztképzés 

1 

csapatképzés alapképzés 1 1 
~-----,--------- ~,-----------' 

3 hónapos 
bázlsképzés 

11

1 hónapos 
csapat

gyakor1at '------~ 

konkrét beosztás
ban eltöltött csa

patszolgálat 
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részvétel külön
böző gyakorla

tokon 

tart. ti. részére 
magasabb kvallfl
kációt nyójt6 to

vábbképzés 

,,M" gyakorlás, 
parancsnoki eliga· 
zítások, lényeges, 
kiemelt kérdések 
gyakorlásával, el
méleti ismeretek 

felfrissítésével 
egybekötve 



Fenti sémából következik, hogy a tartalékos hadtáptisztek csapat
képzése szervesen, szoros tartalmi kapcsolatokkal kell, hogy épüljön az 
alapképzésre. Ezért elengedhetetlen, hogy a csapatképzést szervezők leg
alább általános áttekintést kapjanak az alapképzés cél- és követelmény
rendszeréről, és a csapatképzés kezdetén meggyözödjenek a tartalékos 
tiszt tudás, ismeret és jártasság szintjérö. E cikk keretei nem teszik lehe
tővé a csapatképzés tartalmi követelményeinek, szervezeti formáinak, 
fontosabb módszertani eljárásainak ismertetését. Ezért figyelmünket el
sődlegesen a tartalékos hadtáp tiszti alapképzés cél és követelmény rend
szerének főbb jellemzőire összpontosítjuk csak. (Ezt az 1972 januártól ér
vényben levő új tartalékos hadtáp tiszti kiképzési programok tartalmaz
zák.) 

:tvlelyek ezen cél és követelmény rendszer lényegi kérdései? 

A tartalékos hadtáp tiszti alapkiképzésben (bázisképzésben) olyan át
tekintést kell biztosítanunk valamennyi hallgató részére, az egyes szol
gálati ágak aspektusigényei szerint, hogy azok az elméleti képzésben 
megszerzett ismereteik alapján képesek legyenek felismerni egy-egy 
konkrét beosztásban helyüket és szerepüket a hadtápbiztosítás általános 
rendszerében, az érintett hadtáptagozaton belül, vagy azon közelebbi szer
vezeti rendszerben, amelyhez szolgálati beosztásukat megkapják. (Pl. egy 
HDS raktárba beosztott tiszt szerezzen nagybani áttekintést a HDS moz
góbázisról, vagy a közűti komendáns századparancsnok a közűti komen
dáns zászlóalj általános tevékenységéről.) 

Ehhez el kell sajátítaniuk a hadtápbiztosítás általános rendszerére 
vonatkozó ismereteket, a hadtápbiztosítás alapelveit annak fő területei 
szerint, valamint a harc és hadtápbiztosítás lényegi összefüggéseit. Ezt az 
áttekintést csak hadműveleti méretben lehetséges megtenni, hiszen enél
kül nem vagyunk képesek annak a sokféle, a tartalékos tiszt által betölt
hető beosztásnak a helyét, szerepét bemutani, amelybe kerülhetnek. Ez 
az eiméleti megalapozás csak egy átfogó ismereteket nyújtó elméleti bá
zison lehetséges. Ez utóbbihoz elég példaként említenem, hogy egy álta
lános- hadtáp tartalékos tisztet, az alapképzés kezdeti szakaszában olyan 
elméleti alapozásban kell részesítenünk, amelyre építhetők a tanfolyam 
további szakaszaiban az általa betölthető tiszti beosztások ismeretei. Egy 
tartalékos hadtáptiszt ugyan.is tervezhető ellátó szakaszparancsnoki, ön
álló alegységparancsnok hadtáphelyettesi, egység tervező-szervező tiszti 
vagy hadműveleti hadtápegység, -intézet (tábori kórházak, szállító egysé
gek, közúti komendáns egységek, kiszolgáló zászlóaljak stb.) parancsnok 
hadtáphelyettesi beosztásokba. Hasonló és közel ennyi féle beosztásba 
tervezhetők az egyes szolgálati ágak tartalékos tisztjei is. 

A félreértések elkerülése végett, nem a HDS és Front hadművelet 
hadtápbiztosítása kérdéseinek tanulmányozását irányozzuk elő program
jainkban a tanfolyam ezen bevezető kurzusában. Itt a hadműveleti mére
teket olyan keretként használjuk csak fel, amelyben jól, illetve csak 
egyedül demonstrálható a hadtápbiztosítás általános rendszere és ezen 
behil is elsősorban a hadtápbiztosítás törvényszerűségei, alapelvei, szer
vezeti felépitése, a hadtáp csoportosítása, az arcvonalhoz viszonyított 
mczgási rendje és egyéb lényegi kérdések. 
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Kezdeti tapasztalataink az ilyen felfogású bevezető tanfolyam terén 
kedvezőek. Egyrészt lehetőséget ad a felesleges ismétlések és az egyes 
beosztásokra vonatkozó konkrét ismeretanyag ismételt „alapozásának", 
~,képbeállításának'' a megelőzésére. 

Az tlőzőekben vázolt felfogásban végzett alapozás után, valamennyi, 
a tartalékos tisztekkel betölthető tiszti beosztáshoz szükséges, legala pve
tőb b ismereteket oktatjuk és gyakoroljuk be azok alkalmazását. Míg a be
vezető kurzusokban a fő, szinte egyedüli módszerként a vázlatokkal, fil
mekkel gazdagon illusztrált előadásokat és szemináriumokat alkalmazzuk, 
addig- a tanfolyam ezen utóbbi szakaszában a vegyes típusú foglalkozások 
a jellemzőek. Ezeken megadjuk az oktatási kérdéshez szükséges kiegé
szítő elméleti ismereteket és azonnal, gyakorlati feltevéseken és példákon 
be is gyakoroljuk azok alkalmazását. Alapvetőnek tartjuk a hallgatók 
harcászati szemléletének, a harcról alkotott felfogásának, harcszerű gon
<1.olkozásmódjának szüntelen fejlesztését. Természetesen ezen a téren - a 
rendelkezésünkre álló idő függvényében - csak szűkített igényekkel lép
hetünk fel. 

Ezért a képzésnek ezen alkalmazó jellegü ciklusában már különböző 
harcászati és hadtápszituációkra, feltevésekre építve oktatjuk a megol
dandó kérdéseket, törekedve arra, hogy minél több fajta szituációt és arra 
illő hadtáp megoldást ismerejenek meg a hallgatók. !gy lehetőség nyílik 
a korábban megismert általános elvek konkrét érvényesítésének bemuta
tására, feltárására, az abban a helyzetben megoldandó feladatok módsze
reinek, szervezési elJárásoknak a megisn1erésére és begyakorlására Ezen 
beltil is a fő figyelmet a vizsgált főkérdés végrehajtására hozott elhatá
rozásra, annak megfogalmazására, a végrehajtást biztosító feltételek ki
dolgozására, a megoldás végrehajtásának megszervezésére, a feladatsza
básra és annak továbbítására összpontosítjuk. 

Szerintünk csak az ilyen felfogású oktató módszertantól várható el 
az az igény, hogy egy három hónapos tanfolyamot cselekvőképes ismeret
anyaggal, a katonai és ezen belül a hadtáp gondolkozásmód, szemlélet, 
szervező- és vezetőkészség minimumával hagyjon el a hallgató. Annak a 
sokféle, de részéről reálisan várható beosztásnak a bemutatása, fő kérdé
seinek kimunkálásában szerzett ismeret és tapasztalatanyag nyújthat 
cs::1.k garanciát a tartalékos tiszti beosztáshoz való tudatos kötődéshez. A 
hallgatók így szerzett élményanyaga segítheti elő azok tudásszintjeinek 
minél további tartósítását, tarthatja ébren érdeklődésüket az oktatott ka
tonai ügyek iránt. Ezen az úton érhető el, hogy a hallgató minél nagyobb 
számban kapjon olyan megoldási modelleket, amelyek későbbi csapatszol
gálatában jelentősen megkönnyítik egy-egy feladat megoldására hozott 
elhatározásának kimunkálását, részben a modellmennyiségböl való kivá
lasztás, vagy azokból alkotott variációk alapján. 

Az elméleti bázisképzést három-négy hetes csapatgyakorlattal fejez
zük be. Ennek a csapatgyakorlatnak. alapvető célja, hogy a hallgató átte
kintse a hadtáptiszt, szogálatiág-vezető, hadtápalegység-parancsnok 
aspektusából a csapat szervezeti életét, a hadtáp munkájának általános 
rendjét. Közvetlen tapasztalatokat, benyomásokat szerezzen a csapat min
dennapos munk.iját befolyásoló, meghatározó körülményekről, feltételek
ről. :Különösen kedvező a helyzet és a legelőnyösebb feltételeket az olyan 
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esetek jelentik, amikor a hallgatók csapatgyakorlatának időszakában kü
lönböző szintű harcászati gyakorlatok, hadtápalegységek összevont fog
lalkozásai kerülnek végrehajtásra. Ez esetben lehetősége van a hallgató
nak ismeretanyagának helyi tapasztalatokkal való pontosítására is. Meg 
kívánom jegyezni, hogy a tartalékos tiszti alapképzésbe épített csapat,.. 
gyako,·laton csak az olyan hallgatók vesznek részt, akik nem teljesítettek 
sorkatonai szolgálatot. 

Meggyőződésem, hogy egy ilyen felfogásban, cél- és követelmény 
rendszerre épített tartalékos tiszti alapképzésre céltudatos, egyben idő
igénybevételben is gazdaságos „csapatképzés'· építhető. Mivel azonban az 
alapképzést ez csak évek niúlva követi fontos, - mint ahogy már utal
tam erre -, hogy a csapatképzést az elméleti felfrissítéssel kezdjük. Az 
igénybevételi idő nagyobb részét azonban a gyakoroltatással kell eltöl
teni. Csakis a jól szervezett csapatképzéssel válik a tartalékos hadtáp
tiszt egy beosztás ellátásához szükséges ismeretrendszere teljessé és komp
lexé. Ilyen követelmények és igények szerinti képzésre a rendelkezé
sünkre álló káderállomány egyértelműen alkalmas. A cél és követelmény
rendszer teljes érvényesítése azonban még jelentős erőfeszítéseket igényel 
az oktató állománytól, a kiképzést irányító szervektől S még több aka
dályt kell lekűzdenunk a nézetek egységesítésének, a személyi-tárgyi fel
készültség fokozásának,·a hatékony kiviielezésnek az útján. 

Összefoglalva: Tartalékos tiszti kiképzési rendszerünk kialakult, kor
szerű. Az olyan alapvető elemei, mint az utánpótlás minőségi forrásai, a 
szervezeti rend, időgazdálkodás, cél és követelmények - stabilak. Ez a 
rendszer képes újabb utánpótlási források, a hadtáp fejlődésével lépést 
tartó, söt a feJlesztés realizálását megelőző oktatási követelmények be
fogadására, a hatékonyság, célirányosság és gazdaságosság együttesen ér
vényesítendő követelményeinek mindjobb kielégítésére. Azonban mind
ehhez tudatos, szakszerű megfigyelés alatt kell tartanunk a képzés prog
ramjait, az alkalmazott módszereket és e cikkben részleteiben nem tár
gyalt egyéb képzési elemeket is. Ugyanakkor bátor kritikai elemzések 
következtetései alapján szükséges rendszeresen megújítani és fejleszteni 
annak minden láncszemében. 
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Gyakorló csapatszolgálat szerepe a hadtáp tisztképzés 
rendszerében 

ZMKMF Hadtáp Tanszék 

Jelen cilú célja, hogy néhány gondolatban tájékoztatást adjon a had
táptisztek számára a hadtáp tisztképzés gyakorló csapatszolgálatának je-
lentőségérül és problémáiról. 

Célja továbbá, hogy a csapatok megismerjék a hallgatók gyakorló 
csapatszolgálatával kapcsolatos teendőiket, ily módon hatékonyabban és 
még nagyobb felelősséggel segítsék a hailgatók gyakorló csapatszolgálatát. 

Nagy jelentőségűnek tartjuk és nagyra értékeljűk a csapatoktól ed
dig kapott ezirányú segítséget. A Hadtáp Tanszék tanári állománya az 
utóbbi évek ezirányú. tapasztalatait, a jelen cikkben általánosítja és az ér
dekeltek számára tájékoztatást nyújt az e téren elért eredményeinkről és 
gondjainkról is. 

A hallgatók gyakorló csapatszolgálat.a mindig nagy szerepet jétszott 
és játszik a képzés teljes rendszerében. Az a véleményünk, hogy a csapat
gyakorlat, a hadtáp gazdálkodást és felkészítést végző végrehajtó egysé
geknél szerzett ismeretek és tapasztalatok, úgyszólván az egyetlen lehető
séget jelentik, hogy a hallgatók elméleti ismereteiket - legyenek azok 
bármennyire is gyakorlatiasak - összekapcsolják a mindennapi élet gya
korlatával, illetve magukat az ismereteket is növeljék. 

A hallgatók csapatgyakorlatának első formája, a tananyagba beépí
tett és a csapatbázison lefolytatott gyakorlati foglalkozás. A képzésnek e 
formáj:i folyamatosan, úgyszólván azonnal követi az elméletben ismerte
ket, a kérdés gyakorlati oldaláról is megközelített anyagrészeket és tulaj
donképpen a bemutató foglalkozás szerepét tölti be. 

Ilyenek a különböző központi intézetekben tartott bemutató foglal
kozások, a korszerű csapatkonyhák bemutatása, az egyes szolgálati ágak
ban folyó munka keresztmetszetének gyakorlatban való felvázolása, gya
korlása stb. 

E foglalkozások színhelyéül tanszékünk a Budapest közelében levő, 
legkorszerűbb, technikailag jól felszerelt objektumokat veszi igénybe. 

A képzés későbbi szakaszában a csapatgyakorlat második formája 
már a konkrét szakismeretek elmélyítésére, azok gyakorlatban való al
kalmazására irányul. 
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Ezek a foglaikozások is még az egyes tantárgyak programjaiba van
nak beépítve, azonban nagyobb óraszámban a tantárgy vagy a tárgykör 
zárófoglalkozásaiként kerül végrehajtásra, melyek a csapatbázison, sza
kasz- vagy tanulócsoport kötelékben tanár irányításával kerülnek leveze
tésre. 

Ilyen foglalkozások már az első évben is adódnak, mint például az 
egyes szaktechnikai eszközök kezelése. Később kiterjed gyakorló ellenőr
zésekre - melyek keretében például 1972 őszén a 4. éves hallgatók fel
ügyeleti szemlebizottságba kerültek beosztásba, kisegítő munkakörökbe -
foglalkozások Yezetésére, gyakorlat szervezésére, tervező munkára stb. 

A csapatgyakorlat legjelentősebb, legnagyobb eiőkészítést igénylő. 
harmadik formája az úgynevezett gyakorló csapatszolgálat. Jelenleg ér
vényben levő programjainkban a hallgatók gyakorló csapatszolgálata kü
lön, önálló tantárgy, sajátos értékeléssel. Nagy súlyt fektettünk az egyes 
időszakok tartalmának meghatározására és a többi ismerethez való kap
csulására. 

Egyhónapos gyakorló csapatszolgálatra a hallgatók az elmúlt idő
szakban először a 2. év befejezése után, a 3. év elején, illetve első felében 
mentek. 

E csapatgyakorlat célja, hogy az összes alapismeret, valamint az egyes 
szolgálati ágakban folyó tevékenység legalapvetőbb kérdéseinek ismere
tében a hallgatók tiszthelyettesi szintű beosztásokban konkrét ismerete
ket és kezdeti tapasztalatokat szerezzenek, nem a jövendő tiszti szolgálat, 
hanem elsősorban a 3-4. évi szaktárgyi képzés konkrét előkészítése cél
jáboi. A hallgatók ekkor szerzik az első benyomást a szervezett katona
életről, a hadtápbiztosít.ás mindennapi gondjairól, körülményeiről, felté
teleiről. Itt alak„11 ki szemük előtt az egységszintű hadtáp teljes szerve
zete, erő és eszköz állománya, konkrét tevékenysége. Az volt a tapaszta
latunk, hogy a csapatgyakorlat befejezése után egyes tanároknak jelentő
sen megkönnyebült a munkája, megrövidült a magyarázatokra fordított 
idő. mert az előadások és a gyakorlati foglalkozások során már volt olyan 
élményanyag, melyre hivatkozni lehetett. 

Például uz üzemanyag szolgálatban a raktározás és tűzvédelem, üzem
anyagtakarékosság kérdéseivel foglalkozó tárgykörök a csapatgyakorlat 
után kerültek oktatásra. Az illetékes főtanár lényegében a hallgatókban 
a csapatgyakorlat során kialakított konkrét ismeretek általánosítását haj
totta végre a foglalkozáson résztvevők széles körű bevonásával. Összfegy
vernemi harcúszatból és hadtápbiztositásból egység hadtáp komplex fog
lalkozás levezetésére közvetlenül a csapatgyakorlat végrehajtása után ke
rült sor a főiskola kiépített gyakorló terén. Ennek következtében a foglal
kozások előkész~tésére rendkívül kevés időre volt szükség. A hallgatók 
egyrésze már egy sor készségig menő tulajdonsággal rendelkezett a gya
korlatra val,j íelkCszülésben, a terepen való mozgás, az őrzés-védelem 
megszervezésében, a vezényszavak használatában. Eleven példaként em
lítjük meg, hogy azok a hallgatók, akik egy dunántúli helyőrségben ma
guk is részt vettek egy komplex gyakorlat levezetésében, részletkérdé
sekben olyan kezdeményezést tanúsítottak, amelyek a foglalkozások ere
deti tervében nem is szerepeltek. 
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Rendkívül fontos, hogy a csapatgyakorlat alatt a hallgatókat olyan 
munkakörökben foglakoztassák, amelyek az addig megszerzett ismerete
iknek megfelelnek. Ez nem jelenti azt, hogy olyan feladatot nem lehet 
számukra adni, amelyet előtte a főiskolán nem tanultak még, hiszen ez 
esetben tagadnánk az önálló ismeret- és tapasztalatszerzés rendkívül nagy 
jelentőségét. Ha azonban olyan munkával bízzuk meg a hallgatót, mely 
felülmúlja erejét, melynek nem képes felismerni összefüggéseit, a helyét 
és rendeltetését a vezetés rendszerében, kudarcot okozunk neki, problé
ma elé állítjuk. Ennek következtében kedvezőtlen benyomás alakul ki 
róla és - mint az a gyakorlatban is előfordult - egy lényegében két évet 
végzett hallgatóról - a főiskolai képzési rendszer ismeretének hiányában 
- rendkívül elhamarkodott és felületes következtetéseket vontak le. 

Az volt a tapasztalatunk, hogy a 3. év elején végrehajtott csapatgya
korlat során valóban a középkáderi, tiszthelyettesi munka területein kell 
foglalkoztatni a hallgatókat. Azokban a munkakörökben, amelyekben az 
adott alakulatnál a legtöbb munka van, lehetőleg olyan vezető, irányító 
személy mellett, aki tanítani is tudja a hallgatókat, akitől sokoldalú isme
reteket sajátítanak el. 

Ezzel kapcsolatban felvetnénk a gyakorló csapatszolgálat egy általá
nos tapasztalatát, tanulságát. A csapatgyakorlat a kiképzési folyamat ré
sze, annak szerves tartalmát képezi és nem számonkérés vagy vizsga. 
Természetes, hogy .felhasználjuk a hallgatók minősítésére is, de alapvető 
rendeltetése a tanítás, oktatás és gyakorlás. Amikor a hallgatók csapat
gyakorlaton vesznek részt, kiképzésük még nincs befejezve, csak közelí
tünk a befejezéshez. Ezért számunkra mindennél fontosabb, hogy a csa
patgyakorlat tanítás jellege erőteljesebben érvényesüljön. Egyértelmű, 

hogy a legjobb tanítómester az élet. Ezt a tanulságot értelmezzük úgyr 
hogy a csapatgyakorlat az oktatásra, a tapasztalatszerzésre alkalmas szitu
áció, mely csak abban az esetben eredményes, ha ott olyan személy van, 
aki a tanulót irányítja, segíti, tőle követel és az ismereteket számonkéri. 

Néhány évvel ezelőtt hallgatóink részt vettek egyik magasabbegysé
günk téli harcászati gyakorlatán a felkészüléstől az értékelésig. Ez nagy
szer1 alkalom volt a sokoldalú tapasztalatszerzésre, a csapatszolgálatra 
való fizikai felkészülésre és a hivatástudat erősítésére egyaránt. Miután 
azonban az egyik egységnél a munkát irányító, felkészültségénél és hozzá
állásánál fogva nem volt alkalmas a „tanár" szerepének betöltésére, az itt 
gyakorlo hallgatók negatív tapasztalatokkal érkeztek haza. Az egység tör
zsénél a hallgatókkal nem törődtek, nem szabtak nekik konkrét feladato
kat, kapkodva, l'endszertelenül használták fel munkaerejüket, általában 
sorkatonai feladatok megoldására alkalmazták őket. A nagy felkészült
ségű hadtáphelyettes nem biztosított időt a maga és beosztottai számára, 
hogy a hallgatókkal foglalkozzon, így a tapasztalatszerzési lehetőség nem 
került kihasználásra. 

Ezért 1972-73. évben a hallgatók csapatgyakorlatra való elosztását 
elsősorban olyan csapatoknál terveztük meg, ahol a hadtáptisztek szemé
lyeiben láttunk biztosítékot arra, hogy a gyakorlat során a hallgatók 
eredményesen tanulhatnak. A fegyvernem, az ellátó tevékenység bonyo
lultsága, a helyőrség másodlagos tényezőként szerepelt. Ezzel az elosz-
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tási elvvel a felettes seregtest PK HTPH elvtársak teljes egézsében egyet
értettek, így a hallgatók vezénylése ennek megfelelően történt. 

A 3. évesek csapatgyakorlatán tehát tiszthelyettesi, alegység parancs
noki munkakörben dolgoznak hallgatóink. E munkakörök közül a legje
lentősebb a hadtápkiképzés. A hallgatók a 3. évben sorra kerülő csapat
gyakorlaton sok foglakozást vezetnek, ezzel az alábbi célokat érjük el: 

- fejlődnek parancsnoki tulajdonságaik, tapasztalatokat szereznek a 
hadtápkatonákkal való foglalkozásban, fejlődik a gyakorlati készségük, 
megszokják a katonai terminológia és parancsnoki nyelvezet helyes al
kalmazását; 

- a felkészGlés során az oktatandó anyagok tartalmával kapcsolat
ban új szakmai ismeretekre tesznek szert, melyek gyakorlati oldala, hogy 
az adott egységnél folyó munka konkrét követelményeihez alkalmaz
kodik; 

- fejlődik oktató-módszertani készségük. Tapasztalataink szerint ál
talában a foglalkozások vezetésében sikeresen tevékenykednek. Ered
ményt mutatnak fel, a munkájukkal általában meg vannak elégedve és ez 
a sikerélmény erősíti hivatástudatukat, hozzájárul a csapatélet megsze
rettetéséhez; 

- további gyakorlottságra tesznek szert a hadtáp technikai eszközök 
kezelésében, a váratlanul jelentkező meghibásodások elhárításában; 

- nagymértékben elősegíti a hallgatóknál a politikai, nevelői és 
mozgalmi munkát, vezetői, szervezői készséget azáltal, hogy az alakula
toknál lehetőség nyílik politikai foglalkozások önálló vezetésére. Bekap
csolódhatnak a KISZ-szervezet munkájába, részt vehetnek a pártrendez
vényeken, sport- és kulturális tevékenységek szervezésében. 

A 3. éves csapatgyakorlat tehát az intenzív gyakorlati képzés indító 
eseménye a hallgató képzésében. Éppen ezért van nagy jelentősége a gya
korlat szervezettségének. Miután e csapatgyakorlaton a hallgatók még 
nem tudnak és nem is tudhatnak kellően eligazodni, sem a körülménye
ket, sem a rájuk háruló feladatokat, a konkrét, aprólékosságig menő te
vékenységüket és élebnódjukat illetően, ezért ezeket megfelelően szabá
lyozni keli. Ez meg is történt. A seregtestparancsnok hadtáphelyettese 
rendeletben szabályozta az egységek ezzel kapcsolatos munkáját, a tan
szék útmutatót készített és időben értesítéseket küldött a csapatokhoz. 
Mégis előfordult néhány rendkívül sajnálatos eset. Például egyes helye
ken a hallgatókat nem fogadták, részükre nem biztosítottak szállást, nem 
követelték meg tőlük a munkatervek elkészítését és a feljegyzések folya
matos vezetését stb., vagyis a gondos, körültekintő munkábaállításukat, 
annak rendszerét nem dolgozták ki. 

A 4. éves hallgatók gyakorló csapatszolgálata két részletben, összesen 
két hónap időtartamban kerül lefolytatásra. Az összidő kb. 400/o-a az 1. 
tanulmányi félév végén, a fennmaradó 60°/o az utolsó tanulmányi félév 
2. felében kerül sorra. Természetes, hogy ez a csapatgyakorlat, melyet a 
hallgatók már a zászlósi rendfokozat birtokában hajtanak végre, céljá
ban, tartalmában és formájában egyaránt más, mint az előző volt. 

Ezért a 4. éves csapatgyakorlat célja, hogy a megszerzett ismeretek 
birtokában bővítse és elsősorban a gyakorlat tapasztalataival gazdagítsa 
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a hallgatók képességét, készségét. A 4. éves csapatgyakorlat során meg 
kell ismerjék • hallgatók mindazon kérdések gyakorlatban való megvaló
sulásának formáját és módszereit, melyeket elméletben megtanultak. 
Ez is bizonyítja e két hónap rendkívül nagy jelentőségét, úgyszólván pó
tolhatatlanságát. 

E rendeltetésből eredően a zászlósi rendfokozattal rendelkező hallga
tókat első pillanattól kezdve tiszti jellegű beosztásokban, vezető munka
körökben célszeríi gyakoroltatni. A küldöncként vagy írnokként való fel
h~5ználás a képzési feladat és nevelés szempontjából egyaránt visszaveti 
a hallgatókat. Ez szinte pótolhatatlan rombolást okoz a hallgatókban. 
Ezért a csapatok a zászlósokat várható első beosztásuknak megfelelően, 
a téli csapatgyakorlaton, a szolgálatiág-vezetök mellé vezényelték mun
kára. 

A tananyag 1. félévi természetéből kifolyólag úgy véltük, hogy a ja
nuári három hét során a fiatal leendő tisztek elsősorban a szolgálati ágak 
tervező 1nunkájában, a számvitel ellenőrzésében és felügyeletében vegye
nek részt. Véleményünk szerint ez az időszak erre a munkára alkalma
sabb és így • csapatoknak is nagyobb segítséget tudnak nyújtani. Ők is 
egy koncentráltabb munkaintenzitás alatt szereztek ismereteket. 

A csapatgyakorlat májusi öt hetében a hallgatókat már az egyes szol
gálati ágak, illetve a csapathadtáp szervezési területein jelentkező irányí
tási feladatokr"l célszerű igénybe venni, mindinkább fokozva önállóságu
kat. A nyári időszakban célszerű a zászlósokat kikülönített alegységek 
önálló ellátásának vezetésével is megbízni. 

A 4. év során a hallgatók a csapatgyakorlat mindkét ütemét (a télit 
és nyárit) általában egy alakulatnál hajtják végre. fgy elérjük, hogy a 
második szakasz az elsőnek szerves folytatása, azonban annál lényegesen 
gazdagabb. Ez abból ered, hogy a fiatal, leendő hadtáptisztek az első 
csapatgyakorlat időszakából magukkal hoznak számos nyitott kérdést, 
konkrét problémái, melynek megválaszolására - az általánosítás szintjén 
való összefoglalására - a .főiskolán a tanteremben kerül sor. Az itt fel
merült problémáknak a széles körű megvitatása egyben elő is készíti őkeC 
arra, hogy a következő csapatgyakorlaton előállt problémás helyzetekben 
már aránylag (,uállóan kialakult véleményük alapján el tudjanak igazod
m. A két csapatgyakorlat közé iktatott főiskolai képzési időszak - mely
nek tartalma rendkívül gyakorlatias, hasznos és a csapatgyakorlat haté
konyságát is fokozza - vélemény kialakításukat sokoldalúan csiszolja. 

A hallgatók hivatástudatának alakítása szempontjából nagy jelentő
sége volt az 1973. év januárjában lefolytatott csapatgyakorlatnak. A zász
lósok csaknem mindenütt érezték a megbecsülést, ami természetesen a 
tanárc-knak is jó! esett. A jelentések alapján arra következtettünk, hogy 
gondolkodás módjuk komoly, politikailag egységesek és magabiztosak, 
fegyelmi. erkölcsi felfogásuk szilárd. Szakmai felkészültségükkel és szor
galmukkal a PK HTPH-ek meg voltak elégedve, több helyen betegség, 
vagy elmúlt évi szabadság miatt távollevő tiszt helyettesítését látták el, 
munkájukkll jdentős eredményeket értek el. 

A zászlósok (il fő) a hadtáp katonák részére 293 óra foglalkozást tar
tottak, 392 órában vettek részt gyakorlaton és 70 órában vezettek és el
lenőriztek karbantartást, parknapot. 
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A politikai és mozgalmi munkába már kevesebben tudtak bekapcsoc 
lódni, ennek egyik oka az idő rövidsége, a másik viszont az, hogy ilyen 
igényt sok helyen nem támasztottak velük szemben. 

A gyakorlat befejezése során a csapatoktól a tanszéknek megküldött 
írásbeli tájékoztatók igen elismerőek voltak, melyek a hallgatók egyéni
ségéről és munkájáról szóltak. Ez természetesen valamennyiünknek jól 
esett, de meg kellett állapítanunk, hogy a csapatok által beküldött jel
lemzések egy része sok esetben túlzott, nem eléggé mélyreható, elsósor- -
ban a hallgatókról szerzett általános tulajdonságokra és produktumokra 
támaszkodik. 

A csapatgyakorlatokon ez évben ismét - bár kisebb mértékben -
szereztünk negatív tapasztalatokat is. Ezek főleg a hallgatók munkafelté
teleinek megteremtésében mutatkozó lazaságok terén jelentkeztek. Egyet
értünk azzal, hogy ezeket a fiatalokat az önálló életre kell nevelni és nem 
kell tálcán eléjük hordozni mindent. Azonban az a tény, hogy az első na
pokban a zászlósok egy sebtében berendezett irodában töltsék el az éj
szakájukat, másnap ne kapjanak étkezést stb., a. szervezetlenség, a pa
rancs felületes végrehajtásának benyomását kelti a hallgatókban, nagy
mértékben csökkenti a csapatgyakorlat hatékonyságát, lejáratja a hadtáp 
vezető állomány általános tekintélyét. E problémák elkerülése érdekében 
a tanszékvezető külön levélben fordult valamennyi egység PK HTPH
hoz, mégis előfordult, hogy a hallgatók érkezésére nem is számítottak. 

A másik hiba az volt, hogy a csapatgyakodatot ugyan szervezési 
szempontból előkészítették és a hallgatókat fogadták, ellátták, a csapatra 
háruló elvi kötelmeket azonban a vezetőállomány nem tisztázta, nem ala
kítottás: ki előre, hogy a hallgatókat milyen feladatokkal bízzák meg, 
ezért gyakoroltatásuk alkalomszerű és ötletszerű volt, néhány esetben 
esak hiányosan foglalkoztatták őket. Ennek ellenére viszont örvendetes 
volt, hogy részükre adott feladatok ebben az esztendőben már méltóak 
voltak a rendfokozatukhoz, negyedéves mivoltukhoz, ez egyértelműen 
pozitívurrlként hatott rájuk. 

Az előkészítés során kerültünk minden formális és adminisztratív 
szabályozást, szándékosan elhagytuk a csapatgyakorlat alatt tanulmányo
zandó kérdések mechanizmusát, annak több oldalról való felsorolását és 
igen tömören úgy határoztuk meg feladataikat, hogy haladéktalanul be
kapcsolódva a· hadtáptörzs mindennapos tevékenységébe, életébe: ku
tassák fel és szerezzék meg azokat a tapasztalatokat, amelyek a főiskolán 
oktatott anyaghoz kapcsolódnak, azokat erősítik vagy az ismereteket sa
játosan konkretizálják. 

A feladatok ilyen tágan értelmezett, nagy szabadságot biztosító meg
határozása bevii.lt, azzal a hallgatók nem éltek vissza. Azt viszont meg
kőveteltük. hogy már az első napon az egység hadtáptisztjei az elrendelt 
formában és rendszer szerint készítsék el munkaterveiket. 

Az 1972. és 1973. években ezidáig lefolytatott csapatgyakorlatok ösz
szességében igen hatékonyak voltak. A csapatgyakorlatokkal a fogadó 
alakulatok, a hallgatók és tanáraik egyaránt meg voltak elégedve. Szá
munkra olyan tapasztalatokat nyújtottak, melyeket a következő időszak 
szervezésénél megfelelően fel is fogunk használni. Valószínű, hogy az 
MSZMP 1972. év nyarán az oktatáspolitika témakörében hozott határo-
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zatának végrehajtása során bizonyos változások lesznek a gyakorló csa
patszolgálat rendszerében. Egy azonban biztos: a csapatgyakorlat a fiatal 
hadtáptisztek képzésének, nevelésének szerves, alapvető része és nélkü
lözhetetlen az önálló harcvezetói, a kiképzői, politikai vezetői formálás
ban, nevelésben. 

Eredményességét a csapattisztek, tanárok és hallgatók együttes mun
kája, jó hozzáállása biztosítja. 
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HADTAP-TISZTHELVETTESEK FORUMA 

Gondolatok a hadtápalegységek tábori kiképzésének 
fejlesztéséhez 

Tóth József őrnagy 

A Magyar Néphadsereg új állományarányai és fokozatos megvalósí
tásuk nagyobb felelősséget ró a tiszthelyettes állományra, mint eddig bár
mikor. 

A hadtápszolgálaton belül tevékenykedő hivatásos és továbbszolgáló 
tiszthelyettesek szerepe a mindennapi élet ellátási, kiszolgálási feladatain 
túl a kiképzés területén is megnövekszik. Azzal, hogy tiszthelyet'teseink 
a hadtápszolgálat egy sor területén önálló parancsnoki funkciókba (ön
álló alegység szolgálatiág-vezető, ellátó, szállító, tároló szakaszparancsnok 
stb.) kerültek, illetve a jövőben kerülnek, növekszik hatáskörük, de egy
ben felelősségük is. Ez a körülmény magasabb követelményt támaszt er
kölcsi-politikai szi!árdságukkal, általános katonai és szakmai felkészült
ségükkel szemben. 

Ahhoz, hogy a hadtáp tiszthelyettesek e magasabb igényeknek mind 
jobban megfeleljenek, igen sok áldozatvállalással járó képzést kell foly
tatniuk. Hivatásos tiszthelyettesi iskoláinkon új, magasabb igényeket ki
elégítő programok szerint tanulnak ez év őszétől a hallgatók, és hasonló 
követelményeknek megfelelően folyik majd a hadtáp tiszthelyettesi to
vábbképzés is. A beosztásban tevékenykedőknek pedig az új ismereteket 
- a tov8bbképzéseken kívül - önképzéseken kell megszerezniük. 

A hadtápszolgálat tiszthelyettesi állományának meg kell keresnie a 
módját az újabb, magasabb követelményeknek megfelelő beosztásokra 
való felkészülésre. Az önképzések keretén belül a szakmai kérdéseken 
kívül jelentős teret kell szentelniük a parancsnoki, vezetési tulajdonságok 
és a kiképzési oktató módszertani kész.ségek fejlesztésére. Mindezekhe-z, 
a szakirodalom tanulmányozásán kívül számos ismeretközlő tanulmány, 
folyóirat és a katonai szaklap rendszeres olvasása is szükséges. 

Ilyen követelményekkel és várható igénnyel számolva döntött úgy 
a „HADTAPB!ZTOSfTAS" folyóirat szerkesztő bizottsága, hogy ez évtől 
kezdődően a folyóiratban tiszthelyettesek fóruma címmel önálló rova
tot indít. E rovaton belül lesz mód olyan speciális szakmai és módszer-
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tani kérdésekkel foglalkozni, amelyek feltétlenül tiszthelyetteseink új
szerű és megnövekedett feladatokra való jobb felkészítését szolgálják. 

Mindezek előrebocsátásával cikkemmel segítséget kívánok nyújtani a 
hadtáp tiszthelyetteseknek kiképzési tevékenységük tervezéséhez, szer~ 
vezéséhez és kikfpzési feladataik tábori körülmények között történő vég
rehajtásához. 

Figyelembe véve azt a körülményt, hogy a hadtáp tiszthelyettesek 
beosztása sokrét(;, feladataik jellege igen különböző, ezért kiképzési tevé
kenységük is más-más módszerek alkalmazását igényli. 

Ahhoz, hogy a hadtápalegységek gyakorlati kiképzéseinek színvo
nala jelentősen ncivekedjék, feltétlenül szükség van a széles körű tapasz
talatok feldolgozására és felhasználására. 

A hadtápalegységek kiképzésével kapcsolatos számos tapasztalat kö
zül néhányat érdemes kiemelni és megvizsgálni. 

Több helyen tapasztaltam, hogy a kiképzési foglalkozások jelentős 
része túlzottan elméleties, kevés a gyakorlás, ezért az első és második 
időszakos katonák többsége csak globálisan ismeri az egyes feladatok vég
rehajtását. Mindezt több számonkérő foglalkozás eredménye is bizonyítja. 
Hiányosan ismerik a különböző hadtáp technikai eszközök kezelését, já
ratlanok a harcszerű mozgásban és rn.ás gyakorlati tevékenységben. 

Néhány helyen különböző meggondolásból a gyakorlati foglalkozá
sokra kevés technikai eszközt visznek ki. Az igaz, hogy kevesebb tech
nikával kisebb a rendkívüli esemény veszélye és gépjárművek esetében 
kilométer takarékosságot is jelent. Az is igaz viszont, hogy így nem lehet 
vagy legalábbis nagyon nehezen és lényegesen több időráfordítással lehet 
megvalósítani a kiképzési célt. 

Esetenként tapasztalható az is, hogy a terepfoglalkozásokon időhiány 
miatt nein kerül sor minden katona gyakoroltatására. Sokszor az ügye
sebbel, rátermettebbel, járatosabbal végeztetik a feladatot, mert így gyor
sabb és kisebb gondot jelent, kevesebb fáradtsággal jár a foglalkozás ve
zetése. Emiatt alegységenként néhányan rendkívül gyenge eredményt 
tudnak felmutatni a szocialista verseny-mozgalom vizsgákon, vagy más el
lenőrző foglalkozáson. 

A hadtápalegységek kiképzésének különböző fokazatai vannak. Kez
detben a katonáknak elméleti foglalkozások keretében kell elsajátítaniuk 
azokat a tudnivalókat, amelyek mindennapi életükkel, alegységük felada
tával és a katonai szervezettel kapcsolatosak. Ezután fokozatosan rátér
nek az eln:életi anyag gyakorlati végrehajtására. A gyakorló foglalkozá
sok között is jelentős különbség van. Először csökkentett technikával, 
egyszerűbb, könnyebben megjegyezhető és elsajátítható részfeladatokkal 
ismerkednek. Majd az összetettebb, több vagy teljes állományú technika 
igénybevételét kívánó foglalkozásokra kerül sor. 

JVIindezen foglalkozások megtervezésében, szervezésében és levezeté
sében meghatározó szerepe van a tiszthelyettes állománynak, mint köz
vetlen parancsnoknak. Feltétlenül részt kell venniük a tervező munká
ban, ami körültekintő és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodó tevé
kenységet igényel. 
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A különböző gyakorlati kiképzési foglalkozások tervezésénél bátran 
alkalmazzák az ismétlő jellegű tananyag beállítását. Ha szükségesnek 
látják. módosítsák kiképzési terveiket a cél feltétlen biztosítása érdeké
ben. A foglalkozások anyagának összeállításánál támaszkodjanak az előző 
vagy korábban lefolytatott, de hasonló tárgyú foglalkozások tapasztala
taira, bármilyen jellegűek legyenek azok. Meg kell vizsgálni, hogy azon a 
foglalkozáson elégséges mennyiségű volt-e a szaktechnika. milyen volt a 
személyi állomány ellátottsága, igénybevétele. a kiképzési cél megvalósí
tásának foka, milyen kérdésekre kell nagyobb figyelmet fordítani vagy 
esetleg melyeket lehet csak érinteni stb. 

A tervezés során maximálisan figyelembe kell venni a rendelkezésre 
álló emberanyagot, a békeellátási feladatokban igénybevételüket, hozzá. 
állásukat, egyenkénti felkészültségüket. Nagy jelentősége van a gyakor
lati foglalkozások anyagi-technikai biztosítása meghatározásának. Min
denkor biztosítani kell azt, amire adott körülmények között szükség van, 
sem többet, sem kevesebbet. 

Gondosan ügyelni kell arra, hogy a gyakorlati kiképzést megfelelő 
körülmények között hajtsák végre. A tábori kiképzési foglalkozásokat 
mindenkor gyakorló pályákon, gyakorló tereken vezessék le. Erre a lak
tanya udvar vagy más, korlátozott mozgási lehetőséget nyújtó terület nem 
alkalmas. 

A tervezés során meg kell határozni a gyakorló foglalkozásra való 
felkészülés feladatait is. 

A gyakorlati kiképzési foglalkozások előkészítése is körültekintő 

munkát igényel. Elengedhetetlen az, hogy a foglalkozás anyagának elmé
leti részét a résztvevők megelőzően már ismerjék. Mindenkor biztosítani 
kell a foglalkozásokon az alegységek személyi állományának lehető leg
nagyobb számú részvételét és az igénybevételre kerülő technikai eszkö
zök üzemképes állapotát. Gondoskodni kell a gyakorló pálya, a terep elő
írásszerű, előre történő berendezéséről és a szükséges kisegítő személyzet, 
a hadtáp alegységek kiegészítő állományának meglétéről. 

A hadtápalegységek gyakorlati kiképzésének fejlettebb formája a 
tábori kiképzés. Tábori körülmények között kell lefolytatni a szakharcá
szati alaki foglalkozásokat, a szakharcászati komplex foglalkozásokat és a 
gyakorlatokat. Ezek a foglalkozás típusok mindenkor igénylik és megkö
vetelik a kellő alapozást, azaz azonos tárgyú. alacsonyabb szintű foglalko
zások korábban történő megtartását. 

A hadtápalegységek tábori kiképzése keretében lefolytatásra kerülő 
foglalkozások lEvezetésének különböző módszerei ismeretesek és azokon a 
foglalkozásvezetők szerepe is változó. Vizsgáljuk meg a továbbiakban a 
tiszthelyettesek tevékenységét egy szakharcászati alaki. egy szakharcá
szati komplex foglalkozás és egy hadtápgyakorlat egyes mozzanatainak 
levezetésében. 

A zászlóalj ellátó szakasz élelmezési ellátó raj települési körletének 
elfoglalását (szétbontakozását) szakharcászati alaki foglalkozás keretében 
kell gyakoroltatni. Ezt a kiképzési feladatot több részkérdésre lehet bon
tani, mint: 
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- a települési körlet kiválasztása, előkészítése, 
- a körleten belüli elhelyezkedés (település) megszervezése, azaz a 

mozgókonyhák és gépjármüvek, a vízszállító utánfutó helyének kiválasz
tása, 

- az élelmezési ellátó raj szétbontakozása a szétbontakozási pontról, 
- a munkahelyek elfoglalása, 
- a működóképesség elérése (főzésre való felkészülés). 
Természetesen ezt a feladatsort egy feladatnak kéll tekinteni, hiszen 

a településsel kapcsolatban még egy sor más jellegű feladatot is el le
hetne végeztetni; mint a műszaki berendezkedés, őrzés-védelmi tevékeny
ségre való felkészülés, anyagátadásra-átvételre való előkészület stb. Ez a 
feladat komplext..m azonban a magasabbrendű, a szakharcászati komplex 
foglalkozá-s körébe tartozik. Ugyanakkor megjegyezném azt is, hogy a fel
sorolt feladatrészek külön-külön képezhetik az egyszerűbb szakharcászati 
alaki ·foglalkozások témáját is, de most e bonyolultabb formát választot
tam példának. 

Visszatérve a települési körlet elfoglalásának gyakoroltatására, az 
élelmezési raj parancsnoka mint a foglalkozás vezetője a föszakáccsal 
együtt kezdi a feladat végrehajtását, az alkalmas körlet kiválasztását. Ez 
nagyon fontos kérdés, mert a területnek minden tekintetben meg kell f~ 
lelnie a szabályzatckban és tankönyvekben előírt követelményeknek. Biz
tosítania kell a rejtést, fedést, a vízforrás közelségét, a mozgókonyhák, 
gépjárművek egymás közelségében és mégis megfelelő biztonsági távol
ságban való elhelyezhetőségét, a körlet áttekinthetőségét, az álcázási le
hetőséget stb. 

Gondolni kell arra, hogy azért szükséges a körlet ilyen körültekintő, 
gondos és előzetes kiválasztása, mert a kiképzések során talán többet nem 
lesz mód ilyen ideális körülmény biztosítására. 

Nagyon fontos, hogy a különböző munkahelyek mind megfeleljenek 
az előírásoknak még akkor is, ha a gyakorlati végrehajtást csak 1 db te
hergépkocsival és 1 db mozgókonyhával hajtják majd végre a raj teljes 
személyi állományának jelenlétével. 

Helyes, ha ezeken a foglalkozásokon az ellátó szakasz parancsnoka 
személyesen is részt vesz, ellenőrzőként. Nagy szükség lehet ismeretére, 
tapasztalatára, a foglalkozás menetébe való közvetlen beavatkozására. 

A továbbiakban az élelmezési ellátó raj parancsnoka személyesen ve
"'zesse az ellátó raj szétbontakozását, a különböző munkahelyek elfoglalá
sát, a mozgókonyhák üzemeléshez való előkészítését. Meg kell mutatni a 
mozgókonyhák munkahelyre történő beállításának legjobb, leggyorsab
ban végrehajtható módszereit, azon végrehajtható különböző fogásokat. 
Ezután a raj teljes személyi állományával többször egymás után gyako
roltassa a feladat végrehajtását. Ha kell, a járatlanabbakkal ismételten 
foglalkozzon, vagy a gyakorlottabb katonák segítségével gyakoroltasson. 

Ezen a foglalkozáson el kell érni azt, hogy a következő foglalkozás
hoz kellő alapot kapjon a raj teljes állománya. 

A sza1charcászati komplex foglalkozásokon már összetettebb, bonyo
lultabb feladatokat oldanak meg a hadtápalegységek. Ezeken a foglalko
zásokon má:_~ feltétlenül támaszkodni kell a korábban tartott, kapcsolódó 
témájú szakharcászati alaki foglalkozások eredményeire. 

156 



A foglalkozásvezetők úgy készítsék elő anyagilag és technikailag a 
foglalkozásokat, hogy a komplex tevékenység biztosítható legyen. A fog
lalkozások során egymás után következő oktatási kérdésenként és a „Ki
képzési Normák a hadtápalegységek, katonák részére" című segédlet 
kapcsolódó időnormáinak figyelembevételével kell gyakoroltatni a hadtáp
a!egységeket, katonákat. Ennél a kiképzési formánál - idő hiányában -
kevés lehetőség van az egyes mozzanatok, fogások ismétlésére. Azonban 
ha feltétlenül szükséges, meg kell szakítani a foglalkozás folyamatát és 
vissza kell térni a legkevésbé sikerült részfeladatok ismételt átvételére. 
Ezért van nagy jelentősége a megelőzően végrehajtott szakharcászati 
alaki foglalkozások eredményességének, hogy részfeladatok ismétlésére 
a komplex foglalkozásokon már ne kelljen visszatérni. 

A hadtápalegységek, katonák komplex kiképzésének vezetésében fo
kozott jelentősége van tiszthelyetteseink személyes munkájának. Ezeken 
a foglalkozásokon már a komplex jelleg biztosítása érdekében a raktár
vezetőknek és különböző szakaszparancsnokoknak nemcsak az irányító, 
de a végrehajtó tevékenységben is aktívan részt kell venniük. Csakis így 
tudják elérni azt, hogy alárendeltjeik a lehető legjobban elsajátítsák idő
szakuknak megfelelően az Összkövetelményi Programokban előírt felada
taikat. 

Mivel a hadtápalegységek kötelékkiképzése tartalmában, formájá
ban a kiképzési időszakokhoz igazodik - és azokban a fő tevékenység 
ismételten jelentkezik - a komplex gyakorlás biztosítása érdekében azo
kon mindhárom id6szakos állománynak részt kell vennie. Azonban az 
egyéni elbírálásnál különbséget kell tenni az „Összk.övetelményi Prog
ram" -ban és a „Normák"-ban meghatározott követelmények szerint. Ez 
egy-egy alegység elbírálásánál, tevékenységének megítélésénél nagyon ne
héz. Ezért mindenkor arra kell törekedni. hogy az első és második idő
szakos katonák a feladatok végrehajtásának időnormájában és minőségé
ben mielőbb felzárkózzanak a harmadik időszakos katonákhoz. 

Ez az igény ugyancsak nagy megterhelést jelent a közvetlen parancs
noki állománynak, mivel sok-sok „külön", egyéni foglalkozást kell tarta
niok a fiatalabb korosztály részére. 

A szakharcászati komplex foglalkozásokat végrehajtó hadtáp alegy
·ségparancsnokok igyekezzenek úgy összekapcsolni a különböző oktatási 
kérdéseket, hogy azok mindenkor tükrözzék a végrehajtás sorrendjét és 
folyamatát. Ezzel is biztosítani lehet a résztvevők helyes szemléletét. 

Vegyük például az ezred üzemanyag raktár telepítése, munkájának 
-megszervezése és végrehajtása oktatási kérdést. Ennek szabályos sorrend
je szerint: 

- végre kell hajtani az üzemanyag raktár telepítését, 
- az üzemanyag raktár működési feltételeit biztosítani kell, 
- meg kell szervezni a raktár tevékenységét, 
- elő kell készíteni a raktár üzemanyag szállító eszközeit az anyag-

.átadáshoz, illetve az elöljárótól érkezett hajtó- és kenőanyag fogadására, 
- gyakoroltatni kell az átadás-átvétel konkrét feladatait. 

E komplex feladat gyakorlása feltételezi egyrészt azt, hogy az üzem
.anyag raktár állomány a teljesen feltöltött, másrészt, hogy a részfelada-
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tokat már korábban szakharcászati alaki foglalkozások keretében átvette 
a raktár állománya. 

Az Uzemanyag raktár vezetője e komplex foglalkozást lényegében 
már a laktanya elhelyezési körletében megkezdi, amikor összeállítja had
táp alegység tnl'netrendjét (szállító járművekkel együtt) és feladatul szab
ja a gyakorló térre való kivonulást. Ebben az időszakban is célszerű gya
koroltatni az ál1omimnya1 azokat a feladatrészeket, melyeket korábban 
már átvettek. (Pl. besorolás végrehajtása, menet vezetése, ellenséges légi 
és földi támadás elhárítása, esetleg oszlopmegfordítás stb.) 

A gyakorló térre való kiérkezés után kezdődik lényegében a soron 
következő témának megfelelő foglalkozás. Ekkor már az üzemanyag rak
tárvezetö elsösorban mint gyakorló tevékenykedik, mivel a konkrét fog
lalkozást - az esetek többségében - az egység üzemanyag szolgálat ve
zetője vagy az ellátó század parancsnoka vezeti. 

Az üzemanyag raktárvezető néhány személy bevonásával szemrevé
telezi az üzemanyag raktár települési (elhelyezési) körletét, kijelöli a szál
lítóeszközök, anyagfedezékek. a személyi állomány óvóhelyének helyét, 
meghatározza az elvégzendő műszaki munkák terjedelmét, soITendjét. 
Ezután par~.ncsot ad a raktár szétbontakozására, a kijelölt munkahelyek 
elfoglalására és ennek végrehajtását személyesen irányítja, ellenőrzi, ha 
szükséges segíti. Intézkedik a korábban meghatározott műszaki munkák 
elvégzésére, az álcázásra, az őrzés- és védelemmel kapcsolatos feladatok 
végrehajtására. Itt is nagy jelentősége van személyes példamutatásának, 
segítő ellenőrzésnek. 

Az üzemanyag raktár működőképességének eléréséhez számtalan 
olyan részfeladatot kell megoldani, amit már feltételezetten ismernek a 
beosztottak. El kell érni, hogy a különböző szállítóeszközök készen legye
nek a helyben történő anyagátadásra, anyagátvételre, harcból kivont al
egységek helyszínen történő feltöltésére vagy a kettő kombinációjának 
alkalmazására. Mindenkor biztosítani kell az üzemanyag töltőeszközök 
üzemképességét, a raktár működőképességét. Ehhez pedig a személyi állo
mány minden tagjának jól kell ismernie kötelmeit, a különböző funkcio
nális csoportok tevékenységének elméletét és gyakorlati követelményeit. 

Az anyagátadás-átvétel gyakoroltatására kell - ezen oktatási kérdé
sen belül - helyezni a súlyt. Célszerű ennek valamennyi formáját gya
korlatbJ.n átvenni. Az üzemanyag raktár vezetőjének irányítania kell -
az átadáa, átvétel fajtájának megfelelően - a különböző szállító jármű
vek beá1lítását az átvevő (feltöltésre váró) és átadó járművekhez, intéz
kednie kell az átadás-átvétel megkezdésére, ellenőriznie kell az arra való 
szabályos felké.s;,.ülést (esetleg valóságos végrehajtását) és koITigáltatnia 
kell a hibás fogásckat. Továbbá tevékenyen részt kell vennie az átadás
átvétel gyakorlati munkájában is és személyesen kell elvégeznie az eset
leges okmányolást. 

Ezekből b!ható, hogy a komplex foglalkozásokon - amellett, hogy 
a személyi állomány már rendelkezik gyakorlati ismeretekkel - a tiszt
helyetteseknek igen nehéz, komoly fizikai igénybevétellel járó feladatot 
kell megoldaniuk és ez a tevékenység jó elméleti, gyakorlati felkészült
séget, valamint a foglalkozás gondos előkészítését igényli részükről. 
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Ezred hadtápgyakor!aton részben könnyebb, részben bonyolultabb 
feladatot kell végrehajtania a hadtápalegységek parancsnoki állományá
nak. Mivel gyakorlatot rendszerint már jól felkészített állománnyal haj
tanak végre, feltételezhető, hogy a szereplő oktatási kérdések elméleti és 
gyakorlati anyagát már ismerik a résztvevők. Ez könnyebbséget jelent a 
parancsnoki állománynak is. Viszonylag jól ismerik beosztottaikat, tudják 
mindegyikről, mennyire lehet számítani rá, kinek kell a végrehajtásban 
többet segíteni, kiket lehet megbízni önálló feladattal. 

A gyakorlaton végzendő tevékenységet viszont bonyolítja - a gya
korht jellegétől függően' - a mostohább körülmény, a nagyobb ütem, a 
fokozottabb igénybevétel és a kevésbé ideális környezet. Ekkor már gya
korlatilag nincs lehetőség egyes mozzanatok ismétlésére, az elkövetett 
hibák azonnali kijavítására. A gyakorlatokon rendszerint az elöljárók el
lenőrzik a feladatok, egyes fogások végrehajtását és értékelik azokat. Ez 
a körülm~ny - különösen kevésbé gyakorlott alegységek állományára -
fékezőleg hathat a feladtok zavarmentes végrehajtásában. Ez sok esetben 
lámpalázt okozhat, amely idegességhez, kapkodáshoz vezet. Ennek leküz.. 
désében is nagy szerepe van az alegységek parancsnoki állományának és 
ez a tevékenységük saját feladataik végzésén túl, többlet munkával jár. 

Példának venném egy ellátó század önálló gyakorlatából a települési 
körletet ért atomcsapás következményeinek felszámolása oktatási kérdést. 

Ezen belül az Összkövetelményi Program előírásai szerint végre kell 
hajtani 

a csapás következményeinek felmérését, 
a mentési, tűzoltási feladatokat, 
a körlet gyors elhagyását, 
mentési feladatokat, 
új települési (elhelyezési) körlet elfoglalását. 

Természetesen az ellátó század tevékenységének megszervezése során 
az ezred hadtáptörzse, valamint az ellátószázad parancsnoka korábban 
már intézkedtek a fenti feladatok végrehajtásának rendjére, a mentőosz
tag kijelölésére. Tehát a jelentkező feladat nem ismeretlen, sőt feltehetően 
végrehajtásában már a század állománya korábban - ha részenként is 
- jelentős jártasságot szerzett. Ennek ellenére a hadtáp tevékenység rit
musából kiszakadva, lényegében az ellátási feladatok időleges felfüggesz
tésével teljesen újszerű tevékenységet kell végezni. 

Ez az átállás nem megy zökkenők nélkül és feltétlenül többlet fel
adatként jelentkezik. Ekkor is komoly szerepe van a század különböző 
alegységei parancsnoki állományának, mert biztosítaniuk kell a feladat
váltás folyamatos és igen gyors végrehajtását, valamint a követelmények 
maradéktalan teljesitését. 

Ekkor a tiszthelyettesi állomány lényegében olyan tevékenységet kell 
folytasson, melynek keretében alárendeltjeinek munkáját irányítja, ve
zeti, sőt egyes részfeladatokat személyesen is végrehajt. Ez nagyon meg
osztja figyelmét és igénybe veszi teljes szellemi, fizikai, szakmai kapaci
tását is. 
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A csapás kcvetkezményeinek gyors és helyes felmérése (imitációs 
eszközök és anyagok alkalmazása esetén) alegysége tekintetében szinte 
egyedüli feladata és ez gyors elhatározó készségét igényli. 

Nagyon fontos. hogy pozitív személyes tevékenysége magával ra
gadja a teljes állományt a sorrendben következő feladatok pontos végre
hajtásában. 

A mentőosztag munkájának vezetése, irányítása, a konkrét mentési 
tevékenys.?g végrehajtása (mentési körlet szektorokra· osztása, a mentő
oszt~g állományának szétosztása, sérültek felkutatása, kimentése, elsőse
gélynyűj t>ís részükre, veszélyeztetett körletekböl való kihordásuk, anya
gi-technikai eszközök kimentése, tüzek oltása stb.) alapos felkészültséget 
követel a személyi állománytól. Ehhez feltétlenül szükséges az összfegy
vernemi védőruhában, gázálarcban való gyakorlott mozgás, a jelekkel
jelzésekkel történő vezetésben, végrehajtásban való jártasság és az, hogy 
tudja mindenki miért kell azt űgy csinálni. 

A szennyezett körlet gyors elhagyása, a mentesítés végrehajtása, űj 
körlet elfoglalása háborűban létkérdés. E feladatokat a különböző hadtáp
alegységek önállóan, gyakran részenként hajtják végre. Eredményessége 
elsősorban a tiszthelyettesi állományon műlik. Azon kívül, hogy korábban 
már gyakoroltatták alegységeikkel a fenti feladatokat, ezek végrehajta
tása szinte minden esetben problémát jelent, és eredményes megoldásuk
hoz szükség van aktív segítő munkájukra. 

Csapatgyakorlat keretében lényegesen bonyolultabbb a hadtápalegy
ségek komplex tevékenységét biztosítani. Ekkor a rendszeres és „éles" 
€llátási feladatok végrehajtása miatt gyakran előfordul, hogy fontos fel
adatokat elnagyolnak, vagy elhagynak a hadtápalegységek. Ezek közé 
tartoznak többek között az őrzés-védelem, tömegpusztitó fegyverek el
leni védelem előírásszerű megszervezése és gyakorlati végrehajtása. Nap
jainkban pedig ezeket a kérdéseket kiemelt feladatként kell kezelni és 
bármilyen gátló körülmény mutatkozik is, mindenkor gyakoroltatni kell. 

Befejezésül ismételten hangsűlyoznám, hogy a hadtáp alegységek (ka
tonák) kiképzésének hatékonysága, az űj követelmények és az eddigi fej
lődés eredményeinek a kiképzésben történő hasznosítása igényli tiszthe
lyettesi állományunktól az oktató-nevelő munkában való mind aktívabb 
részvételét. Iviegkívánja, hogy kiválóan ismerjék az érvényben levő sza
bályzatok és utasítások előírásait, folyamatosan tanulmányozzák a vonat
kozó parancsokat, intézkedéseket, rendeleteket, a hasznos gyakorlati ta
pasztalatokat és minél magasabb szintű módszertani ismeretek birtoká
ban legyenek képesek hivatásuk betöltésére, azon belül alegységeik ki
képzésének eredményes végrehajtására. 

160 



Az ellátószakasz helye, szerepe a kiképzésben 
és a békegazdálkodásban, végrehajtásának eddigi 

tapasztalatairól 

Ja k a b Lás z l ó tsz. törzsőrmester 

Az ellátószakasz helye, szerepe és jelentősége az új kiképzési rend
szerben jelentősen megnövekedett, melyet bizonyítanak a következő főbb 
tényezők: 

Az új 'kiképzési rendszerben a gépkocsizó lövészezreden belül a zászló
alj központi helyet foglal el. Ez abban jut kifejezésre, hogy a kiképzést 
az egy,;ég által kiadott intézkedés alapján zászlóalj szinten kell meg
szervezni, a harmadolás és a sorkatonák beosztással összefüggő szakki
képzésének követelményei szerint. 

A kötelékkiképzés időszakának nagyobb részét (mintegy 2/3-át) a 
gépkocsizó lövészzászlóalj laktanyán kívül hajtja végre a helyőrségi, il
letve a helyőrségen kívüli bázisokon. Ebből következik, hogy ez időszak
ban a zászlóalj és a hozzá utalt ezredközvetlen alegységek hadtápbizto
sítását az ellátószakasznak önállóan kell végeznie. 

A kiadott új hadtáp Összkövetelményi Program előírásai alapján nö
vekedett az ellátószakaszokkal szembeni kiképzési követelmény, melyek 
eredményes végrehajtása magasabb szintű politikai, katonai, szakmai is
mereteket követel meg az ellátó-szakaszparancsnoktól. Az Össikövetel
ményi Program igénye szerint nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy 
a laktanyán kívüli ellátási feladatokat összekapcsoljuk, a harcszerű kö
rülmények között végrehajtásra kerülő ellátási módokkal, formákkal. Ezt 
űgy értelmezzük, hogy a báziskiképzés időszakában a gépkocsizó lövész
zászlóalj ellátását és az ellátószakasz kiképzését össze kell kapcsolni. 

A HKSZ űj követelményeinek eredményes teljesítése is komoly fel
adatot jelent az ellátószakaszok részére. Az űj követelmény a követke
zőkben nyilvánul meg: THKSZ elrendelése után 30-40 perc múlva el 
kell hagyni a laktanyát, a begyakorlást „A", ,,B", ,,C" körletekben hajt
juk végre. 

Az alegységeknél a technika és az anyagi készletek jelentősen meg
növekedtek, pl. egy PSZH századnál az épület kivételével, ismereteim 
szerint, mintegy 17-18 millió Ft érték van. E megnövekedett anyagi és 
technikai készletekkel való takarékos gazdálkodás feladatainak teljesí-
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tése, anyagi fegyelem, a közgazdasági tudat fejlesztése, formálása, az új 
hadtáp technikai eszközők üzemeltetése és anyagok kezelése, új követel
ményként jelentkezik. Végrehajtása nagyon nehéz, és komoly feladatot 
jelent az ellátó-szakaszparancsnok részére. Ami még a végrehajtás ne
hézségét növeli az, hogy az alegység-szolgálatvezetők kb. 80-900/o-a sor
állományú, akiknek hatékony irányítása, vezetése, eredményes kiképzé
sük rendszeres és folyamatosan végrehajtandó feladatot jelent. 

Nagy mennyiségű anyagi készletei ellenére a gépkocsizó lövészzászló
aljak a jelenlegi készleteikből önállóan nem tudják kiképzési feladataik 
hadtápbiztosítását megoldani, ugyanakkor az új kiképzési rendszer kö
vetelményei következtében anyagi szükségletei1k is változóak Ezért az 
egységhadtáp által kiegészítésként biztosított anyagokat, eszközöket fel 
kell vételezni, felhasználását megtervezni, igénybevétele után a karban
tartást, és az elszámolást végre kell hajtani. Ezek szintén külön feladatot 
jelentenek a zászlóaljhadtápnak. 

Laktanyai elhelyezés esetén az EPK HTPH intézkedése alapján az 
ellátószakasz állománya bevonásra kerül az egység szintű ellátási felada
tok végrehajtásába. 

A feladatok végrehajtására: egy PSZH-val felszerelt gépkocsizó lö-
vészzászlóalj hadtápja az alábbi békeállománnyal rendelkezik: 

- szállító raj 7 fő, ebből 1 fő tisztes rajparancsnok, 
- 6 db tehergépkocsi, 
- egyéb anyagellátó raj, 2 fő tisztessel, 
- lőszerellátó raj, 1 tiszthelyettessel, 
- élelmiszerellátó raj, 5 fővel (ebből 1 fő tisztes), 
- 3 m'ko., 
- 1 vízszállító utánfutó, 
- i db üzemanyag-utánfutó, 
- háti éthordók, 
- kenyér- és vízszállító ládák, 
- üzemanyag-technikai eszközök. 

Mivel e beosztottak részére a szabályzatok egyértelműen határozzák 
meg a feladataikat, alakulatunknál a PK }:lTPH elvtárs az ellátószakaszok 
részére „Szervi határozvány"-t adott :ki, mely tartalmazza még a ZSH 
állományának kötelmeit is. Már második éve ennek alapján dolgozunk. 
Az eddigi tapasztalatok szerint, továbbá az alegységgazdálkodás haté
konyságának emelése céljából, egységü11knél kiadásra került a zászlóalj 
és század (üteg) szintű „Szervi határozvány" is, mely tartalmazza a szer
vezetszerű és nem szervezetszerű beosztottak kötelmeit az alegységgazdál-· 
kotlás, technika és fegyver biztosítása terén. 

A zászlóalj szintű szervi határozvány meghatározza az ellátószakasz-· 
parancsnok, lőszerellátó rajparancsnok (fv -technikus) egyéb anyagellátó 
rajparancsnok, élelmiszerellátó rajparancsnok, híradószakasz-parancsnok, 
ZSH-parancsnok, zászlóaljírnok és javítóraj-parancsnok kötelmeit az 
anyagi, technikai, fegyver- és egészségügyi biztosítás terén. 

A század (üteg) szintű szervi határozvány tartalmazza a századpa
rancsnok, a szakaszparancsnok, a rajparancsnok, az alegység-szolgálatve-

162 



zető, irányzó, rádiós, századírnok kötelmeit az anyaggazdálkodás, tech
nika, fegyver- és egészségügyi biztosítás terén. 

A szervi határozványban a jelenleg érvényben levő gazdálkodási 
szabályok, és szabályzatok alapelvei az alegységparancsnok felelősségének 
csökkentése nélkül lettek meghatározva, ezen személyek részére a felada
tok, így segítői lehetnek az alegységparancsnoknak és tehermentesíthetik 
öt az anyaggazdálkodás, fegyver és technika szakfeladatok megoldása 
alól. 

E megnövekedett feladatoknak az e!!átószakasz-parancsnok csak ak
kor tud eleget tenni, ha: 

- 2 hetenként rendszeresen részt vesz a ZPK beszámoló és feladat
szabó vezetési értekezletén, 

- rendszeresen részt vesz az egység PK HTPH havi, valamint ki
képzési időszakot záró beszámoltató és feladatszabó értekezletén, 

- az alegység-szolgálatvezetők részére 2 hetenként tart rendszeres 
eligazítást, 

- az ellátószakasz állománya részére naponta megszabja a felada
tokat, számonkéri és ellenőrzi azok végrehajtását, 

- a zászlóaljvezetés szerves részeként kezeli az ellátószakasz-parancs
nokot és alapvetően mint alegység PK HTPH szervezi, vezeti, irányítja 
és ellenőrzi az alegység gazdálkodását, 

- beosztásának megfelelő általános katonai, és szakismeretekkel ren
delkezik, 

- irányítja, vezeti az alegység-szolgálatvezetők munkáját, 
- az anyagi fegyelem fenntartása érdekében az ellátószakasz szak-

anyagait havonta, az alegységnél kint levő hadtáp szakanyagokat 2 ha
vonta rendszeresen ellenőrzi, valamint a ZPK-i ellenőrzésben is tevé
kenyen részt vesz, 

- a beosztottak killrepzésére, kiválasztására nagy gondot fordít, 
- és nem utolsósorban egyéni rátermettsége biztosítja, az előbb fel-

sorolt főbb követelmények teljesítését, és feladatainak maradéktalan 
végrehajtását fontos politikai kérdésnek is tekinti, valamint beosztottjait 
hasonló szellem·ben neveli. 

Cikkemben a továbbiakban az ellátószakasz mindennapos tevékenysé
gének tapasztalataival kívánok foglalkozni: 

Az ellátószakasz-parancsnok tevékenysége az alábbi fő területekre 
bontható: 

1. A harckészültséggel kapcsolatos feladatok. 
2. Kiképzéssel kapcsolatos feladatok. 
3. A békegazdálkodással kapcsolatos feladatok. 
4. Az ellátószakasz-parancsnok szerepe az alegység hadtápbiztositá

sában, vezetési módszere és okmányai. 

A HKSZ területén szerzett tapasztalataim 

Alegységünknél van néhány sajátosság, amely eltér az általánosan 
alkalmazott módszerektől. Pl. a HKSZ feladatok végrehajtására nem 
személyi munkajeggyel, hanem alapvetően az egység PK HTPH HKSZ 
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tervével megegyező felépítésű HKSZ tervvel rendelkezem, annak folya
matos naprakészségéről személyesen gondoskodom. Az elrendelt anyagi 
készletekkel az alegységem rendelkezik. A HKSZ feladatok begyakorol
tatását a zászlóalj alegységeivel egyidőben hajtom végre. A terveimet a 
ZPK-val hetente, az egység PK HTPH-val havonta rendszeresen egyez
tetem. 

Az elrendelt málházási jeggyel a szállítóeszközök el vannak látva, 
a Dajparancsno'kok részére munkajegy van kidolgozva. A zászlóalj ré
szére elrendelt HKSZ készleteket el tudom szállítani 2 db tehergépkocsin 
mintegy 8,0 tonna lőszert, 1 db tehergépkocsival és üzemanyag-utánfutó
val közel 3,0 tonna üzemanyagot, 2 db gépkocsin kb. 3,5 tonna élelmiszer
anyagot és élelmiszer-felszerelést, 1 db gépkocsin 1,5-2,0 tonna törzs
bútort és egyéb anyagot szállítok, és vontatok 3 db mko.-t, 1 db vízszál
lító utánfutót, 1 db űzemanyag-utánfutót. 

A jelenlegi szervezés alapján a harcszerű körülmények között prob
lémát cikoz az utánfutók vontatása, abban az esetben, ha a 2 db lőszer
szállító tehergépkocsi nem az ellátórajjal mozog. Ilyen esetben a vissza
maradó 4 db tehergépkocsival 5 db vontatmányt nem lehet vontatni. 

Inddkoltnak tartanám teljes állományú zászlóaljnál békében is fel
tölteni a lőszerellátó raj állományát, mert már szakharcászati komplex 
foglalkozásokon, gyakorlatokon állományukkal az őrzés-védelmi és egyéb 
kiszolgálási, forgalomszabályozási feladatokat, valamint a málházási fel
adatokat végre tudnám hajtani. Ez annál is inkább indokolt, mert a har
coló PSZH alegység állományából ma már nem lehet sorállományú ka
tonát úgy kivonni, mint régen a lövészalegységek állományából. 

Az új rendszerű kiképzésben a zászlóaljgépjárművek igénybevétele 
megnövekedett, rendszeresen bevonásra kerülnek a PSZH-k zárolása 
miatt, a személyi állomány szállításába. 

Kiképzési időszakonként a visszabiztosított állomány hadtápellátását 
a zászlóaljnál a ZTÖF-el én szervezem meg és felvételezem hozzá az ez
red ruházati raktárból a szükséges ruházati anyagot. 

A kiképzés terén nyert tapasztalataim 

A PK HTPH-nál részt veszek kiképzési ütemenként értékelő és fel
adatszabó értekezleten, ahol megismerem a következő 8 hónap kiképzési 
követelményeit és az előző 8 hónap alatt végrehajtott kiképzés összege
zett értékelését. 

A havi feladatszabó és értékelő értekezleteknek ugyanez az alapvető 
célja, csak havi bontásban. Az a gyakorlat alakult ki az egységnél, hogy 
az egység PKH vagy TÖF, ,a ZPK részére kiadja a tárgyhónapot meg
előzően a havi kiképzési óra- és tárgykörelosztást, ebben benne van az 
ellátószakasz kiképzésére vonatkozó óra- és tárgykörelosztás is. 

A ZTÖF elkészíti a zászlóalj havi 'kiképzési tervét, én bedolgozdk az 
ellátószakasz kiképzési tárgyköreinek felbontásában. A kiképzési tervet az 
egységparancsnok hagyja jóvá, mely tartalmazza az ellátószakasz kikép
zését is. Ennek alapján elkészítem a 2 hetes kiképzési tervet, majd a 
tárgykörnek megfelelő foglalkozási jegyeket. A 2 hetes kiképzési tervet, 
foglalkozási jegyeket a ZPK vagy TÖF, a szakharcászati, alaki és komp
lex foglalkozási jegyeket a PK HTPH hagyja jóvá. 
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Az általános katonai kiképzést személyesen vezetem az ellátószakasz 
beoszttjai részére. Sza'kkiképzésük nálunk egység szintű összevonásokon 
kerül végrehajtásra. 

A szalkharcászati alaki foglalkozást a zászlóaljhadtáp, vagy a helyőr
ség kombinált gya'korlóterén vezetem le, önállóan. A foglalkozásokat a 
zászlóalj gyakorlatra való felkészülés időszakában, a zászlóalj harcászati 
alaki foglalkozással egyidőben vezetem le. 

A harcászati alaki, vagy komplex foglalkozásokon 1-2 tárgykört 
összevontan szoktunk levezetni, a komplex foglalkozást a századgyakor
lattal egybekötve hajtom végre. 

Az ezred PK HTPH egy harcászati alaki és zászlóalj gyakorlatra 
beállított ellátószakasz hadtápgyakorlatot vezet le az ellátószakasz részére. 
A hadtápgyakorlat, levezetési tervét az egység PK HTPH 1készíti el és a 
PK hagyja jóvá. 

A báziskiképzés időszakában az ellátási feladatokat a kiképzési fel
adatdk:kal össze szoktam kötni a harcszerű követelmények figyelembevé
telével. 

Ezek közül a legfontosabbak: 
őrzés-védelemmel kapcsolatos kötelmek gyakoroltatása, 
mko. telepítése és részleges mentesítésének végrehajtás-a, 
ételkiosztás az alegységek részére, 
alegység részére a lőszerátadás, a báziskiképzés időszakában vég-

rehajtott lövészetek esetén is, 
- a gépjárművek üzemanyagfeltöltés módjainak gyakorlása, 
- összfegyvernemi védőköpenyben való főzés gyakorlása, 
- zászlóaljhadtáp telepítése, besorolása, menetrendje, menet alatti 

hadtápbiztosítása, 
- alegységtől javításra váró anyagok leszedése, visszaadása. 
Az előírt 'kiképzési feladatok körültekintő végrehajtásával és a bázis

kiképzés időszakában az ellátási és kiképzési feladatok összekapcsolásával 
lehet csak a beosztottakat felkészíteni a hadtáp Összkövetelményi Prog
ram követelményeinek teljesítésére és biztosítani felkészültségük állandó 
szinten tartását. 

A békegazdálkodással kapcsolatos tapasztalataim 

Alapvetően két fő területről kívánom elmondani a tapasztalataimat. 
1. A laktanyai elhelyezésben, és a báziskiképzés hadtápbiztosítására 

való felkészülés területén: 

a) a laktanyai kiképzés, illetve elhelyezkedés időszakában. 
Az ellátószakasz megosztottan tevékenykedik, pl. szakácsok a kony

hán: az üzemanyag-gépkocsivezetők az üzemanyag-szolgálatnál vesznek 
részt gyakorlati kiképzésen. 

Az ellátószakasz tisztesei és katonái az ezred élelmiszer- vagy ruhá
zati raktárhoz vannak vezényelve gyakorlati 'ki•képzésre. Az élelmezési 
ellátóraj-parancsnok vagy 1 főszakács az élelmezési szolgálatvezetőnél 

gyalkorlati úton kap kiképzést az élelmezési írnoki feladatokból, hogy a 
báziskiképzés idós2iakában a nyilvántartást, és az ezzel kapcsolatos okmá
nyokat gyakorlottan vezetni tudja. 
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Laktanyai elhelyezésben én rendelkezem: 
- a szállítóraj-parancsnokkal 
- raktáros tisztessel 
- valamint a tehergépkocsi-vezetőkkel 

Alapvetően ezzel a 8 fővel hajtom végre: 

(1 fő), 
(1 fő), 
(6 fő), 

- a szennyes ruha leadását, a tiszta ruha felvételezését a zászlóalj 
teljes állománya részére, 

- a báziskiképzéshez szükséges és egyéb zászlóalj szintű anyagdk 
felvételezését, 

- az ellátószakasz anyagának, technikájának tárolását, karbantar
tását. 

b) A zászlóalj gazdálkodásában és napi életében a következők sze
rint tevékenykedek: 

- személyesen részt veszek a ZPK és PK HTPH feladatszabó és be
számoltató értekezletén, 

- az alegységgazdálkodás feladatainak végrehajtását ellenőrzöm, 
- a kiszolgálás időszakában irányítom az alegység épületeinek kar-

bantartását, kisjavítások végrehajtását, 
- ZPK kötelező ellenőrzésein részt veszek, 
- az ellátószakasz anyagát ellenőrzöm havonta, tételesen, 
- kiképzést vezetek vagy kiképzésen részt veszek, 
- az ellátósz~dnál részt vesze'k az alapkiképzés időszakában a 

hadtápkatonak kiképzésében, 
- alegység-szolgálatvezetők részére a szakfeladatokat meghatáro

zom, 2 hetenként beszámoltatom őket, és az eredményt a ZPK-nak és 
HTPH-nak jelentem beszámoltatásom alkalmával, 

- a ZPK harcászati csoportjában és a PK HTPH szakkiképzési cso-
portjában továbbképzésen vesze'k részt. 

2. A báziskiképzés hadtápbiztosítása érdekében végre kell hajtanom: 

- az étlap, étrend összeállítását a 'kiképzési követelmények alapján, 
- élelmezési anyag megrendeléseket el kell juttatnom az ellátóváll\3.-

latokhoz, ha helyőrségen kívüli bázison lesz a zászlóalj kiképzése, 
- élelmezés gyakorlati nyilvántartásának előkészítését, 
- egyéb hadtápanyagok igénylését, felvételezését, kiadását az alegy-

ség részére, 
- ellátószakasz technikájának és más hadtáptechnlkának előkészíté

sét az alkalmazásra, 
- a báziskiképzés után az anyaggal történő elszámolást és az élel

mezési elszámolás elkészítését, 
- a hadtápbeosztottak felkészítését a báziskiképzés időszaka alatt 

végrehajtandó feladatdkra, 
- ezredtől megerősítésre adott hadtáptechnika átvételét, majd át

adását, 
- az ellátószakasz kiképzésének végrehajtását a felkészülés idősza

kában, és a báziskiképzés időszakában végrehajtásra kerülő kiképzés elő
készítését. 
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E feladatra a ZPK intézkedése alapján anyagi számvetést készítek, 
és ennek alapján hajtom végre a felkészülést, a báziskiképzés időszaká
ban a hadtápbiztositási és hadtápkiképzési feladatokat. 

Az eUátószakasz szerepe az alegység hadtápbiztosításában, módszere 
és okmányai 

Az ellátószakasz a csapathadtáp szerves része, annak végrehajtó ta
gozata. Az új kiképzési rendszerben az új szervezetre való áttérés után, 
valamint a HKSZ követelmények alapján a zászlóalj jelentősége, sze
repe megnövekedett. Ebből következik e tagozat vezetésére, gazdálkodási 
és egyéb tevékenységére megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. 
Ezért nagyon fontos az ellátószakasz-parancsnok és a zászlóalj vezető szer
veinek szoros együttműködése. Én, mint ellátószakasz-parancsnok részt 
veszek a ZPK feladatszabó és beszámoltató értekezletén 2 hetenként, 
ahol megismerem a zászlóalj és alegységeinek feladatát, ha szükséges 
egyes hadtápfeladatok megoldására javaslatot teszek, beszámolok a ka
pott feladatok végrehajtásáról, és az alegységgazdálkodás észlelt hiányos
ságairól. 

A lőszerellátó rajparancsnok első számú helyettesem, vele és a ZSH 
parancsnokával együttműködünk, elosztjuk egymás között a feladatokat, 
segítjük egymás munkáját a laktanyai elhelyeres esetén és a báziski
képzés vagy a kiszolgálás időszakában is. 

A szakirányítás céljából részt veszek az egység PK HTPH beszámoló 
és feladatszabó értekezletén havonta egyszer, ott is jelentek a kapott 
feladatok végrehajtásáról és feljegyzem a következő havi feladatokat, 
annak követelményeit. A lőszerellátó-rajparancsnok az egység FVF-nél, 
a zászlóaljfelcser a vezető orvos feladatszabó és beszámoltató értekezle
tén vesz részt. 

Az ellátószakasz beosztottjai részére naponta szabom meg a felada
tokat és a nálam maradt állomány tevékenységét személyesen vezetem. 

A fek1datszabó és beszámoló értekezleten rendszerint a következők
ről teszek jelentést a ZPK-nak és az egység PK HTPH-nak: 

1. A HKSZ hadtápbiztositásáról az ellátószakasz HKSZ-éről, napra
készségéről 

2. A hadtápkiképzés végrehajtásának helyzetéről, eredményéről. 

3. Az alegységgazdálkodás és az alegység fegyelmi helyzetéről, 

hiányosságairól, az alegységek kiképzési feladatainak hadtápbiztosításáróL 

4. A kötelező ellenőrzések végrehajtásának helyzetéről. 

5. Egyéb jelenteni valómról, kérelemről vagy javaslataimról. 
Az ellátószakasz tevékenységének vezetéséhez rendelkezem: 
- HKSZ-tervvel, 
- havi, személyi munkatervvel, 
- foglalkozási jegy füzettel, 
- 2 hetes kiképzési tervvel, 
- jegyzetfüzettel, 
- a szocialista verseny nyilvántartó füzettel, és 
- az alegység részére előírt egyéb nyilvántartó könyvekkel. 
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Ezeken kívül rendelkezésemre állnak szabályzatok, tankönyvek és 
kiképzési segédletek. 

Az eddigi tapasztalataim alapján úgy ítélem meg, hogy a ZPK szá
mít a munkámra és úgy kezel mint a HTPH-ját. Ez több felelősséget és 
kötelességet is jelent számomra. Ebből köve1Jkezik. hogy az alegységnél 
mint zászlóalj HTPH elfogadnak, és ennek szellemében \s dolgozom, bár 
fékezőleg hat, hogy tiszthelyettes vagyok. 

A zászlóaljhadtáp vezetésével kapcsolatban tájékoztatásul azt sze
retném még megjegyezni, hogy a zászlóalj alegységnél, és az ellátós2akasz
nál évek óta anyagi visszaélések nem voltak és az anyagi hiányok is csak 
minimálisak voltak, ezért a múlt évben a HM felügyeleti szemlén a mun
kámat összességében „jó"-ra értékelték. 

A jelenlegi 'kiképzési időszakban fő feladatnak tekintem az elért 
eredmények megtartását, és a tartalékok felhasználásával a jobb minő
ségű munka végzését. 

Befejezésül el kell mondanom, hogy ilyen bonyolult feladatok végre
hajtásához, csak alapképzettséggel, de több éves tapasztalatokkal rendel
kezem. A jobb minőségi munka végzéséhez szükségesnek és indokoltnak 
tartanám egy tanfolyamon való részvételemet, 1ahol az általános katonai 
és szakmai ismereteket magasabb színvonalon el tudnám sajátítani. Ez 
feltétlenül elősegítené feladataim könnyebb, tökéletesebb végrehajtását. 

Cikkemmel azt a célt kívánom szolgálni, hogy egy gépkocsizó lövész
zászlóalj ellátószakasz tevékenységének vezetésében, irányításában szer
zett több éves tapasztalataimat közreadjam. Ezzel segítséget nyújtsak el
sősorban az új szervezetre áttért alegységek ellátószakasz-parancsnokai
nak., valamint a hivatásos tiszthelyettesi iskoláról kikerülő és hasonló be
osztásba kerülő tiszthelyettes elvtársaimnak. 

Ezen kívül nagyon szeretném, hogy az ismertetett mindennapos ered
ményem, tevékenységem, felvetett problémáim esetleg segítségül szolgál
nak a hadtáp szolgálat valamennyi szintjén tevekenykedő elvtársaknak is 
nehéz, felelősségteljes munkájukhoz. 
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KULFOLDI FOLYÓIRAT SZEMLE 

A szovjet fegyveres erők hadtápja 
a Nagy Honvédő Háború éveiben 

S z . Ma r j a h i n hadseregtábornok 

(Voennaja Miszl 1971. évi 9. számából, rövidített fordítás) 

A Szovjetunió a Nagy Honvédő Háborúban aratott világtörténelmi 
jelentőségű győzelmét a háborút megelőző fejlődés folyamán készítették 
elő. Az új társadalmi rendszert építve, a gazdaságot fejlesztve és a kultu
rális forradalmat megvalósítva népünk a Kommunista Párt vezetésével 
létrehozta a forradalmi vívmányok arktív védelmének előfeltételeit. 

Következetesen és tántoríthatatlanul végrehajtva Lenin elvtárs út
mutatáSait - arról, hogy a szocialista haza védelméhez komolyan és 
hosszú időn keresztül kell készülődni, kezdve az ország gazdasági fel
emelkedésétől . . . (teljes gyűjtemény, 35. kötet 395. oldal) - a párt tör
ténelmileg rövid idő alatt a háború előtti ötéves tervek során orszá
gunkat élenjáró ipari-kolhoz hatalommá alakította át. 

A népgazdaság viharos fejlődése lehetővé tette a Szovjet Hadsereg 
és Hadiflotta széles körű átfegyverzését. Egyidejűleg jelentős rendszabá
lyokat foganatosítottak a Szovjetunió fegyveres erői hadtápjának felké
szítése érdekében. A háború kezdetekor hadseregünk és a Hadiflotta tel
jesen elegendő tartalékokkal rendelkeztek fegyverzetből, lőszerből, üzem
anyagokból, élelmiszerekből és az anyagi eszközök más fajtáiból. 

Ezek tárolására a hadtáp valamennyi szintjén rendelkeztek a szüksé
ges mennyiségű raktárakkal és bázisokkal. Szintén a hadtáp állományába 
tartoztak a szállító-, a javító- és egeszségügyi, állategészségügyi, valamint 
más csapatok és intézetek. 

A háború előtti években a hadtáp területén jelentős sikerek szület
tek a katonai elmélet terén is. A hadtápbiztositás problémáinak megol
dása során számításba vették a hadműveleti és csapathadtáp munkájá
nak tapasztalatait, melyeket a japán imperializmus ellen 1939-ben a 
Halhin-Hol folyónál és a szovjet-finn háborűban 1939-1940-es években 
végrehajtott hadműveletekben szereztek. Ezeknek a tapasztalatoknak az 
alapján kidolgozták és 1941-ben kiadták a hadtápszabályzat űj terveretét, 
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melyben felvázoltak egy sor rendszabályt a hadtáp szervezeti struktúrá
jával, valamint a munka elveinek 'korszerűsítésével kapcsolatosan. 

A csapatok hadtápbiztosításának elvei megfeleltek a szovjet hadmű
vészet elvének. A szovjet fegyveres erők hadtápja a Nagy Honvédő Há
ború kezdetén alapvetően egészében kész volt a csapatok hadtápbizto
sítási feladatainak hadműveletekben történő végrehajtására. 

A háború változó időszakaiban a hadtáp munkáját különböző sajá
tosságok jellemezték, melyek a konkrét helyzettel voltak kapcsolatosak. 

A Nagy Honvédő Háború első időszakában a Szovjet Hadsereg és 
Hadiflotta hadtápjának munkája rendkívül nehéz volt. A német fasiszta 
megszállók hitszegő támadása nem tette lehetővé a hadtáp teljes szét
bontakozását a háború kezdetéig. Ezt a feladatot a csapatok harctevé
kenységének biztosításával egyidőben oldották meg. A legnagyobb ne
hézségek: azután keletkeztek, miután az ellenség ideiglenesen elfoglalt 
néhány körzetet, amelyek a hadtápegységek és -intézetek szétbontako
zására voltak kijelölve. Szükségessé vált új megalakulási körletek kije
lölése, amelyek megnövelték a hadtáp szétbonta:kozásának idejét. 

A fegyveres erők hadtápja a saját szerveinek mozgósításával, a vé
delmi harctevékenységet folytató csapatok minden oldalú biztosításával 
egyidőben hatalmas terjedelmű munkát végzett a mélységből előremozgó 
magasa:bbegységek, seregtestek és az új alakulatok ellátása terén, vala
mint az ellencsapások előkészítésének és végrehajtásának bizitosításában. 
Csa!k 1941. június 22-től december l-ig megalakítottak, és a tevékenykedő 
hadseregekhez irányítottak 194 hadosztályt és 94 dandárt. 

Abból a célból, hogy a fegyveres erők hadtápja a harctevékenységek 
folyamán jobban meg tudja oldani feladatait, szükséges volt egy sor ki
egészítő rendszabályt foganatosítani. Az elvek. technikai felszerelés és a 
szervezeti struktúra korszerűsítése (Szovjetunió Fegyveres Erőinek 50 éve, 
Katonai Kiadó 1968. 273. oldal) érdekében ugyancsak szükségessé vált 
a hadműveleti hadtáp vezető magjának megerősítése tapasztalt káde
rekkel. 

1941. július 28-án a Védelmi Tanács speciális elhatározást hozott 
a hadtáp újjászervezésére. Rendszeresítésre került a Vörös Hadsereg 
hadtápfőnöke beosztás és létrehozták a Hadtáp Főcsoportfőnökséget, 
melynek állományába tartozott: a hadtáptörzsfőnök, katonai közlekedési 
csoportfőnök, közúti csoportfőnök és ügyelet. Egyidejűleg a Vörös Had
sereg hadtápfőnökének alárendelték a Hadbiztosi Főcsoportfőnökséget, az 
Üzemanyag, az Egészségügyi és Allategészségügyi Csoportfőnöksége!. 

A Vörös Hadsereg hadtápfőnöke felelős volt a hadtáp megszervezé
séért, valamennyi ellátási anyag szállításának és a ténykedő frontok fel
töltésének szabályozásáért, a sebesültek és had;anyagok az ország hadtáp
körleteibe történő kiürítéséért. 

A frontokban és hadseregekben létrehozták a hadtáp vezető szerve
ket, élén a front és HDS hadtápfőnökkeL aki egyben a front, illetve 
HDS PK helyettese is volt. 

A hadtáp vezető szervek állományába tartoztak: tervezó-szervezö osz
tály (később hadtáptörzs), katonai közlekedési osztály, közúti osztály és 
ügyelet. Ezen kívül a hadtáptörzsfőnöknek alárendelték a Hadbiztosi Cso-
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portfőnökséget (HDS-nél osztály), az üzemanyag-, egészségügyi és állat
egészségügyi osztályokat. 

A tüzérfegyverzeti szolgálatért a Tüzérségi Főcsoportfőnökség volt 
a felelős. A harckocsi, műszaki anyagok, vegyivédelmi és híradó eszközök 
és más anyagok biztosítása megmaradt a megfelelő fegyvernemi és szol
gálatiág-főnökök alárendeltségében, ugyanakkor e főnökök kötelesek vol
tak végrehajtani a hadtápfőnö'k intéz,kedéseit az utánszállítás, a kiürítés, 
a saját hadtápegységek és -intézetek elhelyezése, őrzése és védelme vo
natkozásában. 

A fegyveres erők hadtápjának központi apparátusába beosztották 
a hadvezéreket és a politikai munkásokat. A Vörös Hadsereg hadtápfő
nökének kinevezeték: H. B. V. HRULJEV tábornokot, a frontparancsno
ko'k hadtáphelyettesének néhány katonai körzetparancsnokot és más ka
tonai vezetőket nevezte ki: B, N, KURDJOMOV, V, K MORDINOV, 
M, A REJTER, L K SZMIRNOV, I. G, SZOVJETNYIKOV, M, C, HOZIN 
tábornokdkat. 

A párt a fegyveres erők hadtápszerveibe a népgazdaság különböző 
ágaiból átirányított tapasztalt munlkásokat, Nagy jelentőséggel bírt a 
hadtáp politikai vezető szerveinek a megerősítése. 

Kivételesen bonyolultak voltak az utánszállítás feltételei, Gépkocsi
szállítás nem volt elegendő, a vasutak pedig hatalmas erőfeszítéssel dol
goztak. Csak a fővároshoz kapcsolódó állomásokon a mos2)kvai csata idő
szakában 315 ezer vagont raktak kL E tény jelentősége világossá válik, 
ha számításba vesszük, hogy Moszkva megkerülésére nem volt lehetőség 
és a keletről húzódó öt vasútvonal közül kettőt a népgazdasági szállítások 
foglaltak le, 

Ilyen helyzetben döntő jelentőségre tett szert az anyagi eszközökkel 
való takarékosság és a központi tartalékok felhalmozása, E feladatok 
megoldása céljából 1942 októberében szigorúan megkötötté'k a lőszerfo
gyasztás normáit (később az üzemanyag-fogyasztási normákat), meg
kezdték az anyagi bázisok létrehozását valamennyi anyagfajtából a fegy
veres erők központi hadtáp vezető szerveknek közvetlen alárendeltségé
ben. Nagy szerepet játszott a szállítmányok sebességének növelése, mely 
naponta elérte a 600-800 km-t, a vasútvonalakon bevezetett szabályozó 
rendszabálydk hatására, 

A foganatosított rendszabályok lehetővé tették, hogy a védelmi ütkö
zetek során nemcsak az elfogyasztott anyagok feltöltését, hanem jelentős 
tartalékok létrehozását is biztosítani tudtál<: a hadsereg, frontok ra,ktá
raiban, valamint a központ bázisain. Az ellentámadás kezdetére a Nyu
gati Front például rendelkezett 2-3 javadalmazás lőszerrel, 5-6 java
dalmazás üzemanyaggal, 7-10 napi élelemmel és takarmánnyal. 

A szovjet csapatok ellentámadásba való átmenetével jelentősen meg
változott a hadtápmunka terjedelme, jellege, valamint a végrehajtás fel
tételei, 

A támadó tevékenység mindenekelőtt az anyagi eszközök, különösen 
a lőszer és üzemanyag fogyasztásának hirtelen megnövekedését idézte elő. 
A csapatok biztosítása igen megnehezedett a tartalékok korlátozott volta, 
valamint a szállítási viszonyok igen bonyolult körülményei miatt. 
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Az ellentámadás folyamán hatalmas problémaként jelentkezett a 
vasút helyreállítása. A frontok vasúti csapatainak kevés száma, a nem 
elegendő mennyiségű technika és anyagok, valamint a tapasztalatok 
hiánya miatt a vasutak helyreállításának napi üteme nem haladta meg 
a 3,5-3,6 km-t, ugyanakkor a csapatok naponként 6-7-től 12-15 km 
mélységbe nyomultak előre. 

Az utánszállítás nehéz helyzetét figyelembe véve a Legfelsőbb Fő
parancsnokság saját tartalékából a frontok részére szállítóeszközöket je
lölt ki. Nem ritkán az anyagi eszik.özök egy részét, főleg lőszert, a központ 
szállítóeszközeivel közvetlenül a gyáraktól a hadosztályokhoz és ezre
dekhez szállították. Egy sor esetben a legjobban hiányzó anyagokat re
pülőgépekkel juttatták el a támadó csapatokhoz. !gy volt ez például az 
50. HDS légvédelmi csapatai és a megerősítésül adott gárda aknavető 
osztályok biztosításánál, amikor részükre a lőszert légi úton biztosították 
Moszkvából Tula körletébe. 

A foganatosított rendszabályok ellenére az utánszállítási nehézségeket 
nem sikerült leküzdeni, ezért a csapatok az ellentámadás egész ideje alatt 
- az anyagi eszközök elégtelensége miatt - nehéz megpróbáltatásna'k 
voltak kitéve. Ez volt egyik oka annak, hogy 1941-42 telén a szovjet 
csapatok a támadó hadműveletet nem fejezték be. 

A moszkvai csata során végzett hadtápmunka tapasztalatai fontos 
jelentőséggel bírtak. Igazolták, hogy a hadtáp vezetőszervek 1941 júliusá
ban elfogadott struktúrája megfelel a harctevékenységek jellegének, a 
fegyveres erők szervezeti struktúrájának és azok hadtápbiztositási felté„ 
teleinek. Végbement a hadtáp valamennyi szinten történő megerősítése, 
a munkamódszer tökéletesebb lett. Lefektették a vasúti biztositás és va
lamennyi szállítóeszköz komplex alkalmazásának szilárd alapjait. A had
tápszolgálat tábornokai és tisztjei a hatalmas ellentáínadás előkészítése 

és végrehajtása során gyakorlatra tettek szert a hadtápbiztosítás megszer
vezésében. 

A támadó hadműveletek során felmerült a szoVjet hadseregben egy 
speciális zsákmánygyűjtő szolgálat létrehozásána'k szükségessége, vala
mint a megfelelő vezetőszervek, csapatok és alegységek megalakítása. 
Szükségessé vált ugyancsak a vasutak helyreállításának központosított 
vezetése. 1942 májusában a hadtáp vezető szerveinek további megerősí
tése céljából a front és HDS hadtápállományába a tervező-szervező osz
tály helyett létrehozták a hadtáptörzset, a hadosztályokban és hadtestek
ben pedig a PK HTPH-i beosztást rendszeresítették. 

A párt és a szovjet nép hősies erőfeszítésének eredményeképp 1941-
ben befejezték a népgazdaság haditermelésre történő átállítását. 1942 
márciusától a hadiipari termékek kibocsátása gyorsan megnövekedett. 
1941. december havától 1942. decemberéig a repülőgépek 3,3, a repülő
motorok 5,4, a tarackok 3,7, a harckocsi-dieselmotorok termelése 4,6-szo
rosára növekedett. 

Ez lehetővé tette nemcsak a lövészcsapatok felszerelésének jelentős 
megjavítását, hanem a harckocsi- és gépesített hadtestek, a harckocsi- és 
légi hadseregek megalakításának megkezdését. 

Egészében az első periódus kb. 17 hónapig tartott, s mint ismeretes 
ez alapvető helyet foglalt el a Nagy Honvédő Háborúban. Ennek folya-
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mán meghiúsították a hitleristák villámháborús terveit, likvidálták azok 
ideiglenes fölényét, amely a váratlan támadásból adódott. Létrehozták 
a háború gyökeres megváltoztatásának feltételeit. A fegyveres erők had
tápja részére ez az időszak, a háború előestélyén kidolgozott elméleti 
tételek ellenőrzésének, a harci tapasztalatok felhasználásának és elsajátí
tásának, valamint a szervezeti struktúra és a munkamódszerek tökélete
sítésének időszaka volt. 

A Nagy Honvédő Háború második időszakát emlékezetessé tette a 
szovjet fegyveres erők technikai felszerelésének gyors növekedése, azok 
áttérése döntő támadó tevékenységre. A hadműveletek gyors és nagy 
mélységbe történő lefolytatására 1943-ban - 1942-hez viszonyítva -
hadseregünk majdnem kétszer több tarackot, 1,7-szer több tankot, 2,2-szer 
több ágyút és 2,3-szer több aknavetőt kapott. 1943 nyarán befejeződött a 
lövészcsapatok hadtest szervezetre történő áttérése és létrehozták a had
sereg- és hadtesttüzérséget. Új harckocsihadseregek alaikultak, létrehoz
ták a főparancsnokság tüzér magasabbegységeit, megváltozott a légierő 

és honi légvédelmi csapatok szervezete. 
Mindez szükségessé teszi, hogy megbeszéljűk a hadtáp feladatainak 

terjedelmét, jellegét, valamint a hadtápmunka feltételeit. Mindenekelőtt 
jelentősen megnövekedett az anyagi eszközszükséglet. tgy az üzemanya
gok általános fogyasztása 1943-ban 1942-höz viszonyítva megnövekedett 
2,66 millió tonnáról 3,26 millió tonnára, a lőszer 1,5 millió tonnáról 3 
millió tonnára. 

A támadó hadművelet során jelentősen megnövekedett a gépkocsi
szállítás és a közúti biztosítás szerepe. A vasutak nagymérvű rombolása, 
azok helyreállításának .alacsony üteme következtében a frontraktárak és 
a tábori hadseregek bázisai leszakadtak a csapatoktól. Ez nagy nehézsé
geket idézett elő az utánszállítás szervezésében. Az utak hosszúsági ki
terjedése megnövekedett, következésképp megnőtt az utak előkészíté
séhez és fenntartásához szükséges erők és eszközök száma. Például a 
Dnyeper folyó leküzdése előtt a 3. Ukrán Frontnál a front katonai gép
kocsiútvonal hossza 1451) km volt. A Dnyeperért folyó harc időszakában 
augusztus és szeptember hónapok folyamán az 1. Brjánszki Frontnak 263 
új hidat építettek. melyek általános hossza 2880 m volt, helyreállítottak 
és megerősítettek 757 hidat 5170 m kiterjedésben, valamint profilíroztak 
650 km új utat. 

Az egész szovjet-német fronton az egymást követően végrehajtott 
támadó hadműveletekben nagy jelentőségre tett szert az erők és eszkö
zök előzetes összpontosítása és az azokkal történő széles körű manőver 
a megfelelő hadászati irányokba, a hadműveletek előkészítésének és le
folyásának időszakában. E feladatok megoldásában megnövekedett a köz
ponthadtáp szerepe. A hadtáp központi vezető szervei kötelesek voltak 
időben segítséget nyújtani a frontoknak, és gyorsan áthelyezni a hadtáp 
erőkifejtését egyik irányból a másikba. Szükségessé vált a központi alá
rendeltségben levő raktárak és bázisok, vasúti, közúti, egészségügyi, va
lamint más hadtápegységek és -intézetek számának megnövelése. 

A csapatok hadtápbiztosítási feladatainak terjedelmes megnöveke
dése, azok végrehajtásának bonyolultsága szükségessé tette egy sor rend
.szabály foganatosítását. Ezek a hadtáp szervezeti struktúrájának, a mun-
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kamódszereinek tökéletesítésére irányultak. A gépkocsiszállításók szer
vezettsége, a közutak helyreállítása és fenntartási lehetőségének növe
lése érdekében, 1943-ban a Szovjet Hadsereg Gépjármű és Páncélos Főcso
portfőnöksége, Gépjármű Csoportfőnöksége, valamint a közúti szolgálat 
bázisán létrehoztak a hadtápfőnök alárendeltségében két önálló szolgá
latot: a gépjármű és közúti szolgálatot. 

Megváltozott az anyagi eszközök utánszállitásának rendje. Az 1942/ 
43. évi téli hadjárat tapasztalata megmutatta, hogy a meglevő „magamra" 
utánszállítási rend - a támadás magas üteme miatt a csapatok jelentős 
elszakadása esetén a vasút helyreállitott szakaszairól - nem felel meg 
a követelményeknek. A csapatok és magasabbegységek szállítóeszközei 
nem bírták végrehajtani ·feladataikat. E hibák megszüntetése céljából 
1943 júniusában új elveket vezettek be, melyeknek megfelelően az anyagi 
eszközök valamennyi fajtájának utánszállításáért az elöljáró hadtápfőnök 
volt a felelős, függetlenül attól, hogy kinek az alárendeltségébe tartoztak 
az e célra bevont járművek. 

Az egészségügyi biztosítás szervezése is lényeges változásokon ment 
keresztül. 

A szovjet fegyveres erők által lefolytatott sikeres támadó hadmű
veletek kapcsán szükségtelenné vált valamennyi sebesültnek és beteg
nek mélyen a hátországba történő kiürítése. A frontoknál létrehoztá:k a 
sebesültek és betegek gyógyításához szükséges feltételeket. Most már a 
személyi állomány felgyógyulás után vissza tudott térni a csapatokhoz. 
Ezzel elősegítették a káderek jobb felhasználását, továbbá megnövelték 
a csapatdk és alegységek harci összekovácsoltságát. 

A hadműveletek dinamikája során megfigyelhető volt az a törekvés, 
mely szerint a hadtápegységek és -intézetek elhelyezkedése maximálisan 
közeledett a csapatokhoz, amit a szállítás és kiürítés feltételei követeltek. 
lgy például a kurszki csatában a frontraktárak többsége 100-250 km, 
a tábori hadseregbázisok 30-80 km-re voltak a csapatdkétól. A front- és 
hadseregraktárak csapatokhoz történő közelítésének eredményeként meg
rövidült az utánszállítás és kiürítés ideje, a támadó magasabbegységek 
hadtápbiztosítási feltételei jobbak lettek. 

Ilyenképpen a Nagy Honvédő Háború második időszakában a fegy
veres erők hadtápjára a hatalmas támadó hadműveletek biztosítása érde
kében jellemző volt - a rendkívül megfeszített munka, a hadtáp szerve
zeti struktúrájának további korszerűsítése és harctevékenység űj felté
teleinek megfelelően - az erők és eszközök leghatékonyabb felhasználási 
módjának keresése. 

A Nagy Honvédő Háború harmadik időszakában a hadtápszervek 
strukturája, a csapatok 1hadtápbiztosításának megszervezése jelentősen 
nem változtak. Ezzel együtt a hadtáp munkájában megfigyelhető volt egy 
sor lényeges sajátosság, amelyek a katonai gazdasági helyzettel és a fegy
veres harc jellegével voltak kapcsolatosak. A periódus kezdetére a II. vi
lágháborúban bekövetkezett a gyökeres fordulat az antihitlerista koalí
ció javára. A Szovjetuniónak, mint a fasizmus elleni harc vezető erejének 
nemzetközi tekintélye mérhetetlenül megnőtt. Gyors ütemben fejlődött 
a szovjet hadigazdaság és szünet nélkül nőtt a csapatok felszereltsége 
fegyverrel és harcitechnikával. Elegendő bizonyíték erre, hogy 1944-ben 
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- 1943-hoz viszonyítva - a tankok termelése 24 ezerről 29 ezerre, re
pülők termelése 34,9 ezerről 40 ezerre növekedett. 

A szovjet fegyveres erők technikai felszereltsége jelentősen felül
múlta a német fasiszta hadseregét. A hadászati kezdeményezés véglegesen 
átment a szovjet Legfelsiibb Főparancsnokság 'kezébe, így a Szovjet Had
sereg és Hadiflotta harctevékenységének alapvető módja a hadászati tá
madás lett, melyet a frontcsoportok támadó hadműveleteinek egymás 
utáni (1944) és egyidejű (1945) végrehajtása útján valósítottak meg az 
egész szovjet-német fronton. 

A háború harmadik időszakában a hadműveleteink megkülönböz
tető vonásai a nagy méret, a határozott cél, a támadás gyors üteme, és 
ezzel kapcsolatosan a hadtápbiztosítás erő- és eszközszükségletének to
vábbi megnövekedése voltak. Például a bjeloruszi és a következő hadá
szati műveletekben a támadás üteme elérte a napi 20-25 km-t, néha 
többet. 1944-ben 55 ezer vagon lőszerrel többet fogyasztottak, mint 
1943-ban. Az üzemanyag-fogyasztás megnövekedett: 1942-ben 4-6 ezer 
tonna, 1944-ben 20 ezer tonna, 1945-ben 40 ezer tonna volt. 

A tervezett hadműveletek biztosítása érdekében szükségessé vált 
a hatalmas terjedelmű munka végrehajtási idejének lerövidítése, alap .... 
vetően az anyagi eszköz tartalékok felhalmozási idejének lecsökkentése. 
!gy például a Visztula-Odera hadművelet előkészítésének időszakában 
csak az első Bjelorusz Frontnak 68 461 vagon anyagot adtak ki, azaz napi 
1300 vagont. Bonyolulttá tette a feladat végrehajtását az, hogy a harci 
technikát, a lőszert és más anyagokat jelentős távolságról kellett szállí
tani, az Uraitól és a Volga partjától, ahol a haditermelés alapvető köz
pontja elhelyezkedett. 

Az anyagi eszközök szállításában még nagyobb nehézségek keletkez-
tek a hadműveletek folyamán. Az ellenség visszavonulva a harcászati 
övezetben a vasutakat teljesen lerombolta, a mozgó állományt elrabolta, 
a hadműveleti mélységben felrobbantotta a hidakat, viaduktokat és más 
szállítási objektumokat. Ez idézte elő a vasutak helyreállítási ütemének 
csökkentését és a csapatok jelentős elszakadását az ellátóbázisoktól. 

Ilyen helyzetben fontos jelentőséggel bírt az ellenség megelőzése, 
a kommunikáció rombolásának megakadályozása. Ragyogó például szol
gál e vonatkozásban a Bjelorusz hadművelet. A 3. Bjelorusz Front pa
rancsnoka és az 1. Baltikummellélti Front parancsnoka feladatul szabták 
a légierőnek és partizánoknak a vasúti objektumok rombolásának meg
akadályozását. 

Ennek eredményeként az orsai szakaszon sikerült megőrizni a 
Dnyeperen keresztül vezető hidat, viaduktokat és más objektumokat. Ez 
lehetővé tette a vasút helyreállítási ütemének növelését naponként 17 
km-ig (a tervekben szereplő 8,5 km-rel szemben), és a támadó hadmű
velet során kedvező feltételek létrehozását a hadtápegységek és -intézetek 
csapatokhoz történő közelítésében. 

A hadászati támadás dinamikája során nagy jelentőségre tett szert 
a szállítóeszközök valamennyi fajtájának komplex alkalmazása. A csa
patoknak történő időbeni anyagkiadás céljából a gépkocsiszállítással egy
időben széleskörűen alkalmazták az elszigetelt vasúti szakaszokat, uszá-
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lyokat, valamint a harckocsi HDS-ekhez történő lőszer és üzemanyag el
juttatása céljából a légi szállítást. 

Ennek során világosan kitűnt a gépkocsiszállítások szerepének növe
kedése. A kijevi hadműveletben az 1. Ukrán Frontnak utánszállítottak 
gépkocsival 274 ezer tonna anyagot a Visztula-Odera-i hadműveletben 
827 033 tonnát, a berlini hadműveletbe pedig 915 312 tonna anyagot. A 
gépkocsiszállítást széleskörűen alkalmazták csapatszállításokra is. 

A háború harmadik időszakának befejező hadjáratában támadó 
hadműveletek folytak különböző hadászati irányokban és a harctevékeny
ségeket még nagyobb dinamizmus jellemezte. Ezzel kapcsolatosan kelet
kezett az állandó mozgótartalék létrehozásának szükségessége, valamint 
a hadtápbiztosítás erői és eszközei időben történő manőverezésének szük
ségessége a hadműveletek során. Ismeretes például, hogy a Visztula
Odera hadműveletben, amikor az 1. Bjelorusz Front kijutott az Odera 
folyóhoz és az ellenség ellentámadásának veszélye állt fenn, Pomerániá
ból a frontparancsnok gyorsan átcsoportosított négy összfegyvernemi és 
két harckocsihadsereget a veszélyeztetett irányba. A fronthadtáp nem 
rendelkezett olyan mozgékonysággal mint a csapatok, erői szét voltak te
lepítve 500 km mélységig. Csupán a Főparancsnokság és a front PK 
HTPH alárendeltségében meglevő meghatározott mennyiségű gépkocsi
szállító, egészségügyi, közúti és más hadtápegységek és azokkal történő 
időbeni manővernek köszönhető, hogy sikerült megoldani a csapatok biz
tosítását az új hadműveletben. Ide öt nap folyamán gépkocsiszállítással 
átadtak több mint 7 ezer tonna lőszert. Az új irányba átirányították a 
vasúti szállítmányok egy részét. Az egészségügyi szolgálat rövid idő alatt 
szétbontakoztatott 15 ezer tábori kórházi ágyat. 

A háború harmadtk időszakában a hadtápbiztosltás szervezésére jel
lemző volt, a hadtápkörletek mélységének megrövidülése a hadműveletek 
előkészítésének időszakában. A hadműveletek kezdetén a hadtápkörletek 
mélysége többségében nem haladta meg a fronthadtápnál a 150-250 
km-t, a hadsereghadtápnál 50-100 km-t. Ugyancsak változáson ment ke
resztül a harckocsihadseregek és más mozgékony magasabbegységek had
tápbiztosításának szervezése. Míg korábban a hadműveleti magasabbegy
ségek hadtápjai az összfegyvernemi HDS után bontakoztak szét és az át
törés során a csapatokat csupán a csapatok és magasabbegységek had
tápjai követték, addig a harmadik időszak hadműveleteiben az áttörésben 
részt vevő csapatokat a HDS hadtáp és a megerősítésre adott fronthad
táp egy része közvetlenül követték. Ez a tapasztalat a háború utáni idő
szakban a harckocsi- és gépesített csapatok hadtápmunkájának alapját 
képezte és sok vonatkozásban még napjainkban sem vesztette el a je
lentőségét. 

Szükséges kimondani, hogy 1944 nyarának kezdetén a szövetséges 
csapatok Nyugat-Európában folytatott hadművelete nem könnyítette a 
szovjet fegyveres erők hadtápjainak helyzetét. 

Mint ismeretes, a hitlerista Wermacht főereje a szovjet-német fron
ton volt és ellenük nehéz harcot kellett folytatni. Ez nem tette lehetővé 
a haditermelés csökkentését és megkövetelte a hadtápszervek magas fokú 
operativitását a csapatok harcitechnikával, fegyverzettel, lőszerrel és 
üzemanyaggal történő ellátása érdekében. Egy sor esetben a Legfelsőbb 
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Főparancsnokság kénytelen volt a hatalmas hadászati műveletek előké
szítésének idejét lerövidíteni, amelynek következtében a hadtápnak igen 
feszítetten kellett dolgoznia. !gy például 1945. januárban meggyorsították 
a Visztula-Odera támadó hadművelet előkészítését a célból, hogy 
Churchill kérésének megfelelően segítséget nyújtsanak a szövetséges csa
patoknak, amelyek a német csapatok Ardennek-i támadásának visszave
rése során nehéz helyzetbe kerültek. Ennek az évnek április hónapjában 
le kellett rövidíteni a berlini hadművelet előkészítését, mely a szövet
séges csapatok parancsnokságának azon szándékával volt kapcsolatos. 
hogy megelőzzék a szovjet hadsereget Berlin birtokbavételében. 

A harctevékenységek külföldi államok területére történő áthelyezé
sével felmerült a magán- és állami ipar, a vasutak, ezen államok munka
erejének igénybevétele a fegyveres erők részére. Újjá kellett szervezni 
a népgazdasági termelést és meg kellett oldani más feladatokat. E cél
ból szükségessé vált űj vezető szervek, hadtápegységek és -intézetek lét
rehozása, valamint a vasút hazai és nyugat-európai csatlakozásain átrakó
bázisok szétbontakoztatása. 

Ebben az időszakban a szovjet hadsereg hadtápszervei segítséget 
nyújtottak a felszabadított népeknek a gazdaság helyreállításában, laká
sok építésében, vasutak és közutak javításában. A lakosság ingyenesen 
részesült egészségügyi biztosításban és fizetés nélkül kapott élelmet. 
E célból a szovjet kormány határozata alapján a szovjet HDS tartalékai
ból átadtak 900 ezer tonna élelmet. 

A frontok segítséget nyújtottak a helyi lakosságnak az 1945. évi ta
vaszi vetés elvégzésében. Csak Németország területén csapataink és had
tápjai segítségével 250 ezer hektár földet vetettek be. 

A háború befejező időszakában a német fasiszta parancsnokság ré
széről aktivizálódott a ráhatás a ténykedő hadsereg hadtápjára. A hadtáp 
tevékenységének dezorganizálására az elienség felhasználta nemcsak a lé
gierőt, hanem a diverziós felderítő csapatokat és a különböző burzsoá
nacionalista bandákat is. Ezzel kapcsolatosan megnövekedtek a hadtáp 
őrzésével és védelmével kapcsolatos követelmények. E feladatok megol
dására a speciális csapatokkal együtt egyre szélesebb körben vonták be 
a tartalékezredeket, a légvédelmi csapatokat, a magasabbegységeket és 
esetenként más harci alegységeket. Például e. Visztula-Odera hadműve
letben az 1. Bjelorusz Front hadtápjainak őrzésére és védelmére bevontak 
négy „NKVD" ezredet, 1350 légvédelmi ágyút, OOO légvédelmi géppuskát 
és körülbelül 200 fényszórót. 

Összegezve az elmondottakat ki kell hangsúlyozni, hogy a szovjet 
fegyveres erők hadtápja a háborű éveiben a csapatok anyagi-technikai, 
egészségügyi, repülőtéri-műszaki, javítási és más anyagokkal való bizto
sításában, kiszolgálásában kolosszális munkát végzett és méltóan kivette 
a részét az ellenség felett aratott győzelemben. 

A népgazdaságból átvett és a csapatokhoz eljuttatott 10 millió tonna 
lőszert, több mint 16 millió tonna üzemanyagot, kb. 40 millió tonna élel
met, ruházatot és az anyagi eszközök sok más fajtáját. Vasúton 10 mil
lió vagon, gépkocsival kb. 145 millió tonna anyagot szállítottak. Helyre
állítottak és átalakítottak kb. 120 ezer km vasutat és több mint 15 ezer 
vasúti hidat. Kiszolgáltak 350 ezer, építettek és helyreállítottak 100 ezer 
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km közutat és 13 millió méter hidat, berendeztek 6 ezer repülőteret, biz
tosítottak 3,8 millió repülőbevetést. Megjavítottak hatalmas mennyiségű, 
különböző fajtájú· technikát és _hadianyagot. A hadtáp erőfeszítéseinek 
köszönhető, hogy a katonák részére állandóan és minden helyzetben biz
io::,ították az élelmet. A háború évei alatt a csapatokhoz \'isszatért a se
besültek 72. a betegek 90,6° 0-a. A háború négy éve alatt a hadsereg sze
mélyi állományának négy alkalommal adtak új nyári és téli ruházatot. 

A Szovjetunió fegyveres erői hadtáp személyi állományának a háború 
éveiben tanúsított jelentős hőstetteit a párt és a kormány magasra érté
kelte. A hadtáp 52 katonájának a Szovjetunió Hőse, több mint 30-nak 
a Szocialista Munka Hőse címet adományozták. A hadtáp különböző szol
gálati ágainak sok tízezer tábornokát, tisztjét, tíszthelyettesét és kato
náját tüntették ki. 

Milyen következtetéseket lehet levonni a hadtáp megszervezésének 
és munkájának az elmúlt háború során szerzett tapasztalataiból. 

Mindenekelőtt a Nagy Honvédő Háború meggyőzően igazolta a le
nini tételek betartásának fontosságát arról, hogy a. háború folytatásához 
erős és szervezett hátország szükséges. Ez a lenini követelmény egyaránt 
vonatkozik mind a széles értelemben vett hadtápra (hátország). mind a 
fegyveres erők hadtápjára. Nevezetesen a hadtáp (hátország) erőssége 

volt a Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelem biztosításának egyik 
döntő tényezője. 

A háború kiemelten bebizonyította a fegyveres erők hadtápja köz
pontosított vezetési struktúrájának szükségességét. Ez biztosította az 
egész háborű folyamán, valamint a katonai tevékenységek különböző 

időszakaiban a hadtáp erőkifejtésének időbeni összpontosítását az egyre 
növekvő terjedelmű és hallatlan bonyolult feladatok sikeres megoldá
sára, 

A harci tapasztalatok igazolták, hogy a fegyveres erők hadtápmun
kájánack sikere a háború idején nagymértékben attól függ. hogy a had
tápbiztosítás elmélete mennyiben felel meg a harc, a hadműveletek. egé
szében a háborű követelményeinek. 

A fegyveres erők hadtápbiztosítási elvei a háború folyamán szünet 
nélkül fejlődtek. a Hadiflotta1 a Szovjet Hadsereg technikai felszerelt
sége, a hadműveletek jellege és végrehajtási módjai változásainak mér
tékében. Ez pozitív szerepet játszott a hadtáp feladatainak végrehnjtá
sában. 

A háború folyamán hallatlan értékes tapasztalatokat adtak a fegy
veres erők hadtápszervei, a párt- és népgazdasági szervek közötti együtt"." 
működése, a fegyveres erők anyagi, egészségügyi, technikai biztosításá
nak tervezése, valamint a kommunikáció helyreállítása területén. 

Nagy jelentőséggel bírnak a Szovjet Hadsereg, valamint a szovjet
német fronton harcoló külföldi magasabbegységek és seregtestek hadtápja 
közötti szoros együttműködés tapasztalatai. 

A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai igazolták, hogy meghatározott 
körülmények között a fegyveres erők hadtápjának erőit és eszközeit be 
lehet vonni olyan feladatok végrehajtásába is, mint segítségnyújtás a sa
ját népgazdaság részére, valamint más országok felszabadított népeinek. 

Az elmúlt háború hallatlan értékes tapasztalatokkal gazdagította a 
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szovjet hadtudományt, a csapatok hadtápbiztosításának szervezésében és 
más kérdésekben is. E nehéz években kidolgozott tételek közül sok nap
jainkban sem vesztette el aktualitását. 

Teljesen világos, hogy az atomfegyver és a fegyveres harc más esz
közeinek megjelenésével gyökeresen megváltozott a korszerű háború jel
lege és megvívásának módjai. Ezek megkövetelték a hadtápmunka új 
szervezeti formáit és módszereit. De napjaink hadműveleteiben a csapa
tok hadtápbiztosításának kérdései csak akkor oldhatók meg helyesen, ha 
a hadügyben végbement változások figyelembevételével együtt, széles
körűen felhasználjuk a tudomány. a technika vívmányait. valamint alkotó 
módon alkalmazzuk a hadtáp felkészülésének és tevékenységének az el
múlt háborúban szerzett tapasztalatait. 

A háború utáni években az ország szakadatlan gazdasági felemelke
dése alapján jelentősen megnőtt a fegyveres erők hadtáp technikai fel
szereltsége és komoly jellegű változásokon ment keresztül a hadtápegysé
gek és -intézetek személyi állományának munkája. A Szovjet Hadsereg 
és Hadiflotta hadtápja most szilárdabb mint valaha. és képes a csapatok 
hadtápbiztosítási feladatainak végrehajtására a korszerű háború bármely 
viszonyai között. 
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Kérjük a folyóirat 1972. 3. sz.-ba behelyezni. 

SAJTÓHIBA JEGYZÉK 

a 3/1972. Hadtápbiztosítás „'1'··· számában megjelent 

„SPARTACUS'' kísérleti jellegű bemutató szakharcászati 
gyakorlatról című cikkhez 

í6. sz. melléklet, S9. oldal: 

Személyi állomány megoszlása táblázat 5. sorában kötöző, helyesen 
kötöző gk. 

Segélynyújtás tartalma táblázatban: Tracheomostomia, nyelvfelöltés, he
lyesen Tracheostomia, nyelvkiöltés. 

Szelepes pix, funkció, helyesen szelepes ptx. punkció. 

Száll. törés, rögzítés (ellenőrzés). helyesen szállítási törésrögzítés (ellen
őrzés). 

17. sz. melléklet, 90. oldal: 

EllátotLág táblázat technika rovatában Mkp helyett 1\.-Iko. 

Főbb eü. anyagok, mutatók helyett főbb eü. hb.-i anyagi mutatók. 

Függőleges rovatban Antibiotio helyesen Anlibioticumok. 

Csak a KPOP-hez tartozik - Egyidőben 8 fő részére biztosít 02 ellátást. 

Chlorocid drg. 5 inj. amp. helyesen Chlorocid drg. S inj. amp. 

Promtidllin F. amp. helyesen Promptcillin F. amp. 

Sérültellátás lehetőségei táblázatban: 
Segélynyújtás terjedelme, Ellátás-lehetős., helyesen Segélynyújtás terje
delme, Ellátás lehetőségei. 

25. sz. meUéklet, 98. oldal: 

Ellátottság táblázatban: 

RE-I. 3 Egyidőben 3 sérült légútjának szabaddá tételére alkalmas, helye
sen RE-I. 3 Egyidőben 3 sérült légútjának szabaddá tételére alkalmas. 



Biztosítja a garat leszívását. 

RE-II. 1 Bizt, a garat leszivását. 5 fő intubálására alkalmas, helyesen 
RE-II. 1 5 fő intubálására alkalmas. Biztosítja a légcső leszívását. 

KOP (02) 1 Bízt. a légcső lesziv. 2 fő részére biztosít egyidőben B2 

ellátást, helyesen KOP (02) 1 2 fő részére biztosít egyidőben 02 ellátást. 
KROP (02) 8 fő részére biztosít ellátást, helyesen KPOP (02) 8 fő részére 
biztosít 02 ellátást. 

Chlorocid 5 inj. amp., helyesen Chlorocid S inj. amp. 

Promticillin F amp., helyesen Promtcillin F amp. 

A táblázatból kimaradt: Eü. technika: Teher gk., kötöző gk. 

26. sz. melléklet, 99. oldal: 

Sérültellátás lehetőségei táblázatban: 

Életmentő ell. RG. szorul, helyesen Életmentő ellátásra szorul. 

1 ó/10 fő. helyesen 1 katona 1 óra alatt 10 főt. 

2 kat. 2 ó, helyesen 36 főt 2 katona 2 óra alatt, 

Összmentesít, helyesen Önmentesítés. 

28. sz. melléklet, 101. oldal: 

Ellátottság táblázatban: 

Ibi. Klf., helyesen Inj. klf. 

TBL. Klf., helyesen tabi. klf. 

1430 amp. 

Reguimáció, helyesen Reanimácio. 

Saffgru-tubus 9 sérültnél GGRGI leszívás, 45 sérültnél intubálás légcső 
leszívás, helyesen Safiard-tubus, 9 sérültnél garat leszívás, 4-5 sérültnél 
intubálás, légcső leszívás. 

36 fő o. ellátását biztosítja, helyesen 36 fő 02 ellátását biztosítja. 

29. sz. melléklet, 102. oldal: 

Sérültek megoszlása táblázatban: 

Trauzit ell., helyesen Tranzit ellátás. 

30. sz. melléklet, 103. oldal: 

Osztályozás elvi szempontjai HSH (EOG)-on táblázatban: 

Életmentő ellátásra szorulók rovatban: 

- Grifriás vérzés, helyesen Artériás vérzés. 



Nyílt vagy szelepes pix, helyesen Nyílt vagy szelepes ptx. 

Szív tampongd, helyesen Szív tamponád. 

Anafror és tetanusz fertőzés, helyesen Anaerob és tetanusz fertőzés. 

A) E. 100 R felett, helyesen É. + 100 R felett. 

B) É. Súlyos (KP súlyos) traumás sérülés, helyesen É. + súlyos (kp. sű
lyos) traumás sérülés. 

Heveny intoxigátió, helyesen Heveny intoxicatio. 

VH, SH ingorporatió, helyesen VH, SH incorporatio. 

Atmeneti ellátásra szorulók rovatban: 

- Korlátozott kiterjedésű égés arc, kéz, nagyizületi felszínek, helyesen 
Korlátozott kiterjedésű égés arc, kéz, nagyízületi felszínen. 

- lprit conjungtivitis, rhinitis, helyesen Iprit conjunctivitis, rhinitis. 
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