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A löszerellátás további korszerűsítésének lehetőségeiről 
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A lőszerellátás fontosságát úgy a történelmi tapasztalatok, mint a kor
szerű fegyveres küzdelem megvívásának követelményei, egyaránt alátámasztják. 

A történelmi tapasztalatok - mint azt több kimagasló hadvezér második 
világháborús memoárja rögzíti - beigazolták, hogy a lőszerellátás kihathat a 
hadműveletek és a harctevékenységek megkezdésének idejére, lefolyására és ki
menetelére. 

A hadtudományi kutatás eredményei kimutatják, hogy a korszerű tűzesz

közök lőszerfelhasználása lényegesen nagyobb lesz, mint a második világháború 
során alkalmazott tűzeszközöké volt. Ezt jellemzően alátámasztja az a fejlődés, 
hogy a Szovjet Hadsereg egy gépesített hadosztályának egy össztüzéhez szüksé
ges lőszer súlya, a második világháború kezdetétől 1970-ig 1,5 tonnáról 53 ton
nára, vagyis több, mint 27-szeresre növekedett. E tény önmagában is ráirá
nyítja a figyelmet a lőszerellátás fontosságára. 

Figyelembe véve a történelmi tapasztalatok tanulságait és a korszerű fegy
veres küzdelem ez irányú követelményeit, a Magyar Néphadseregben az elmúlt 
évek során különös gondot fordítottak a lőszerellátás korszerűsítésére. A száraz
földi csapatoknál a fegyverzeti és a hadtáp szolgálat - a miniszteri direktívák 
és a minisztériumi szintű szakmai vezetés útmutatása, követelményei alapján -
lényegesen előrelépett a lőszerellátás korszerűsítésében. 

Tanulmányom céljaként azt tűztem ki, hogy a lőszerellátás néhány lényeges 
összetevőjének fejlődését elemezve - a jelenlegi helyzet alapján -, analizáljam 
az elért eredményeket és az elemzésből nyert következtetések levonásával, rög
zítsem a korszerűsítés néhány további lehetőségét. Természetesen a teljességre 
való törekvés igénye nélkül. 

lgy a lőszerellátás korszerűsítésének elemzésére irányuló analízist ;·· követ
kező fő kérdések köré csoportosítottam: 

- A lőszerkészlet kiszabatok kialakításában elért eredmények és a tovább
fejlődés útjai. 

- A lőszerellátással kapcsolatos vezetési ter)ékenység területén elért ered
mények és a korszerűsítés további lehetőségei. 
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- A lőszerellátás folyamatának leszabályozásában és az ellátásban érintett 
szervek közötti együttmiiködésben elért eredmények és az előrehaladás további 
lehetséges útjai. 

- A lőszerellátás végrehajtásában, annak begyakorlásában mutatkozó ered
mények és az e területen történő előrelépés néhány lehetősége. 

A lőszerkiszabatokról és azok továbbfejlesztésének lehetőségeiről 

A hatvanas évek második felétől kezdődően intenzívebbé vált a lőszer
készletek kiszabatainak, lépcsőzésének és a várható hadműveleteknek megfelelő 
decentralizált elhelyezésének elemzésére vonatkozó tevékenység. Kialakításra 
kerültek az első és az azt követő hadműveletek lőszerfelhasználásának - tudo
mányosan megalapozott - irányszámai és erre alapozva meghatározásra került 
a lőszerszükséglet. 

A lőszerkészletek kiszabatai erre alapozva, a direktívák előírásainak meg
felelően, számottevő mértékben korszerűsödtek. E korszerűsítés jellemző voná
sai a következők: 

hatvanas évek közepéig a hadsereg csupán a mozgó lőszerkészletekkel 
rendelkezett egy esetleges hadművelet kezdetén. 

Ezzel a hadműveleti lehetősége - lőszerrel történő biztosítottság szem
pontjából - lényegesen kisebbek voltak, mint napjainkban. 

- 1965-1970. évek közötti időszakban megalakításra kerültek - az erre 
kijelölt helyőrségekben - az úgynevezett stacionáris kiegészítő lőszerkészletek. 
Ezek a lőszertároló pontokon, valamint a lőtereken nyertek elhelyezést és az 
első hadművelet első napjaiban fellépő lőszerfelhasználás biztosítására a had
sereg által - az elöljáró szabályozása mellett - igénybe vehetők. E megoldás 
minden kétséget kizáróan növelte a hadsereg lőszerrel való biztosítottságát. 

- 1970-75. évek közötti időszakban újabb úgynevezett mobil kiegészítő 
lőszerkészletek kerültek megalakításra, amelyeket a csapatok közvetlenül a moz
gókészletekkel együtt szállíthatnak. Így a készletek közvetlenül a csapatoknál 
már azok harcbalépésével egyidejűleg rendelkezésre állnak. A lőszerrel történő 
biztosítottságot e készletek is vitathatatlanul növelik. 

A lőszerkészletek fejlesztésének további perspektíváit illetően - gondos 
elemzés után úgy tűnik - még vannak további lehetőségei. Igaz, jó néhány té
nyező (pl. újabb szállítójárművek beállítása; az ennek következtében megnöve
kedő alaphosszak stb.) bizonyos mértékig korlátozza a lehetőségeket. Azonban 
a belső tartalékok további jobb kihasználásával számottevő lehetőségek kínál
koznak, a lőszerkészletek alakításának további korszerűsítésére. 

Kiindulva azon célból, hogy a lőszerkészletek további korszerűsítésének 

alapját a harcoló csapatok és a seregtestek minél magasabb szintű lőszerrel való 
biztosítottsága kell hogy képezze, célszerű a lőszerkészletek korszerűsítésére vo
natkozó elemzést elvégezni. 

Egy erre vonatkozó elemzés szintéziseként azon alapvető következtet"és 
vonható le, hogy az elvonuló szárazföldi seregtestek első hadműveletei lőszer
rel való biztosítottsága tovább fokozható a rendelkezésre álló belső tartalékok 
intenzívebb kihasználása útján. 
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Ennek lehetőségei és módszerei - többek között - a következők lehetnek: 

1. Tovább növelni a stacionáris kiegészítő lőszerkészleteket, a várható 
hadművelet jellegének és lefolyásának figyelembevételével. 

a) A stacionér kiegészítő lőszerkészletek növelésének egyik lehetősége az 
érintett helyőrségekben további lőszertároló-pontok létrehozása. 

b) Másik módszer, hogy azokon a lőtereken ahol ez még nincs, valamint 
egyes erre alkalmas kiképző bázisokon lőszertároló-pontok kialakítása. 

2. Tovább munkálni a helyhez kötött kiegészítő lőszerkészletek igénybe
vételének és kiürítésének rendjét és módszereit. 

Az elmúlt néhány gyakorlat során beállításra kerültek a lőszertároló-pontok 
kiürítésének gyakorlati módszerei. Sajnos, nem a legeredményesebb tapasztala
tok rögzíthetők e tekintetben. Ezért feltétlen célszerű lenne a probléma meg-
oldása érdekében a lőszertároló-pontok kiürítésére vonatkozó elvi és gyakorlati 
(módszerbeli) kimunkálás. 

Célszerűnek tűnik a lőszertároló-pontok kiürítésére vonatkozó kidolgozást 
a gépkocsiszállítási ágazat mellett a vasúti és a légi (helikopter-) szállítás körül
ményeire is kiterjesztve kidolgozni. Ugyanis az elmúlt gyakorlatok során több 
alkalommal felmerült a lőszertároló-pontok vasúti szállító eszközökkel való 
kiürítésének szükségessége (amikor a tárolópontok a csapatoktól elmaradtak), 
úgyszintén több alkalommal kellett tervezni, főként sürgős esetekben, a nagy 
távolság miatt, a helikopterekkel töcténő kiürítéssel is. Felmerül tehát a lőszer
tároló-pontok kiürítésének korszerűsítése érdekében, az említett három szállítási 
ágazat igénybevételével történő kiürítés elveinek és gyakorlati módszereinek 
kimunkálása. 

3. Tovább növelni a mobil kiegészítő lőszer készletek mennyiségét. 

A mobil kiegészítő lőszerkészletek - harcfeladatokra történő felhasználás 
szempontjából - szinte egyenértékűek' a mozgókészletekkel, mert azokat a csa
patok magukkal szálUtják és a mozgókészletekhez hasonlóan felhasználhatják. 

E területen - vagyis a mobil kiegészítő lőszerkészletek képzésében - ez
ideig csupán az alegységeknél tekintetbe jöhető szállítótér egy részét használ
tuk ki. Attekintve e kérdésben a belső tartalékokban rejlő lehetőségeket, a mo
bil kiegészítő lőszerkészletek képzésének a következő reális lehetőségei mutat
koznak: 

- az alegységeknél levő szállítótér további kihasználása. (Vontatók, harci
gépek, század (üteg), zászlóalj löszerszállító járművek.) 

- Az egység ellátó alegységeinél rendszeresített löszerszállító járművek 
megnövekedett szállító terében rejlő lehetőségek számbavétele és kihasználása. 

- A hadosztály ellátó zászlóalj terében rejlő megnövekedett lehetőség ki
használása. Az elmúlt mozgósítási gyakorlatok igazolták, hogy a népgazdaság 
egyre nagyobb teherbírású szállító járműveket biztosít. lgy a lőszerszállító al
egységek 100-200 tonna feles szállítótérrel is rendelkeztek. Ezt célszerű lenne 
mobil kiegészítő készletek szállítására kihasználni. 

- A hadseregnél szintén hasonló a helyzet. Egy megalapozott (realitáso
kon nyugvó) számvetéssel - minden bizonnyal - néhány száz tonna kiegészícő 
lőszer képzésére itt is mutatkozik lehetőség. 
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Tehát a mobil kiegészítő készletek további növelésére több tagozatban is 
reális lehetőség mutatkozik. Perspektivikusan e lehetőségek kihasználása feltét.
len célszerűnek tűnik. 

Összefoglalva: a lőszerkészlet-kiszabatok az elmúlt közel egy évtized során 
végbement fejlesztés eredményeként, a korszerű fegyveres küzdelem követelmé
nyeinek megfelelően, egyre nagyobb harci, hadműveleti lehetőségeket biztosíta
nak a csapatoknak lőszerellátottság szempontjából. A lőszerkészlet-kiszabatok 
további formálásának, korszerűsítésének reális lehetőségei vannak. Ezek részle
tes kimunkálása a lőszerellátásért felelős vezetők és szakemberek perspektivikus 
feladatát kell hogy képezze. 

A löszerellátás végrehajtási folyamatának leszabályozásáról 
és a továbbfejlesztés főbb irányairól 

A lőszerszállítás - mint ismeretes - az anyagellátási feladat-komplexum 
része. Egy elkövetkezendő fegyveres küzdelemben - a prognózisok szerint -
a lőszerellátás terjedelme, az anyagi biztosítás egészét tekintve, annak 40°/o-át 
teszik ki. Ez azt is jelenti, hogy az anyagi biztosítással kapcsolatos végrehajtási 
tevékenység majdnem fele a lőszerellátás végrehajtásában fog realizálódni. 

A hatvanas évek közepén az érvényben levő elvek szerint kialakult a lő
szerellátásért való kettős felelősség. Amely abban domborodik ki, hogy az el
látási feladatokért a fegyverzeti · szolgálat, a szállítási feladatokért pedig a 
hadtápszolgálat a felelős. Mint a gyakorlat azt több esetben alátámasztotta, 
az ilyen elvi felelősség megosztás a végrehajtás szintjén kevésnek bizonyult. 
Ezért el kellett végezni a lőszerellátási folyamat végrehajtásának leszabályozá
sát. Úgy tűnik, hogy ezt a feladatot a hadtáp és fegyverzeti szakemberek közös 
erőfeszítéseként sikerült - legalább is egyenlőre - megnyugtatóan megoldani. 

A probléma megoldásának lényege úgy rögzíthető, hogy a lőszerellátás fo
lyamatának végrehajtását ~ egy-egy adott ellátási szint vonatkozásában -, ré· 
szekre bontották. Az egyes részfeladatok végrehajtásáért való felelősséget kon
krétan meghatározták úgy a lőszerellátó alegységek (raktárak) mint a szállító 
alegységek részére. Ennek megfelelően a lőszerszállítási részfeladatokért való 
konkrét felelősség a következők szerint alakul: 

1. Az üres és hátraszállítandó lőszer anyaggal megrakott szállító járművek 
eljuttatása az elöljáró tagozat által megjelölt lőszer forrás átvételi helyére. Fe
lelős: szállító alegység. 

2. Lőszerkészletek átvétele az elöljárótól és az átvett lőszerek át- (fel-) 
rakása a szállító járművekre. Felelős: a lőszerraktár. 

3. Az átvett készletek beszállítása (az adott szint) lőszerraktárába. Fele
lős: szállító alegység. 

4. Lőszerkészletek tárolása (az érintett szint) tábori lőszerraktárának te
lepülési körletében. Felelős: lőszerraktár. 

5. Lőszerellátmányok (szállítmányok) megalakítása (az ezzel kapcsolatos 
összes tevékenység egészen a szállítmányok megadott pontra történő besorolá
sáig bezárólag). Felelős: lőszerraktár. 

6. Lőszer szállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatása. Feleló5: 
szállító alegység. 
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7. Lőszer készletek alárendeltek részére történő rendezett átadása, átrakása 
és a hátraszállítandó lőszer hulladék felmálházása. Felelős: lőszerraktár. 

8. A lőszer hulladék és az üres (vagy más anyaggal terhelt gépjárművek) 
rendeltetési helyre történő eljuttatása. Felelős: szállító alegység. 

A lőszerellátási feladatok végrehajtásának ilyetén történő leszabályozása 
nemcsak a felelősségek pontos behatárolását teszi lehetővé, hanem egy adott 
szintű ellátási tagozat egy ellátási ciklusának kibernetikai alapokon történő 
vizsgálatát is. lgy egy komplex lőszerszállítási ciklus (lásd a mellékelt változa
tot) - amely magába foglalja az elöljárótól átvett lőszerkészletek alárendelthez 
történő eljuttatását -, részekre bontásával, majd az egyes részfolyamatok elemzé
sével, újabb lehetőségek nyílnak a lőszerellátás végrehajtásának korszerűsíté

sére vonatkozó kutató munkában. 
A lőszerellátási feladatok végrehajtásának további korszerűsítésére pers

pektivikusan szintén reális lehetőségek kínálkoznak. A lehetőségek egyik iránya 
a jelenleg megkezdett út továbbfolytatása, vagyis a lőszerellátás folyamatának 
a további korszerűsítése érdekében történő elemzése. Ennek keretében az ana
lízis és a szintézis módszereit a lőszerellátási folyamat egészére, majd egy„egy 
ellátási szint teljes ciklusára és végül a ciklusok egy-egy részfolyamataira ki
terjesztve kell alkalmazni. A vizsgálat módszerei kiválasztásában célszerűnek 

tűnik széleskörűen alkalmazni a művelet kutatás, a rendszer elemzés, a rendszer 
szervezés elveit és módszereit, az optimalizálási műveletek elvégzésében fel
tétlen támaszkodva a számítástechnikai eszközökben rejlő lehetőségek kihasz
nálására. 

A továbbfejlesztés másik iránya a harcászati tagozatban a közelmúltban ki
alakított és rendszerbe állított ellátó alegységek további korszerűsítésében rej
lik. Az ellátó alegységek kialakításával - harcászati méretekben - egy kézbe 
került a lőszerellátási feladatok végrehajtásának közvetlen vezetése. Ez kedvező 
lehetőség. Viszont az ellátó alegységek szervezeti felépítése - belső struktúra 
szempontjából - nem mondható a legsikerültebbnek. Ugyanis lényegében nem 
történt más, mint a raktáraknak és a szállító alegységeknek egy kötelékben tör
ténő összevonása, amelyben továbbra is megmaradtak - belső szervezeti struk
túraként - úgy a raktárak, mint a szállító alegységek beosztott kötelékként. 

Ez lényegében csak a mennyiségnek mechanikus összevonását eredményezte, 
amely az ellátási feladatok végrehajtásában nem eredményezett minőségi válto
zást. A további korszerűsítés feladatai tehát az ellátási feladatok végrehajtásá
ban történő minőségi változás kikényszerítése kell, hogy legyen. 

Ezt pedig - véleményem szerint - a raktárak és szállító alegységek egy 
ellátó alegységben történő integrálásával érhető el. Az ilyen jellegű összevonás 
már nem csupán a mennyiségek összeadásában realizálódnak, hanem egy új 
integrált belső szervezeti köteléket, a lőszer ellátó alegységet hozná létre. Ez 
már új minőséget jelentene az ellátás végrehajtásának folyamatában, mert a 
harcászati tagozatú lőszerellátó alegység (eltekintve annak nagyságrendjétől) 
megfelelő kiképzési követelmények teljesítésével rövid időn belül olyan köt~
lékké válhatna, amelynek személyi állománya képes lenne a részére rendszere
sített erőkkel és eszközökkel a lőszerellátási ciklus valamennyi részfeladatának 
végrehajtására. Ez pedig a jelenlegi helyzethez viszonyítva kétségtelenül lénye
ges előrelépést jelentene a lőszerszállítási feladatok végrehajtásának korszerűsí
tését illetően. 
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Összegezve rögzíthető tehát, hogy a lőszerellátás végrehajtása folyamatának 
leszabályozása lényeges előrelépést jelentett a lőszerellátás korszerűsítésében. 
A további korszerűsítés reális lehetőségeként két olyan út mutatkozik, amelye
ket végigjárva szintén lényeges előrehaladás érhető cl. Egyik az ellátás folya
matának további elemzése és a végrehajtás optimalizálása. Másik az ellátó al
egységek belső struktúrájának korszerűsítése a raktárak és szállító alegységek 
integrációjával. Természetesen mindkét lehetőség valóraváltása még igen szívós 
kutatómunkát igényel. 

A lőszerellátással kapcsolatos vezetési tevékenységben elért eredmények 
és a további előrelépés lehetőségei 

A löszerellátással kapcsolatos vezetési tevékenység komplexumából a terve
zési, szervezési és feladat lejuttatása részeket emelem ki és veszem elemzés alá. 
Elöljáróban meg kell említeni, hogy az 1960-as évek közepén a csapatok 
lőszerrel történő biztosításának tervezése és szervezése - találóan jellemezve -
gyerekcipőben járt. Emlékszem arra az időkre, amikor a lőszerellátással foglal
kozó (vezető szervekben dolgozó) szakemberek a gyakorlat kezdetétől a végéig 
mindig csak számoltak, de sohasem érték utól magukat. 

Napjainkban már lényeges előrelépés tapasztalható a lőszerellátás terve
zése és szervezése módszereiben. Ennek eredményeként hatékonyabbá vált az 
ellátást irányító vezető szervek tevékenysége. Érdemes áttekinteni az elért ered
mények jellemző vonásait. 

- Az ellátás kiinduló alapját képező lőszerfelhasználási mutatók (normák) 
kidolgozása összfegyvernemi jellegű feladattá vált. A lőszerfelhasználási nor
mák végrehajtásra kerülő hadműveleti (harcászati) feladatok szükségletének 
megfelelően - szinte tudományos igénnyel megalapozottan -, az érintett szer
vek (hadműveleti, rakéta-tüzér, légvédelmi, fegyverzeti) együttműködésével, 
közös tevékenység alapján (a fegyverzeti szolgálat koordinálásában) kerülnek 
kialakításra. Az így megalapozott normák reális alapját képezik a löszerellá· 
tás tervezésének. 

- Az ellátási feladatok tervezésének módszerei teljes egészében korszerű
sítésre kerültek. A korszerűsítés alapját a tervek tartalmának racionális ésszerű
sítésf; és a kidolgozás módszereinek tökéletesítése képezte. Napjainkban a lőszer
ellátás tervezésére szolgáló alapokmányok a tíz évvel ezelőttiekhez viszonyítva 
ésszerübbek és többet adnak azoknál. 

- Lényeges előrelépés történt a löszerellátási feladatok megszervezése terü
letén is. Ez túlnyomórészt a hadtáp és a fegyverzeti szolgálat közötti együtt
működés minőségi javulásának tudható be. A szervezésben történt minőségi fej
lődés eredménye úgy jellemezhető, hogy ma már nem megy ki a végrehajtók 
felé olyan intézkedés, amely készlet és szállítási szempontból nincs megala
pozva. 

- A feladatok lejuttatásához szükséges időt lényegesen sikerült csökkenteni 
olyan módszerek kidolgozásával, amelyek lehetővé teszik az ellátásra vonatkozó 
adatok híreszközön történő továbbítását. 

Az elért eredményeket az új, a jobb és eredményesebb módszerek kutatá
sára és a kutatási eredmények mielőbbi gyakorlati alkalmazására vonatkozó 
sz1vos és kitartó tevékenység tette lehetővé. Jelentős szerepet játszott a lőszer
ellátással kapcsolatos vezetési tevékenység korszerűsítésében a számítástechni- . 
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kai eszközök alkalmazása is. Sőt a további fejlődés perspektívájaként - alapvető 
megoldásként elsődlegesen - szintén a számítástechnikai eszközök alkalmazá
sának további kiterjesztése jöhet tekintetbe. 

Ennek alátámasztására szolgáljon igazolásul a következő táblázat, amely 
a lőszerellátással kapcsolatos vezetési tevékenység során kidolgozásra kerülő 
okmányok müveletigényét rögzíti seregtest vezetés szintjén. 

A feldolgozandó okmány (terv, 
számvetés, jelentés) megnevezése 

Napi helyzetjelentés a lőszerkészle
tekről 

Szállítótér-igénylés 
Lőszerfelhasználási (norma) szám
vetés 
Lőszerelosztási terv 
Lőszerbiztosítási terv 

összesen: 

A feldolgozás során 
elvégzendő számítási 
műveletek átlagos 

mennyisége 

3 300 
1800 

650 
1450 
3 OOO 

10 200 

Mint a táblázatból kitűnik, naponta a lőszerellátás vezetéséhez szükséges 
okmányok elkészítéséhez átlagosan több mint tízezer művelet elvégzésére van 
szükség. 

A lőszerellátással kapcsolatos vezetési tevékenység további korszerűsítésé
nek egyik alapvető területe a számítástechnikai eszközök alkalmazásának kiszé
lesítése. Ugyanis csak ezen keresztül lehet lényegesen csökkenteni az említett 
tízezer művelet elvégzéséhez szükséges időt. 

Mivel a számítástechnikai eszközök alkalmazása lényegében a manuális 
munka kiküszöbölését, a számvetések elkészítésének meggyorsítását és a lőszer
ellátásban dolgozó vezető szakemberek alkotó, elemző, tervező munkában való 
intenzívebb bekapcsolódását hivatott szolgálni, feltétlen célszerűnek és indokolt
nak tűnik a lőszerellátó szervek (htp. és fegy. szolg.) vezetési tevékenységében 
előforduló munkafolyamatok egy részének gépesítése. 

A gépesítéssel szemben támasztott alapvető követelményeket - röviden -
a következők szerint lehet megfogalmazni: 

- A fő törekvést az elektronikus számítógép kapacitásának igénybevételi 
lehetősége kell, hogy képezze. Olyan feltételek biztosítása mellett, amelyek le
hetővé teszik: megfelelő befogadó képességű memória berendezéssel párosuló 
adatbank rendszer kialakítását; olyan periférikus berendezések biztosítása mel
lett, amelyek garantálják, hogy a lőszerellátásban érintett vezető szervek munka
helyén (törzsbusz) adatközlő és adatbeviteli berendezések - megfelelő adatát
vitel lehetősége mellett - rendelkezésre állnak. 

- Amíg az elektronikus számítógép alkalmazása nem biztosítható - illetve 
később az elektronikus számítógép alkalmazásával párhuzamosan -, középgé
pes rendszer alkalmazása tűnik célszerűnek. Erre alkalmasnak látszik bármely 
könyvelő gépkomplexum igénybevétele; hadműveleti tagozatú lőszerelJátó szer
veknél (az alegység szint kivételével) központosított formában történő alkalma~ 
zással. 
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- A középgépek alkalmazásáig, illetve azzal paralel! elektronikus zseb· 
számológépek alkalmazása látszik célszerűnek, a kisgépesítés eszközeként. 

- Ezenkívül feltétlen célszerű alkalmazni a már meglevő és kidolgozás 
alatt álló, vagy később - meghatározott céllal - kidolgozásra kerülő, külön
böző célú és rendeltetésű adattárakat, táblázatokat és egyéb segédeszközöket, 
amelyek lényegesen gyorsítják a műveletigényes számvetések elkészítését. 

A különböző szintű lőszerellátó szervek gépesítési igényét - a realitások 
szem előtt tartásával - egy változatban a következők szerint lehet rögzíteni: 

Vezetési szint és ezen belül 
a lőszerellátó szervek 

megjelölése 

Zászlóalj: 

Lőszerellátó rajnál 

Ezred: 

Vezető szervben 
(fv. szolg.) 

Végrehajtó szervben 
(lősz. ra.) 

Hadosztály: 

Vez. szervben 
(fv. szolg.) 

Végrehajtó szervben 
(lősz. ra.) 

Hadsereg (hadtest): 

Vez. szervben 
(fv. osztály) 

Tábori lőszerraktáranként 

Front (láb, btp.) : 

Vez. szervben 
(fv. osztály) 

Tábori lőszerraktáranként 
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_ Az alkalmazásra javasolt számítástechnikai 
eszköz 

mobil ki
vitelű 
ESZG 

nem 

nem 

nem 

csatlakozási 
lehetőség 

szerint igen 

nem 

kapacitás 
biztosítás 

nem 

csatlakozási 
lehetőség 

szerint 
kapacitás 

nem 

mobil 
könyvelő 
középgép 

nem 

központi 
alkalmazás
ból kapaci

tás 

nem 

HVP-on 
központilag 
alkalma

zottból ka
pacitás 

nem 

decentrali
zált alkal
mazásban 

központi 
alkalma-

zásban 

decentrali
zált alkal
mazásban 

központi 
alkalma

zásban 

elektronikus 
zsebszá

mológépek 

igen 
(1 db) 

igen 
(1 db) 

igen 
(1 db) 

igen 
(2 db) 

igen 
(2 db) 

igen 
(4 db) 

igen 
(12 db) 

igen 
(4 db) 

igen 
(12 db) 

különböző 
célú adat
tárak, táb
lázatok és 
űrlapok 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 



A táblázatban rögzített gépesítési elgondolás: 

- Biztosítaná a löszerellátás vezetéséhez szükséges információk feldolgo
zásának többszörös meggyorsítását, így a műveletigényes tervek, okmányok el
készítési idejének lényeges meggyorsítását. 

- Lehetővé teszi az egyszerűtől a bonyolult felé történő haladást a számí
tási eszközök alkalmazásának bevezetésében a következő periódusok szerint: 
egyszerű számítástechnikai eszközök (adattárak, táblázatok stb.) alkalmazását; 
- számológépek alkalmazása; - könyvelő-automaták alkalmazása; - elektro
nikus számítógépek alkalmazása. Ez utóbbiak alkalmazása lényegében bizto
sítani fogja az átmenet problémáinak megoldását is (a lőszerellátó szakembe
rek képzettségét illetően) a vezetés gépesítéséről a vezetés automatizálására tör
ténő áttéréshez. 

- Megoldja (még a gépesítés legfeljettebb szakaszában is) a gép (eszköz) 
kiesés esetén, az eggyel alacsonyabb rendű számítástechnikai eszköz alkalmazá
sára való áttérést, biztosítva ezzel a rendelkezésre álló számítástechnikai eszkö
zök időben való legcélszerűbb kihasználását a következők szerint: elektronikus 
számítógép meghibásodása (kiesése) esetén áttérés középgép alkalmazására, en
nek kiesése esetén áttérés a számológépek alkalmazására; és végső esetben a 
manuális munka megkönnyítésére még mindig rendelkezésre állnak az adat
tárak, táblázatok és egyéb egyszerű számítástechnikai eszközök. 

Természetesen a javaslatban foglalt számítástechnikai eszközökön kívül to
vábbra is alkalmazni kellene - főként a nagyobb lőszerraktáraknál - a szegély 
lyukkártyás rendszert. Továbbá a gépesítésen kívül a vezetési tevékenység és a 
lőszer ellátó szervek munkájának_ tökéletesítése érdekében széles körű alkalma
zási lehetőség mutatkozik a műveletkutatás eredményeinek és módszereinek al
kalmazására. (Pl. a lineáris programozás, hálótervezés, tömegkiszolgálás elmé
letének felhasználása stb.). 

Összefoglalva rögzíthető, hogy a lőszerellátással kapcsolatos vezetési tevé
kenységben az elmúlt évtized során lényeges előrelépés történt. A továbblépést 
a löszerellátásban érintett vezetőszervek tevékenységének gépesítése jelenti, a 
müveletkutatás módszereinek egyre kiterjedtebb alkalmazásával párhuzamosan. 

A lőszerellátási feladatok végrehajtásában mutatkozó eredmények 
és a továbblépés néhány lehetősége 

A lőszerellátási feladatok végrehajtását - a béke viszonyok között lefoly
tatott gyakorlatokon - objektív okok miatt, egy-két kivételtől eltekintve nincs 
mód valóságos méretekben gyakorolni. Ez bizonyos mértékig negatívan befolyá4 

solja az e területen elért eredményeket. Mindezek ellenére azonban az elmúlt 
évtized során a lőszerellátási feladatok megvalósításának gyakorlásában szintén 
számottevő eredményeket értünk el. 

Elsőként emlitenén, hogy a korszerű követelményeknek megfelelően a lő
szerellátó alegységek megtanulták a lőszerkészletek keréken (szállító járműve4 

ken) való tárolását. Ez különösen harcászati tagozatban ma már nélkülözhetet
len a lőszerellátásban. A lőszerkészletek tábori viszonyok közötti keréken tá
rolásának követelménye közelebb hozta egymáshoz a lőszerellátást közvetlenül 
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végrehajtó (raktári és szállító) kötelékeket. Többek között ez volt egyik előfel
tétele az ellátó alegységek kialakításának is. 

Ugyancsak jelentős eredménynek tudható be, hogy a lőszerellátó alegységek 
elsajátították a tábori viszonyok közötti működés módszereit, képessé váltak 
huzamosabb időn keresztül tevékenységük ilyen feltételek közötti kifejtésére. 
Ez olyan eredménynek tudható be, amely lényeges előrelépést jelent a lőszer
ellátó szervek hadműveleti, harci viszonyok közötti alkalmazhatóságában. 

Számottevő az ellátási munka konkrét kimunkálása területén mutatkozó 
előrehaladás. Példaként említeném a lőszerkészletck átadás-átvételének módszer
beli kimunkálását. Még 1968-ban egy gyakorlaton 0,5 javadalmazás lövészlőszer 
szétosztása hadosztály viszonylatban közel egy napot vett igénybe. Napjainkban 
a hadosztály részére anyagátadó pontra kiszállított - egy napi felhasználásnak 
megfelelő 500-600 tonna - lőszert, a kidolgozott szervezési módszerekkel és a 
szegély lyukkártyás rendszer alkalmazásával 1,5-2 óra leforgása alatt átadunk. 
Oly módon, hogy a lőszer átrakásra is kerül a hadosztály szállítójárműveire, 
legyenek azok akár az alárendelt alakulatoktól berendeltek. Olyan lőszer kerül 
a járműre, amilyen az érintett alakulat részére (melynek állományába a beren
delt szállítójármű tartozik) az ellátmányban a hadosztály részéről tervezve volt, 
Ez minden kétséget kizáróan szintén lényeges előrelépést jelent a Jőszerellátás 
végrehajtására vonatkozó tevékenységben. 

Feltétlen meg kell említeni azt a tevékenységet, amely az ellátási folya
matban igen gyakran jelentkező lőszer anyagmozgatási munkák optimalizálása 
érdekében került kifejtésre. A kutatási és kísérleti eredmények egész sora iga
zolja, hogy a lőszer anyagmozgatás korszerűsítésében úgy a harckészültségi fel
adatok alkalmával, mint a tábori viszonyok között, az utóbbi évek során lénye
ges előrehaladás történt. A gépesítésen kívül jelentősek azok a módszerek is, 
amelyek a gépkocsiról-gépkocsira történő lőszer átrakás vonatkozásában (amely 
korszerű viszonyok között az alapvető és a legkiterjedtebb lesz, főként harcá
szati tagozatban) kimunkálásra kerültek és lehetővé teszik a lőszer átrakások 
igen rövid idő alatt való végrehajtásának megvalósítását, különösebb erő és 
eszköz ráfordítás nélkül. 

Végül feltétlen említésre méltó eredménynek tartom azt a komplex tevé
kenységet, amit a hadsereg tábori lőszerraktár a tábori viszonyok közötti 
komplex tevékenység begyakorlásában elért. E területen a lőszerellátási felada
tok begyakorolt végrehajtását (szervezés, nyilvántartás, tárolás, anyagmozgatás, 
szállítmányok szerinti csoportosítás stb.) felül, olyan eredmények rögzíthetők, 
mint a raktár tevékenységének minden oldalú biztosításában való számottevő 
előrelépés, amely egészen a részfeladatok végrehajtásának gyakorlati kimunká
lásáig terjed. Szintén említésre méltó e kérdésben az a haladás, amely a tábori 
lőszerraktár és a szállítózászlóaljak közötti együttműködésben tapasztalható. 

Még számos eredmény érdemel említést, amelyek előrevitték a lőszerellá
tás végrehajtásának ügyét. Ilyenek - csak a lényegesebbeket említve - a moz
gósítás alkalmával bevonuló népgazdasági gépjármű típusok különböző lőszer 
fajtákkal történő terhelhetőségének kimunkálása; továbbá a légi úton történő 
lőszerszállítás gyakorlati módszereinek kikísérletezése, különös tekintettel a heli
koptérekbe történő lőszer bemálházásra; valamint a zászlóalj lőszerellátó rajok 
harci körülmények között végzendő tevékenységének kialakítása; és a PSZH 
lőszerrel történő feltöltési módszereinek gyakorlati kimunkálása stb. 
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Az elért eredmények mellett, még számos feladat áll a lőszerellátó szak
emberek előtt, amelyet a lőszerellátási feladatok további korszerűsítése során, 
a lőszerellátás módszerbeli végrehajtásának további tökéletesítése érdekében, 
feltétlen célszerű megoldani. A megoldandó feladatok egy részére vonatkozó 
- tézisszerűen felsorolt - ajánlást, az alegységektől felfelé haladva, a követ
kezőkben foglalom össze. 

- A zászlóalj lőszerellátó rajoknál, tovább célszerű tökéletesíteni (főként 
a mozgósítással feltöltésre kerülő állomány vonatkozásában) az alegységek harc 
közbeni lőszer utánpótlásának, lőszerrel történő kiegészítésének gyakorlati mód
szereit. Feltétlen célszerűnek tűnik megoldani a zászlóalj lőszerellátó rajok heve
derezéssel kapcsolatos tevékenységének követelményét, mert a lövész századok 
nagy mennyiségű géppuskája egyre sürgetőbben követeli ezt. A megoldás a lő
szerellátó raj lőszerszállító gépkocsijaira telepített közepes teljesítményű hevede
rező berendezések beállításával tűnik célszerűnek, olyan követelménytámasztás 
mellett, hogy azok menetben is működtethetők legyenek. 

- Az egységszintű lőszerszállító alegységek tekintetében - a gyakorlatok 
tapasztalataiból levont következtetések alapján - egyrészt az alegységek felé 
irányuló lőszerszállítási feladatok gyakorlati végrehajtásának (kiszállítás, rende
zett átadás, gyors átrakás stb.) további tökéletesítése jelentkezik fő feladatként; 
másrészt be kell gyakorolni az elöljárótól biztosított lőszerkészletek anyagátadó 
pontokon történő átvételének és átrakásának leggyorsabb módszereit. Ugyancsak 
perspektivikus feladatként jelentkezik az ellátó századokban rendszeresített 
lőszerraktárak és szállító alegységek tovább integrálására vonatkozó probléma 
megoldása. 

- A magasabbegység ellátó zászlóaljba szervezett lőszerellátó alegység vo
natkozásában szintén megoldandó problémaként mutatkozik a további integ
ráció. Mindezen túl a magasabbegység lőszerellátó alegységeknek tovább kell 
fejlődni: - az elöljárótól érkező nagy tömegű 500-600 tonnás lőszerellátmányok 
átrakó ponton történő gyors átvételében, átrakásában (alárendelt szállító jármű
vek bevonásával) és az átvett lőszerkészleteknek az alárendeltekhez történő 
gyors eljuttatásában; - valamint a lőszerellátó alegységek tevékenysége minden 
oldalú biztosításának megszervezésében és részletes gyakorlati végrehajtásában. 

- A hadműveleti szintű tábori lőszerraktáraknak és szállító kötelékeknek 
tovább kell lépni; - a nagytömegű lőszerszállítmányok gyors kialakításában és 
rendeltetési helyre történő eljuttatásában, ott rendezett és gyors átadásában; 
a vasúti, vízi és légi szállitóeszközökön érkező lőszerkészletek gyors és szerve
zett átvételében és kiürítésében; a települések, áttelepülések és egyéb manőve
rek gyors és szervezett végrehajtásában; az ellátó és szállító alegységek közötti 
együttműködésben; és a tevékenységek minden oldalú biztosításának megszerve
zésében, végrehajtásában. 

A hadműveleti tagozatú lőszerellátó kötelékek - ide értve a seregtest 
és a tábori hadtápot is - egyik alapvető feladata marad továbbra is, a mozgó
sítással biztosított tartalékos állomány összekovácsolása és a hadműveleti viszo
nyok között végzendő lőszerellátási feladatok végrehajtására történő felkészítése. 

Valamennyi szintű és nagyságrendű lőszerellátó kötelék közös felkészülési 
feladataként jelentkezik a lőszer anyagmozgatási munkák további korszerűsítése, 
maximálisan kihasználva a gépesítés és a modern munkaszervezés nyújtotta le
hetőségeket. Ugyancsak közös feladatként jelentkezik a lőszerkészletek tábori 
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viszonyok közötti tárolásának további munkálása a korszerű követelmények 
figyelembevétele mellett. Végül nem szabad megfeledkezni a hátraszállítandó 
lőszerhulladékok (hüvelyek, ládák) gyűjtésének és kezelésének, hátraszállításá· 
nak gyakoroltatásáról sem, mert ezek az anyagok értkékes (stratégiai) nyers
anyagforrást képeznek a lőszer gyártás részére. 

Tanulmányomban - úgy vélem - sikerült keresztmetszetét adni (az elmúlt 
két ötéves fejlesztési periódust tekintve) a lőszerellátás területén történt fejlő
désnek. Az elért eredmények továbbfejlesztése érdekében vázoltam a perspek
tivikus feladatok azon részét is, amelyeket seregtest szintről látni kell és látni 
lehet. Ezzel megítélésem szerint segítséget nyújthatok a lőszerellátás helyzetének 
- különböző vezetési szinteken történő - megítéléséhez és további feladatok 
meghatározásához. 

\ 
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