
A HADTAPBIZTOSITAS ELMÉLETE 

Gondolatok 
a tábori hadtáp fegyverzeti szolgálat feladatairól 

Laczkó Imre alezredes 

A cikkben elsősorban a tábori hadtápfőnökség állományában szervezett 
fegyverzeti szolgálat helyének, szerepének megítélésével, háborús körülmények 
közötti működésének rendszabályaival kívánok foglalkozni. 

A téma indításához alapot adnak a már eddig napvilágot látott idevágó 
publikációk, a HM elvtárs 01/1974. sz. parancsában rögzítettek, a „TRANZIT" 
72-76 gyakorlatok a „MEZŐ-75" hadijáték fegyverzeti irányú tapasztalatai. 

A téma tárgyalásánál abból célszerű kiindulni, hogy „a tábori hadtápfőnök
ség rendeltetése az MN többnemzetiségű front kötelékében alkalmazott száraz
földi csapatai hadtápbiztosításának hadműveleti felső (front) tagozatában mű
ködő nemzeti (magyar) hadtáperök vezetése" .1 

Ebben a nemzeti hadtáp erőkbe tartoznak a tábori hadtáp szervezetébe szer
vezett fegyverzeti anyagi-technikai biztosítási feladatok ellátására hivatott kü
lönböző fegyverzeti raktárak és a különböző technikai biztosítási feladatok vég
rehajtására szervezett szervek is. 

Vizsgáljuk meg e raktárakat és szerveket a tábori hadtáp s.zervezetében való 
elhelyezkedésük szerint. 

Amennyiben vizsgálat alá vetjük ezen szervezeteket, megállapítható, hogy 
azok a tábori hadtáp szervezetén belül az alábbi hadrendi csoportosításban ke
rülnek alkalmazásra hadműveleti viszonyok között: 

TMB kör/etén belül működik, 

- egy tábori lőszerraktár, 
- egy tábori fegyverraktár. 

TEB kör/etén belül működik, 
- egy tábori lőszerraktár. 

TH közvetlen alakulatként működik, 
egy önálló szállító osztály, 

- egy tábori fegyverjavitó üzem. 

t Elekes J.: ,,A tábori hadtáp vezetésének időszerű kérdései.'' Honvédelem, 1972íT szám. 
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Összességében a tábori hadtáp fegyverzeti szolgálatának az elvonuló szá
razföldi hadsereg anyagi-technikai biztosítási front szintű feladatainak végrehaj
tására rendelkezésre áll: 

- két lőszerraktár, 
- egy fegyverraktár, 
- egy önálló szállító osztály, 
- egy tábori fegyverjavító üzem. 

A TH FVSz alapvető feladata fenti szervek olyan szakmai (az öszo. és tá
bori fegyverjavító szakmai és katonai) vezetésének megszervezése, amely egy
részt biztosítja az elvonuló szárazföldi hadsereg maradéktalan és időre történó 
ellátását: 

- rakétával, 
- lőszerrel, 
- fegyver-, löveg-, optika-, lokátoreszközökkel, 
- alkatrész-, javító és karbantartó anyagokkal, másrészt a tábori fegyver-

javító üzem leggazdaságosabb alkalmazásával pótolja a HDS javító kapacitá
sának hiányát, a sérült, megrongálódott fegyverzeti eszközök hadrendben tör
ténő mielőbbi visszaszállítása érdekében. 

A TH FVSz-ra a fent leírt alapvető feladaton kívül, fő feladatként hárul 
a közel 200 különböző nagyságú és szervezetű TH alárendelt egység, önálló al
egység fegyverzeti anyagi-technikai biztosítási feladatainak irányítása és végre
hajtása is. 

Az utóbbi fő feladatként jelölt feladat háborús végrehajtását nehezíti az a 
tény, hogy békében a közel 200 önálló hadrendi elem fegyverzeti anyagokkal 
történő ellátását külön-külön az MN Fegyverzeti Szolgálat Főnökség végzi. Ne
vezett szervek fegyverzeti főnyilvántartását is a főnökség vezeti, alakulatonként. 
Tehát M-kor külön feladatot jelent a TH fegyverzeti szolgálatnak az ellátási 
és nyilvántartási feladatok átvétele az MN FVSzF-ségtöl. 

Nyilvánvaló, hogy az alapvető feladat biztosítása érdekében a TH FVSz a 
közel 200 alárendelt háborúban való külön-külön történő ellátására nem vállal
kozhat. Azonban a TH alárendeltjei vonatkozásában kénytelen seregtest szintű 
ellátási, nyilvántartási feladatok végzésére is. 

Égy főt a TH FVSz-nál állandó jelleggel célszerű kijelölni a feladat irányí
tására, végzésére. Az állandó jelleggel e munkára felhasznált személyt célszerű 
az anyagellátó alosztály állományából kijelölni, akit időszakonként meg lehet 
erősíteni a technikai biztosítás feladatainak irányítására még egy fővel a techni
kai alosztály állományából. 

Ez a kikülönített maximálisan két fő feladatát akkor lesz képes ellátni, 
ha már békében kidolgozásra, pk-i, törzsvezetési és csapatgyakorlatokon pedig 
begyakorlásra kerül a TH közel 200 alárendeltjének utaltsági rendszerben törté
nő anyagi-technikai biztosítása. Ez azt jelenti, hogy a közel 200 alárendelt ellá
tását a TH FVSz mintegy 10-15 közbeeső ellátón keresztül oldja meg. Ilyen 
közbeeső ellátók lehetnek a KB KEZ-ek, a kiszolgáló századok, az ezredek és 
dandárok. 

Ismerve a TH csapatok háborús lőszer felhasználási normáit, melyek lövész 
lőszerből 0,05, légvédelmi lőszerből 0,3 javadalmazás napi átlagot tesznek ki, 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy lövész lőszerből a HDS közelebbi feladatának 
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teljesítéséig egy, a távolabbi feladat teljesítéséig szintén egy alkalommal elegen
dő, ha a mozgó készletre kiegészítjük a TH csapatokat. 

Légvédelmi lőszerből, figyelembe véve az első napok várhatóan magas fel
használását, célszerűnek látszik a mozgó készletre való kiegészítést 2 naponként 
végrehajtani. 

A továbbiakban rátérek a TH FVSz alapvető feladatának teljesítése érde
kében végzendő feladatainak áttekintésére az AHKSZ időszakától, a háborús 
működés megkezdésének időszakáig. 

A TH FVSz feladatai az állandó HKSZ időszakában 

Az AHKSZ időszakában ez a szolgálat nem él, hanem a szolgálatból egy 
fő mint fegyverzeti szaktiszt, a szaktiszti csoport tagjaként működik. E tény 
lényegében meg is határozza a feladatokat. 

A fegyverzeti szak tiszt fő feladatai a következők: 

1. Az MN FVSz-ség sz_akírányításával, annak követelménytámasztása alap
ián kidolgozza: 

- a TH FVSz háborús szervi határozványát, alosztályonként és beosztá-
sonként, 

- a TH FVSz háborús vezetési, tervezési okmányait, adattárakat, számve
téseket mint pl. : 

különböző biztosítási terveket (rakéta, lőszer, technikai), 
- dokumentális és operatív nyilvántartásokat, 
- elvonuló szárazföldi HDS 1,0 javadalmazás lőszerszámvetését, aláren-

delt bontásban és összesen, 
- technikai veszteségi és helyreállítási számvetéseket, atomos és hagyomá

nyos viszonyok között vívott hadműveletek figyelembe vételével, 
- alárendelt szervek részére adott esetben kiadásra kerülő különböző in

tézkedések (előrevonás, átcsoportosítás, alkalmazás) tervezetét, 
-alárendelt szervek által adott esetben elszállításra kerülő anyagok fajta, 

mennyiség és súlyszámvetéseit, szállítótér-igényeit. 

2. A THF irányítása alapián kidolgozza: 

- a TH FVSz különböző időbeosztás szerinti (6-8-12-16 stb. órás) mun
ka grafikonját olyan igénnyel, hogy abból beosztásra menőleg egyértelműen lát
szódjék a tervezés időszakának feladatai. 

- Elkészíti: 
- a TH FVSz összesített HKSz-i munkatervét és abból egyéni munkajegye-

ket készít minden beosztott részére, 
- a TH FVSz összekovácsolási és kiképzési tervét, (feldolgozási jegyekkel 

együtt) 3-6-12 napos összekovácsolásra, illetve kiképzésre. 

- Ellenőrzi: 

- a TH békében nem élő csapatainál, szerveinél a fegyverzeti anyagok táro-
lását, őrzését, nyilvántartását, azoknak M esetén kiadáshoz való előkészítését. 
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3. A jóváhagyott kiképzési tervek alapján 

- A TH FVSz állománya évente két alkalommal részt vesz a THF által ve
zetett kiképzéseken, 

- Evente két alkalommal szakmai továbbképzést tart az M állomány ré
szére, a háborús feladatok elsajátítása és gyakorlása céljából. 

A szakmai továbbképzésekre célszerű bevonni a fegyverzeti szakcsapatok 
vezető állományát, M törzs parancsnokait is. Ilyen szakmai továbbképzéseken 
van lehetőség tisztázni: 

- a velük szembeni elvárásokat, a 
- tájékoztatás, 
- összeköttetés tartás, 
- együttműködés, 
- feladat végrehajtás, 
- helyzetjelentések felterjesztése stb. vonatkozásaiban. 

A szakmai továbbképzések keretében gyakoroltatni kell ezen szervek tör-
zseit hadijáték formájában háborús feladatai végrehajtásában, mint pl.: 

- települések, áttelepülések őrzés-védelem megszervezése, 
- anyagátvétel, tárolás, kiszállítás tervezése, szervezése, 
- csapások következményeinek felszámolása, 

megosztott működés megszervezése, 
- fegyverzeti anyagok gyűjtése, osztályozása, mentesítése, 

javítások tervezése, végrehajtása terén stb. 

Első olvasásra nyilván soknak tűnik a felsorolt feladat, amelyeket az egy fő 
fegyverzeti szaktisztenek az AHKSZ időszakában végezni kell. 

Nyilvánvalóan egyszerűbb volna a feladatok szervezése, tervezése és vég
rehajtása, ha már békében élne a TH FVSzF-e, a tervező-szervező, az anyag
ellátó, és technikai alosztály vezetője, vagy egy-egy fő beosztottja. 

Ebben az esetben a háborús feladatokra való mélyebb, szakmailag megala
pozottabb felkészülés mellett lehetségessé válna a TH csapatok fegyverzeti béke 
ellátásának, nyilvántartásának seregtest szintű végzése is. Ezzel egyrészt men
tesíthetnénk az MN FVSzF-séget a feladat végrehajtásától, másrészt adott eset
ben nem okozna problémát a TH FVSz-nak ezen feladat átvétele (és továbbvi
tele) az MN FVSzF-ségtől. 

A TH FVSz feladatai a mozgósítás időszakában 

Ebben az időszakban a szolgálat feladata kettős. Egyrészt végzi a saját 
törzs mozgósítási feladatait, másrészt figyelemmel kell hogy kísérje az aláren
delt szakcsapatok mozgósítási helyzetét, valamint a TH egyéb csapatainak a 
mozgósítással kapcsolatos fegyverzeti biztosítási feladataik végrehajtását. 

A saját törzs mozgósítási feladatain belül legfontosabb feladat a bevonuló 
hivatásos és tartalékos állomány felkészítése a várható feladatok végrehajtására. 

Ezen belül: 

- a szolgálat összesített és az egyém HKSz-i munkajegyek tanulmányozása, 
- a mozgósítással érvénybe léptetett különböző rendszabályok, jelek-jelzé-

sek, fedőnevek-fedőszámok tanulmányozása, feljegyzése, 
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- a kiképzési tervben foglalt kiképzési feladatok maradéktalan végrehaj
tása, 

- a vezetendő okmányok ellenőrzése, előkészítése, számvetések naprakésszé 
tétele, operatív nyilvántartásokba az induló adatok beírása, 

- terv- és munkatérképek előkészítése, 
- a HDS Fv-i Törzshöz és a Front htp. törzshöz összekötőként kijelölt 

személyek felkészítése feladataik ellátására. 

Az alárendelt szakcsapatok mozgósítási helyzetéről elsősorban az általuk 
felterjesztésre kerülő „Villám-1-2-3" sz. jelentésekből lehet tájékozódni. Ez a 
tájékoztatás azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a TH FVSz állomá
nyából néhány fős mozgósítást ellenőrző-segítő csoport a helyszíneken tájékozód
jon az alárendelt szakcsapatok mozgósítáfli helyzetéről. 

Ez az eUenőrzés és segítségnyújtás elsősorban a békében nem élő szakmai 
alárendelteknél indokolt. 

Különösen bonyolult a mozgósítási feladata a két lőszerraktámak, mivel 
anyagi készleteiket több hátországi raktár tárolja, és készíti elő el~zállításra. A 
segítségnyújtás itt indokolt leginkább. 

Az ellenőrzés során a fő figyelmet a következőkre kell fordítani: 

- a lebiztosított keretek átadása megtörtént-e, 
- a tartalékos hadkötelezettek bevonulása és fogadása, azok felszerelése 

terv szerint folyik-e, 
- a népgazd.iságból lebiztosított technika bevonultatása megtörtént-e, 
- kisegítő munkaerők bevonultak-e, 
- elszállítandó anyagok előkészítése, lőszerek élesítése terv szerint bein-

dult-e, 
- az elszállításra kerülő anyagok részére az M tervekben szereplő szállító 

tér rendelkezésre ál1--e. 

A TH FVSzF érdemben alárendeltjei mozgósítási helyzetéről jelenteni csak 
a fent leírt szempontok helyflzíncn történő ellenőrzése után képes. 

A TH FVSz feladatai magasabb HKSz-i fokozatba helyezés és az átcsopor
tosítás időszakában 

Amennyiben a mozgósítási feladatok végrehajtása közben a TH csapatai 
részére magasabb harckészültségi fokozatot rendelnek el, azok a csapatok, melyek 
már befejezték a mozgósítást a tervüknek megfelelően elfoglalhatják HKSz-i kör
leteiket. Amelyek még nem fejezték be a mozgósítást, előbb azt terv szerint be
fejezik, csak utána foglalják el HKSz-i körleteiket. 

A TH FVSz-nak ebben az időszakban alapvető feladata a tájékozódás az 
alárendelt szakcsapatok helyzetéről. 

A tájékozódásra, kapcsolattartásra az M -kor aktivizált postai távbeszélő 
vonalakon van lehetőség. 

Célszerű a TH FVSz állományából négy operatív értékelő csoportot 2-2 
fővel létrehozni, akik egyszerre négy irányban működnek a pontos helyzetis
meret érdekében: 

- ÖSZO, 
- fegyverraktár, 
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- lőszerraktárak, 
- tábori fegyverjavító üzem irányában. 

A munkatérképen rögzítik helyzetüket, harcértéküket, anyagi készletüket. 
Amennyiben a TH törzs a magasabb HKSz-i fokozatba helyezéssel egyidő-

ben parancsot kapott a TH csapatok előrevonásának-átcsoportosításának meg
szervezésére, úgy a FVSz-nál e feladatra egy 3-4 fős operatív csoportot célszerű 
létrehozni. 

Bár a TH csapatainak átcsoportosítási tervét a TH törzs hadműveleti osz
tálya készíti a közlekedési szolgálattal közösen, mégis ezen terv összeállításába 
feltétlen be kell hogy dolgozzon a FVSz is. 

A bedolgozás főleg az ÖSZO és a Tábori Fegyverjavító Üzem irányába 
indokolt. A bedolgozásnál érvényesíteni kell az ÖSZO mozgására vonatkozó re
zsim szabályokat, a nappalozási körlet, szakmai szempontból való kijelölését 
stb. Az elörevonási körlet pontos helyére mindkét alakulat részére a FVSz te\Z 
javaslatot. 

A többi szakmai alárendelt vonatkozásában rögzíteni kell azok előrevonási 
körleteit, a vasúton szállított lőszer és fegyverraktárak tároló állomásait, az 
odavaló beérkeztetési időpontokat vonatszám szerint. Amennyiben valamelyik 
raktár, vagy annak anyagának egy része földre rakásra kerül, tisztázni kell a 
kirakó állomások helyeit, az odavaló beérkeztetési időpontokat, vonatszám sze
rint. 

A tervezett előrevonási körleteket, tároló és kirakó állomásokat a terv
térképen, a tároló és kirakó állomásokra, illetve a körletbe való konkrét beér
kezéseket pedig a munkatérképen kell rögzíteni. 

A tároló és kirakó állomásokra érkeztetett TMB lőszerraktár lőszervonatai
ról az áttekinthetőség érdekében „Beérkeztetési grafikont" célszerű vezetni. A 
grafikont úgy kell elkészíteni, hogy abból időrendi sorrendben kitűnjön: 

- a beérkeztetés időpontjai, 
- a vonatszám, 
- a lőszervonat megrakottsága lőszer fajta és tonna bontásban, 
- a tároló (kirakó) állomások megnevezése. 

A grafikon vezetése - ha figyelembe vesszük a TMB lőszerraktár készle
tét, ami a TRANZIT-76 gyakorlaton közel 10 ezer tonna lőszert tett ki, fel
tétlen indokolt. A grafikon pontos, naprakész vezetése nélkül - a hadművelet 
megindulása után, amikor a lőszer utántöltés a harcoló HDS irányába megin
dul - a TH FVSz képtelen a 10-15 tároló állomás lőszer készletét, annak fogyá
sát, változasát pontosan követni, nyilvántartani. 

A TH FVSz feladatai a:i e/só hadművelet anyagi-technikai bi:itositásának. 
megtervezése időszakában 

Ebben az időszakban a TH FVSz tervezési munkájának alapjául a követ
kező dokumentumok szolgálnak: 

1. A Front pk. Direktíva kivonata; melyben rögzítve van: 

- az elvonuló magyar erők rakéta-, lószerfelhasználási normái közelebbi, 
távolabbi feladatbontásban, 
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a rakétaellátás rendje, 
- az átalárendelt csapatok ellátásának rendje. 

2. A HDS pk. elhatározásának kivonata, melyben rögzítve van: 

- a HDS közelebbi, távolabbi feladatának teljesítése napokban meghatá-
rozva, 

- a HDS alkalmazásának elgondolása (egy irányban, vagy kétirányban), 
- a HDS közvetlen tüzérség elosztása, 
- az első két harci nap lőszerfelhasználási normái javadalmazásban, 
- a HDS pk. által tervezett rakétafelhasználások mennyisége és időpontjai 

K + óra megjelöléssel. 

3. Az MN HF és MN FVSzF intézkedései, melyekben rögzítve van: 

- a TH raktárak melyik harci naptól lépnek be a HDS ellátásába; 
- a TH raktárak belépéséig a HDS lőszer felhasználását honnan, mikor és 

milyen mennyiségben biztosítja a Központ htp., 
- a TMB lőszerraktár, illetve a TH bázisok feltöltésére, mikor, hová, mi

lyen és mennyi lőszert érkeztetnek be, 
- a HDS első hadműveletének végére az „MK" lőszer készleteket milyen 

szintre kell feltölteni: 
- csapat, 
- HDS MB, 
- TH bázisok vonatkozásában. 
- a tábori fegyverraktár által szállított fegyverzeti anyagok felhasználásá-

nak rendszabályai, 
- a központi raktárakban tárolt M tartalékból a TH körletébe történő 

fegyverzeti anyagok utánszállításának, ezek felhasználásának rendje, 
- a TFJÜ által nem javítható anyagok hátországba való szállításának rend-

je, 
- zsákmány anyag, löszerhulladék hátországba való szállításának rendje. 

A TH FVSz csak a fent leírt adatok alapján képes megkezdeni a harcoló 
magyarerők anyagi-technikai biztosításának megtervezését. 

A tervezés megkezdésének időszakáig a Front htp. és a HDS fv-i törzsek
hez kijelölt összekötők még további szakmai vonatkozású adatokat kell, )iogy 
szolgáltassanak, a tervezés megkönnyítése érdekében. 

!gy pl. a Front btp. törzsnél működö összekötö: 

- a felhasználásra biztosított hordozók, harci fejek Fronttól való kiszállí-
tásának módját, helyét ,idejét (ÖSZO-hoz, HDS MRTB-hez), 

- az ÖSZO-hoz tervezett kiszállítások találkozási pontjait, 
- a HDS-nek átalárendelt szovjet erők esetleges lőszerellátási igényét, stb., 

A HDS FVSz-nál működő összekötő: 

- a HDS MRTB, HDS MB tervezett áttelepüléseit, körlet, időpont meg
jelöléssel, 

- a HDS technikai veszteségi prognosztikus adatait, a TFJÜ-től igényelt 
javítási kapacitásokat, 
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- az első két harci nap lőszerfelhasználási normáit, a HDS lőszer ellátási 
igényét a közelebbi feladat teljesítéséig „N" naponként, ezen belül E-D meg
osztásban. 

Az anyagi-technikai biztosítás megtervezésére ebben az időszakban három 
tervező csoportot célszerű létrehozni : 

1. Rakéta ellátást tervező, 
2. Lőszer ellátást tervező, 
3. Technikai biztosítást tervező csoportokat. 

A csoportok létszámát célszerű 2-3 főben meghatározni. 
A rakéta ellátást tervező csoport az ellátás tervezését a „Rakéta Biztosítási 

Terv" elkészítésével kezdi (1. sz. melléklet) 
A „KELL" rovatok kitöltésére az adatok a Front pk. Direktíva kivona

tában rendelkezésre állnak. Ezek beírása után, ha az összegzést elvégezzük 
megkapjuk a hadművelet rakéta szükségletét típusonként. 

A „V AN" rovatok kitöltésére az adatok az operatív nyilvántartásokból 
rendelkezésre állnak, azokat csak egyeztetni kell. Az egyeztetés az ÖSZO-val, 
mint alárendelttel egyszerű. A HDS készleteinek egyeztetését az összekötő tiszt 
útján kell végrehajtani. 

A „KELL" és „VAN" adataiból értelemszerűen adódik a hiány. 
A további rovatok kitöltésére adatokat a Front htp-hoz kikülönített össze

kötő tiszt szolgáltat. A TH FVSZ részére a legfontosabb az ÖSZO-hoz érkező 
és ÖSZO-tól történő kiszállítások rovatainak pontos kitöltése. 

A Fronttól közvetlenül a HDS-hez történő kiszállításokat tájékoztatás kép-
pen célszerű rávinni a táblázatra. 

A maradvány c. rovat adatai az előző rovatokból értelemszerűen adódnak. 
A „Rakéta Biztosítási Terv" adatait a tervtérképen rögzíteni kell. 
A lőszer ellátást tervező csoport az ellátás tervezését a „Lőszer anyagi biz-

tosítási terv" elkészítésével kezdi (2. sz. melléklet). 

A hadművelet lőszerszükséglete két adatból tevődik össze: 
- a meghatározott készleképzésből, és 
- meghatározott fogyasztási normákból. 

Úgy a „MK" lőszer 0/o-ban meghatározott készletképzése a hadművelet vé
gére, mint a javadalmazásban · meghatározott fogyasztási normák súly adatai 
HDS. TH csapat és TH bázis bontásban az induló adatokból számolható. 

A „V AN" készletek ismertek. A HDS rovatában a „V AN" készletbe min
den esetben beleértendő a megalakított kiegészítő kén,,let is. 

A „KELL" és "VAN" adatok mindösszesen rovataiból egyszerű kivonás
sal megkapjuk fajtánként és összesen a hadművelet lőszerszükségletével szemben 
mutatkozó hiányt. 

Lőszerbiztosítás szempontjából ez a legfontosabb adat. Lényegében az itt 
kijelölt mennyiséget kell a hátországból kiszállítani a TH bázisaira a hadműve
let megvívásának időszaka előtt. 

A „hiány pótlására érkezik" rovat kitöltésére az adatok az MN HF és MN 
FVSzF intézkedéseiben rendelkezésre állnak. 

18 



A kiszállítás rovatah,a 4L. adatokat egyrészt a HDS FVSzF-hoz kikülöní
tett összekötő tiszt szolgáltatja, másrészt a közelebbi és távolabbi feladat össze-, 
sített, az ismert felhasználási normák, a „VAN"-ok és a készletképzés előírt 
mennyi1;égéből s2ámolhatók. 

A „Lőszer anyagi biztosítási terv" adatait a tervtérképen rögzíteni kell. 

A technikai biztosítási tervező csoport a biztosítás tervezését a „Terv a 
fegyverzet technikai biztosítására" e. táblázat elkészítésével kezdi (3. sz. mellék
let). 

A táblázaban a fegyverzeti anyagokat eszköz csoportonként, összevontan 
célszerű feltüntetni. (lövész fv., löveg stb.). 

A „V AN" a hadművelet kezdetén rovat kitöltése a HDS anyagi készletei
ről vezetett operatív nyilvántartásból kitölthető. 

A „tervezett hadműveleti napok száma" rovatba a HDS pk. elhatározásá
ból ismert közelebbi és távolabbi feladat napok számait kell beírni. 

A „hadművelet alatt várható veszteség" rovat bontási prognasztikus ada
tokat tartalmaznak. Jóváhagyott veszteségi irányszámok alapján számolhatók a 
TH FVSz-nál is. Célszerű azonban beírás előtt a HDS-nél ténykedő összekötő 
tiszt útján ezeket az adatokat egyeztetni a HDS Fv-i törzsenél számvetett ada
tokkal. 

Egyébként az egész táblázat kitöltése csak akkor történhet meg, ha a HDS-
től az összekötő tiszt meghozta a HDS Fv-i törzstől a szükséges adatokat. 

Így a: 3-12 rovatok, 
13-14 rovatok adatait. 

A várható veszteségi, Cs a HDS-nél helyreállítható adatokból adódik a 
TFJÜ-re háruló középjavitások mennyisége. Ebből a mennyiségből a 16-os ro
vatba azok írandók be, melyeket a TFJÜ a rendelkezésre álló javító kapacitás
sal a hadművelet végrehajtása időszakában ki tud javítani. 

Amennyiben a 15 és 16-os rovatokat összeadjuk, megkapjuk a hadművelet 
alatt helyreállítható fegyverzeti anyagok mennyiségét. 

A „hadművelet végén nem lesz hadrafogható" rovat bontása a következők
ből számolható: 

- javítás nélkül marad a TFJÜ-n~l rovat: a HDS-nél nem javítható kö
zépjavításra szoruló mennyiség és a TFJÜ-nél javítható középjavításra szoruló 
menyiség különbségéből, 

- a nagyjavítás rovatába a várható veszteségi irányszámok írandók. 

A 18-19-es rovatok összegzése adja a javítás nélkül maradt fegyverzeti 
anyagok mennyiségét. Amennyiben ehhez hozzáadjuk a vissza nem térő vesztesé
geket (9. rovat), úgy megkapjuk azt a számot (22. rovat), amely megmutatja 
darabban és százalékban a nem hadrafogható fegyverzeti anyagokat a hadmű
velet végén. 

A hadművelet végére a feltöltöttségi (hadrafoghatósági) mutatókat a 24-es 
rovat adja, amennyiben a 2-es rovatból kivonjuk a 22-es rovat adatait. 

Ez a hadrafoghatósági mutató lényegében meghatározza, hogy a központi 
készletekből várhatóan miből, mennyit kell a HDS után szállítani az előírt 
(megkívánt) hadrafoghatóság biztosítása érdekében. 

A „fegyverzet technikai biztosítási" terv adatait a tervtérképen rögzíteni 
kell. 
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Összességében a TH FVSz anyagellátási, technikai biztosítási feladatait szá
mokban, százalékban, darabban és tonnákban kifejezve ez a három terv tar
talmazza. 

A TH FVSzF jelentésében e három terv végszámai alapján tesz javaslatot, 
von le következtetést és hoz elhatározást a szakmai feladatok részletes végre
hajtására. A szakmai elöljárók e tervek adatai alapján szabják meg a hátországi 
s.zervek feladatait a hiányzó anyagok pótlására, a fogyások utántöltésére, stb. 

Meg kell jegyezni, hogy e három alapvető biztosítási tervben szereplő ada
tok napokra történő lebontása, az érintettekkel való egyeztetése és valóságban 
történő végrehajtása a hadművelet végrehajtása során, nagyon sok szakértelmet, 
sok egyeztetési munkát, az intézkedések pontos, időre történő kiadását, a hely
zetek pontO!,, ismeretét, gyors elhatározásokat és operatív vezetést igényelnek. 

A tervek tárgyalásánál leírtam, hogy a tervtérképre mindhárom rávezeten
dő. Most vizsgáljuk meg ezenkívül mit tartalmazzon a TH FVSzF tervtérképe. 
A „Tábori törzsszolgálati utasítás" e. segédlet előírásai szerint a TH FVSzF terv
térképén fel kell tüntetni, illetve rá kell vezetni: 

a HDS, Front sávhatárokat, 
- a HDS közelebbi, távolabbi feladatát, 
- a Front és a HDS fegyverzeti anyagi-technikai ellátó és javító szervek 

körleteit, sérült technika gyűjtöhelyeket, 
- a Front és a HDS FVSz vezetési pontjait, 
- a THF-ség vezetési pontját, 

a TEB, TMB Főnökség vezetési pontjait, 
a TH fegyverzeti alárendeltek körleteit, anyagi készleteit, 
a FKKGU-at, KGU-at, haránt utakat, 
utánszállítási vasutakat, kirakóállomásokat, kirakó repülőtereket, vízi ki-

rakó kikötőket, 
- lőszertároló állomásokat, beérkezés és anyagi készlet feltüntetésével, 
- rakéta kiszállítások találkozási pontjait. · 

A felsorolt hadrendi elemeket azok tervezett mozgásával „N" nap feltünte
téssel a hadművelet teljes terjedelmében fel kell tüntetni. 

Ehhez az adatokat a Front és a HDS vonatkozásában az odadelegált ösz
szekötő tisztek útján, TJI vonatkozásban a THF-ség hadműveleti osztály ter
véből, saját alárendelt szakcsapat vonatkozásában a három előző adatszolgálta
tás ismeretében önállóan kell megtervezni, az illetékesekkel egyeztetni és a terv
ténképen rögzíteni. 

A tervtérképen a három alapvető biztosítási terven kívül el kell helyezni az 
alárendelt szakcsapatok harcérték kimutatását is. 

Ahhoz, hogy a TH FVSz a tervtérképen rögzítetteket anyagi biztosítás vo
natkozásában végre tudja hajtani, pontos napra, sőt órára kész operatív nyilván
tartásokkal kell rendelkeznie: 

!gy: 

- operatív nyilvántartás a TEB, TEBR, TMB, TMBR lőszerraktárai ÖSZO, 
Tábori fegyverraktár anyagi készleteiről. 

- operatív nyilvántartás a TFJÜ-nél javításon levő fegyverzeti anyagok-
ról, 

- operatív nyilvántartás a bekövetkezett veszteségekről a TH bázisain tá
rolt anyagi készletek vonatkozásában. 
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Az operatív nyilvántartásokon kívül az anyagi készletekről alárendelt rak• 
tár bontásban dokumentális nyilvántartást (kartonon) is kell vezetni. 

Az operatív nyilvántartásokon a változásokat az adat megismerése után 
azonnal át kell vezetni. 

A dokumentális nyilvántartásokat okmányok alapján folyamatosan kell ve
zetni, úgy, hogy a hadművelet végére naprakészen álljon. 

A TH FVSz-nak fel kell készülnie a tárolt és szállított anyagi készletei, 
valamint a TH csapatok vonatkozásában a háborús HJT előírásaiban megha
tározott helyzetjelentések elkészítésére és felterjesztésére a Front FVSz és az MN 
FVSz részére. 

Az elkészítendő és felterjesztendő jelentések a következők: 

A) Operativ jelentés formájában rejtjelezve híreszközön, 

Naponta: 

a 20.00 órás helyzetnek megfelelően 24.00 óráig 

a) TEB és TMB lőszerraktár bontásban: 
- a lőszer helyzetet, 
- a tárolt többi fv-i anyag helyzetét. 

b) Rakéta helyzetet: 

A rakéta helyzetnél és a többi operatív jelentésnél is, csak a „V AN" hely-
zetet célszerű kimutatni. Az operatív, jelentésnek tartalmazni kell: 

- rakétánál típusonként 

- hordozók 
- fejrészek 
- szerelt rakéták mennyiségét (KT értékét). 

- Lőszernél: 

- fajtánként a javadalmazások mennyiségét. 

- Többi fv-i anyagnál: 
- fajtánként a meglevő mennyiségeket. 

Esetenként: 

e) TEB-el, TMB-al áttelepült fv-i objektumok települési körletét, a TH 
FVSz vezetési pontjának helyét (minden áttelepülés után), 

d) A fv-i objektumok anyagi készleteiben csapások következtében beállt 
veszteségeket. (A jelentés bontása megegyezik az operatív helyzetjelentés a) pont
ban leírt bontásával). 

e) TEB-ra, TMB-ra beérkezett fv-i szállítmányok átvételét. Külön a hát
országból érkező szállítmányokat, külön a Front, vagy más nemzetiségi szállít
mányok érkezését, átvételét. 

f) A hátországba vasúti, légi, vagy közúti szállítással útbaindított külö-;
böző szállítmányok elindítását, a rakomány megnevezését és mennyiségét. Pl. 
zsákmányolt fv-i anyagok, gyári javításra szoruló fv-i anyagok, összegyűjtött tü
zérségi lőszerhüvelyek, lőszercsomagoló ládák, stb. 
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B) Írásban dokumentális jelentésként 

Naponta: 

a 20.00 órás helyzetnek megfelelően másnap 05.00 óráig: 

- rakéta helyzetet, 

TEB és TMB lőszerraktár bontásban a 
- lőszer helyzetet. 

Fenti jelentéseknek tartalmaznia kell: 

- a legutóbbi jelentés óta érkezett, kiadott, megsemmisült mennyiségeket 
és a „V AN" helyzetet. 

Őt naponta: 

- rakéta földi berendezések, 
- tárolt fv., löveg, lokátor, stb. anyagok helyzetét. A jelentéseknek ugyan-

azt kell tartalmaznia, mint amit a rakéta és lőszer helyzetjelentéseknél fentebb 
leírtam, 

- javítandó fv-i anyagok helyzetét. 

* 
A cikkben fentiekben leírtak csak az első hadművelet megtervezéséig tár

gyalja a TH FVSz-nak főbb feladatait. A hadművelet folyamán a további napi 
ellátási, biztosítási, stb. feladatok tervezése végrehajtásának megírása, egy cikk 
kereteit túlhaladja. 

A cikk megírásával célom az volt, hogy rendszerbe foglaljam a TH FVSz 
tervező, szervező munkáját az AHKSz időszakától, az első hadmüvelet anyagi
technikai biztosítás megtervezésének időszakáig. 

A rendszerbe foglaláson túlmenően igyekeztem módszert nyújtani a terve
ző, szervező munka végrehajtásához a terv okmányok kitöltéséhez. Azok formai 
kialakításában megpróbáltam mintákat javasolni, melyek egy-két gyakorlaton 
már kipróbálásra kerültek és ott használhatónak bizonyultak. 

A cikkben leírtak akkor szolgálják hasznosan a TH FVSz beosztottainak 
a hadműveleti munka végzésére való hatékony felkészülését, ha a cikkben le
írtakat a TH FVSz beosztottai a továbbiak során működési segédletként fel
használják és alkalmazzák, mert csak egységes irányelvek, gyakorlatban történő 
következetes alkalmazásával érhető el, hogy a TH FVSz felkészüljön nehéz, 
felelősségteljes feladatának maradéktalan ellátására. 

(Az 1-3. sz. mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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