
A fegyverzeti biztosítás feladatainak tervezése, 
vezetése és végrehajtása az ezred támadó harcában 

S o ó s L á s z l ó alezredes 

A fegyverzeti biztosítás feladatainak tervezesere, szervezesere fordított 
munkák a végrehajtásban realizálódnak. A vezető szervek tervezési és szervezési 
tevékenysége mindig a helyes és időbeni végrehajtása érdekében történik. 

1. A fegyverzeti biztosítás feladatainak végrehajtása 

Az ezred fegyverzeti biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása a 
támadóharc szempontjából három időszakra tagozódik: 

- a támadás megszervezésének, 
- a támadóharc dinamikájának, és 
- a támadási feladat teljesítésének időszakában végrehajtatndó feladatokra. 

A támadóharc megszervezésének időszakában a támadásba való átmenet 
körülményei lényegesen befolyásolják ezen időszak fegyverzeti biztosítási fel
adatok végrehajtását, azok megoldási módjait. 

Ha a támadást az ezred mélységből előrcvont hadosztály kötelékben hajtja 
végre, a megszervezés és az alegységek feltöltése, előkészítése a harcra, az ellen
ségtől távol, viszonylag kedvező körülmények között történhet, és a teljes lőszer 
mozgókészletek.kel kezdhetik meg a harcfeladatok végrehajtását. 

Amennyiben a támadás az előző körülményekből kiindulva menetből törté
nik, a tevékenység rejtettségének körülményei megnehezítik a tüzérségi tüzelő
állásokban biztosítandó kiegészítő lőszerkészletek felhalmozását. 

Az ellenséggel közvetlen ,harcérintkezésből történő támadáskor, ha az váltás 
után történt az ezred és alegységei szintén feltöltött készletekkel indulhatnak 
és fegverzetük hadrafoghatósági szintje is magasabb. Viszont közvetlen harc
érintkezéböl átcsoportosítással vagy anélkül kifejlesztett támadóharc kezdetén a 
lőszerkészletek rendszerint nem teljesek, és a fegyverzet jelentős hányada is 
javítást igényel. 

Mindezek ellenére a támadóharc fegyverzeti biztosítás alapvető feladatait 
meg kell oldani. Ezek a következők: 

- meg kell tervezni és szervezni a lőszerbiztosítás feladatainak végre
hajtását, 
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- el kell végezni a fegyverzettechnikai biztosítás tervezési és szervezési 
feladatait, 

- biztosítani kell az ezred fegyverzeti raktár, az ezred fegyverzeti javító
műhely munkafeltételeit, 

- el kell végezni (végeztetni) a fegyverzet technikai kiszolgálását és javí
tását (technikai ellenőrzés, beszabályozási, karbantartási és javítási feladatokat), 

- összegyűjteni és hátraszállítani a lőszer hüvelyeket, üres lőszercsoma
goló eszközöket, továbbá a felesleges és zsákmány anyagokat, 

- hátraszállításra előkészíteni mindazon sérült vagy hibás fegyverzeti esz
közöket, melyek javítása saját erőből nem lehetséges, 

- irányítani és ellenőrizni a feladatok végrehajtását. 

Függően a támadásba való átmenet körülményeitől, ezen feladatok végre
hajtásának módjai és időtartama változó. Egyes esetekben ezen feladatok né
melyike a szükségesség hiányában el is maradhat. 

A támadóharc dinamikájának időszakában különösen komoly jelentőséggel 
bír a lőszerbiztosításnak a támadóharc alatt megoldásra kerülő feladatai. A 
korszerű harcra jellemző egyenetlen lőszerfelhasználás időben történő korrigá
lása szintén fontos feladatként jelentkezik. Időben meg kell szervezni a szük
séges lőszerutánpótlást, vagy lőszermanővert. Az időben megtett intézkedések 
kiküszöbölhetik a lőszerhiány következtében kritikussá válható harchelyzeteket. 

A fegyverzeti szolgálatnak meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az 
ellenséges atomcsapások következtében keletkezett károk felmérésére és a ren
delkezésre álló erőkkel és eszközökkel meg kell kezdeni azok helyreállítását. 

Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a harchelyzet alakulását, abból le 
kell vonni a szükséges következtetéseket a fegyverzettechnikai biztosítás felada
tait illetően és operatív intézkedések kiadásával biztosítani azok időbeni vég
rehajtását. 

Fenn kell tartani az együttműködést az ezredtörzs különböző szerveivel 
és folyamatosan irányítani a fegyverzeti raktár, fegyverzeti javító műhely mun
káját. Ki kell jelölni a gyűjtőhelyeket és megszervezni az ott tárolt felesleges 
és hátraszállítandó fegyverzeti anyagok kiürítését. 

Ha a támadóharc dinamikájában megoldásra váró feladatok végrehajtása 
megtörténik, akkor a támadás napjának végén mutatkozó feladatok megoldása 
sokkal egyszerűbb lesz. 

Ezek a következők: 
- az alegységek folyamatos lőszerfeltöltése a terv szerint; 
- a sérült fegyverek összegyűjtése, hátraszállítása a sérült technikai gyűjtő-

helyre; 
- a javítások időben való elvégzése; 
- a fegyverzeti raktár, fegyverzeti javítóműhely időben történő áttelepítése; 
- az alárendeltektől a fegyver, a lőszer helyzet összegezése. 

Az ezred támadási feladatának teljesítése időszakában a fegyverzeti bizto
sítás szempontjából lényegében két alapvető változás lehetséges. 

Amennyiben az ,ezred újabb harcfeladatot kapott, akkor alapvetően a 
megszervezési időszak feladatait kell végrehajtani. A sajátosságuk abban mu
tatkozik, hogy rövidebb idő áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló időmeny
nyiség még jobban lecsökken, ha az ezred éjszakai hardeladatot kapott. Ilyen 
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esetekben bonyolítja a feladatokat a különböző világító, jelző és fényjelző lő
szerek gyors biztosításának követelménye. 

Ha az ezred a harcból kivonásra került, ez esetben a feladatok zöme 
megegyezik az előző változattal. A sajátosságuk abban mutatkozik, hogy hosz
szabb idő áll rendelkezésre. Számolni lehet az elöljárótól a teljes lőszerkészle
tek lebiztosítására. E változatnál az idő tényezőjének függvényében a technikai 
biztosítási feladatok sokkal eredményesebben hajthatók végre. 

II. A fegyverzeti biztosítási feladatok végreha;tásának vezetése 

A legjobban megtervezett és megszervezett feladatok végrehajtása is ve
szélyeztetve van, ha a végrehajtás folyamatában nincs meg az egységes és 
operatív irányítás. 

A korszerű harc azon sajátossága, hogy a helyzetek igen gyorsan változ
nak, a fegyverzeti biztosítás végrehajtásának körülményeit is gyakran meg
változtatja. Ennek következtében az ezred fegyverzeti szolgálat vezetési tevé
kenységének gyors és operatív intézkedésekkel biztosítani kell a végrehajtásra 
kerülő feladatok módosítását a megváltozott körülményeknek megfelelően. 

A feladatok végrehajtásának irányításában az ezred fegyverzeti szolgálat 
vezetési tevékenységének döntő szerepe van. 

Az ezred fegyverzeti szolgálat vezetési tevékenységét az ezredparancsnok 
parancsai, a hadosztály fegyverzeti szolgálat főnök intézkedései szerint végzi. 
Tevékenységét szoros együttműködésben végzi az ezredparancsnokság és a törzs 
más szerveivel. E tevékenységek a tervezett feladatok összehangolásában, to
vábbá a fegyverzeti biztosítás feladatainak végrehajtására kiadott parancsok, 
intézkedések kidolgozásában, koordinálásában nyilvánul meg. 

Az ezred fegyverzeti swlgálat munkáját közvetlenül a fegyverzeti szol
gálat főnök irányítja. A fegyverzeti szolgálat tervezési, szervezési és vezetési 
tevékenysége szervesen kell, hogy beilleszkedjen az ezredtörzs ilyen irányú te
vékenységébe. 

A fenti követelmények figyelembevételével az ezred fegyverzeti szolgálat 
főnök és a fegyverZeti szolgálat munkáját a következők szerint kell kialakítani: 

A) Az ezred fegy..:erzeti szolgálat főnök és az ezred fegyverzeti szolgálat 
munkarendje a támadás megszervezésének időszakában 

A fegyverzeti szolgálat főnök és a fegyverzeti szolgálat munkarendje a 
támadás megszervezésének időszakában a következő elemekből tevődik össze: 

a) F eladattisztázás 

A feladattisztázás során a parancsnok tájékoztatója és a hadosztály fegy
verzeti szolgálat főnök intézkedése alapján tisztázni kell: 

- az ezred előtt álló feladatok milyen irányú fegyverzeti biztosítási felada~ 
tokat követelnek meg, 

- milyen erők és eszközök állnak rendelkezésre a feladatok megoldására, 
- milyen adatokat kell az alárendeltektől és az ezredtörzs különböző szer-

veitől beszerezni a tervezés megkezdéséhez. 
b) I dőszámvetés 

Rövid időszámvetésben rögzíteni kell: 
- a feladatok kézhezvételétől kezdődően a támadás készenlétéig mennyi 

idő áll rendelkezésre, 
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- ebből mennyi idő biztosítható a tervezési és szervezési, továbbá a vég
rehajtási feladatok megvalósítására. 

A rendelkezésre álló időt gondosan kell elosztani, kihasználni és feltétlen 
elegendő időt kell biztosítani a végrehajtás feladatainak megvalósítására. 

e) Tájékoztató az alárendeltek részére 

Rövid tájékoztatót kell tartani a fegyverzeti szolgálat részére, melyben: 
- tájékoztatni kell a fegyverzeti szolgálat operatív beosztottjait a feladat-

tisztázás során feldolgozott kérdésekről, 
- röviden meg kell határozni a tervezéssel kapcsolatos feladatokat, vala-

mint az ezredtörzs különböző szerveivel koordinálásra kerülő feladatokat, 
- meg kell hallgatni a beosztottak javaslatait. 

d) Elözetes intézkedés 

Az ezred fegyverzeti szolgálat főnök előzetes intézkedései, amelyeket az 
a]egységek és az ezred fegyverzeti raktár, fegyverzeti javítóműhely felé ad ki, 
biztosítsák: 

- a szervezés, felkészülés megindulásának lehetőségét, 
- a fegyverzeti raktár, fegyverzeti javítóműhely felkészülését a feladatok 

végrehajtására, 
- az adott időben már megoldható feladatok megkezdését (technikai ki

szolgálások, javítások, hátraszállítandó anyagok kiürítése, egyes szervezési moz
zanatok stb.). 

e) Helyzetértékelés 

A helyzet értékelése során, a rendelkezésre álló adatok, a konkrét fegyver
zeti helyzet és a kapott parancsok, intézkedések alapján gondosan mérlegelni 
kell: 

- a feladatok megoldásának lehetőségeit, 
- a feladatok megoldását befolyásoló tényezőket, 

a feladatok megvalósítására rendelkezésre álló erők és eszközök helyzetét 
és állapotát, 

- a koordinálásra kerülő feladatokat, 
- változatokat célszerű előkészíteni az elhatározáshoz szükséges döntés 

kialakításához. 
A helyzet, az adatok, feladatok és lehetőségek minden oldalú és gondos 

mérlegelése után következtetést kell levonni, melynek tartalmazni kell a felada
tok legcélszerűbb megvalósításának elgondolását, azok döntési változatait. 

Ezt követően ki kell alakítani a fegyverzeti szolgálat főnök elgondolását 
a fegyverzeti biztosítás feladatainak végrehajtására. 

A következtetések birtokában készen kell lenni az ezredparancsnok felé 
a ineghatározott szempontok szerinti jelentés megtételére. 

f} A fegyverzeti szolgálat /önök elgondolása ( elhatározása) 

Az ezred fegyverzeti szolgálat főnök elgondolását (elhatározását) az ezred 
parancsnok elgondolása, a hadosztály fegyverzeti szolgálat főnök intézkedése 
alapján kell kimunkálni és rögzíteni. Az elgondolásnak tartalmaznia kell: 

- röviden és szabatosan a fegyverzeti biztosítás megoldandó feladatait, 
azok megoldásának módszereit, rendjét és a végrehajtás elgondolását; 
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- részletesen, hogy a lőszer, fegyverzeti anyagi és technikai vonatkozású fel
adatai, mely erőkkel és eszközökkel, milyen sorrendben kerülnek végrehajtásra. 

Az elgondolást jelenteni kell az ezredparancsnoknak. A jóváhagyás után azt 
ki kell hirdetni a fegyverzeti javítóműhely parancsnoknak, fegyverzeti raktárve
zetőnek, mely a továbbiakban irányelvként szolgál. Az elgondolás lényegét a 
hadműveleti naplóba rögzíteni kell. 

Meg kell jegyzeni, hogy a korszerű támadóharcban a munkafázisok egy része 
az ezred harcállásponton történhet, ahol a fegyverzeti szolgálat főnök a hadtáp 
operatív csoporttal előretelepülve elvégzi a tervezési munkák jelentős részét, 
együttműködve az ezredtörzs érintett szerveivel. 

Az itt elvégzendő munka menetében rögzített adatokat eljuttatja a hadtáp 
vezetési ponton maradt segítőinek (fegyverzeti főtechnikus, fegyverzeti nyilván
taró), így a munka párhuzamosan folyhat. 

Az ezred fegyverzeti szolgálat főnök elgondolásának (elhatározásának) egy 
váltózata (példával szemléltetve) a következő: 

Az „N" gl. e. FVSZF elgondolása ( elbatárc,zása) 

Hadműveleti idó: 5. 9. 12.00. 

1. Elgondolás az 5. gl. e. támadóharcának fegyverzeti biztosítására: 
- az „N" gl. e. FVSZ-a fő figyelmét a készenlét időszakára elrendelt lő

szerkészlet megalakítására, illetve a TEK lőszerszükségletének időbeni biztosí-: 
tására, valamint a folyó javítások végrehajtására, továbbá a támadóharc alatt 
a 2. gl. z., 1. gl. z. és megerősítői fegyverzeti biztosításának végrehajtására ter
vezem fordítani. 

2. Az ezred fegyverzeti alegységeinek (fegyverzeti raktár, fegyverzeti ;a
vítóműhely) előrevonását, valamint a harc alatti telepítését áttelepítését az aláb
biak szerint tervezem végrehajtani: 

- az ezred fegyverzeti javítóműhelyt a páncélos és gépjármű javítóműhely
lyel együtt, az ezred első lépcsője mögött balszárnyon (2. gl. z. mögött), az ez
red fegyverzeti raktárt az ezredhadtáp lépcsővel, az ezred második lépcsője 
mögött (a 3. gl. z. mögött) tervezem előrevonni, 

- az ezred közelebbi feladatának teljesítése időszakában az ezred fegy
verzei javítóműhelyt és a hadosztály megerősítő javítócsoportot Erdőhát É-i sze
gélye (4835) az ezred sérült technikai gyűjtőhelyre, az ezred fegyverzeti raktárt 
Martonvásár D 500 m Szabadság Tsz. területére tervezem telepíteni, 

- az ezred továbi feladata teljesítése időszakában az ezred fegyverzeti ja
vítóműhelyt nem tervezem telepíteni - helyben marad és végzi a javítási mun
kákat - mivel várható a 3-4 órás lemaradása a javítandó fegyverek javítása 
végett. A fegyverzettechnikai biztosítás folyamatossága érdekében, a hadosztály 
megerősítő fegyverzeti javítócsoportot Hajdútanya (3224) kiserdő területére ter
vezem telepíteni. Az ezred fegyverzeti raktárt Mátyás puszta É 300 m területén 
(ezred hadtáp körletben) tervezem telepíteni, 

- a hadosztály napi feladata időszakában az ezred fegyverzeti javítómű
helyt, a hadosztály fegyverzeti javítócsoportot Elza major (2616) - az ezred sé
rült technikai gyűjtőhelyen - területén, az ezred fegyverzeti raktárt Csirik major 
E 300 m erdő területén tervezem telepíteni. 
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3. Lőszerbiztosítás 

a) Lőszerkészletképzés 
- a támadás készenlétére· elrendelt lőszerkészletek megalakítását (mely moz

gókészlet az alegységeknél és az ezred fegyverzeti raktárban) 5. 9. 22.30-ra 
tervezem végrehajtani, 

- a ho. fegyverzeti raktár által kiszállított lőszerkészletek átvételére szük
séges bevonni lőszerszállító eszközöket az alárendeltektől. A nap végére az al
egységeknél és az ezred fegyverzeti raktárban a mozgókészlet előírt mennyisége 
lesz, ehhez a szükséges lőszert az elöljáró kiszállítja. 

b) Lőszer felhasználási normák 
- a lőszerfelhasználási norma elosztása - a fegyvernemi főnökök által 

egyeztetve - a következő: 

Lőszer csoportosítása 
Megnevezés 

löv. 
1 

av. 
1 

tü. 
1 

pct. 
1 

rpt.1 hk. 
1 

lé. 

első lépcső gl. z. 
1,2 1,4 - 1,2 - - 1 1,4 

(1., 2. gl. z.) 
---------------------

második lépcső gl. z. 
0,8 1,0 - 0,6 - - 1,4 

(3. gl. z.) 
---------------------

4. hk. z. .i 0,8 - - - - 1,0 1,4 

" ---------------------

e. tü-ség 0,2 1,2 1,2 1,0 1,2 - 1,4 

----------------------

e. közv-ek 0,3 - - - - 1,0 -

„N" gl. e. összesen 

Jelentem a fn-i főnökök által javasolt felhasználási normákat a rendel
kezésre álló készletek biztosítják. 

e) A lőszere/látás folyamata 
- a V AK-ban elrendelt lőszerkészletek megalakítása érdekében a ho. fegy

verzeti raktár kiszállít 5,9 t lőszert, 
- a gl. z.-ok és megerősítőik részére az ezred közelebbi feladata teljesítése 

időszakában tervezem átadni az ezred fegyverzeti raktár lőszerkészleteit, az így 
leürült gépkocsikra átveszem a ho. fegyverzeti raktár által kiszállított löszer
készleteket, 

- a nap vegen feltöltöm az alegységeket, melyhez berendelem vételezni az 
e. tü. és közv. alegységeket, átveszem a ho. fegyverzeti raktár által kiszállított 
lőszert és befejezem az elrendelt készletek megalakítását. 

4. Fegyverzettechnikai biztosítás 
- a harcnapon 12-15°/o-os veszteséggel számolok. Az ezred erejével és esz

közével (a megerősítő javítócsoporttal együtt a 12-156/o-os veszteségből 7-8°/o~ 
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ot képes megjavítani, a többit nem. Így a nap vegen 90-92"/o-os fegyverzeti 
hadrafoghatósággal lehet tervezni. Amennyiben az ellenség tömegpusztító fegy
vereket alkalmaz, úgy veszteségünk 25-30%-os lehet, a hadrafoghatóság a nap 
végén 70-75"/o-os lesz, 

- a javítási alap megteremtése érdekében az e. elló. szd.-tól 2 db 5 t tgk. 
bevonását javaslom az ezred fegyverzeti javítóműhelyhez a sérült fegyverek hát
raszállítása érdekében, 

- az ezred fegyverzeti javítóműhely a közelebbi feladat időszakában mint
egy 8-10 órás településsel végzi a javítást. Az ezred által nem javítható fegyve
reket az ezred STGYH-ról a hadosztály szállítja el saját eszközével, 

- a harc folyamán, a nap végén fegyverzetből feltöltést az elöljáró nem 
biztosít, 

- a javítási feladatok időbeni elvégzése érdekében javaslom bevonni a sé
rült fegyverek kezelőit az ezred fegyverzeti javítóműhelybe, 

- a fegyverzet technikai kiszolgálását harc alatt nem tervezem, javaslom a 
nap végén, technikai ellenőrzés keretében, az 1. gl. z. technikai kiszolgálását 
pedig a harcból való kivonása után tervezem végrehajtani. 

5. A fegyverzeti biztosítás vezetése 

- a fegyverzeti biztosítás vezetését a HVP-ről hajtom végre, mely a HTPH 
elhatározása szerint települ (ismert, térkép szerint), 

- a Z. PK-októl és az ezred közv. alegységek parancsnokaitól a lőszer és a 
fegyverzet helyzetére vonatkozóan kérek jelentést harcjelentéseikben. 

Kérem elgondolásom (elhatározásom) jóváhagyását. 

„N" gl. e. FVSZF 

Az ezredparancsnok jóváhagyása után az ezred fegyverzeti szolgálat elké
szíti az ezred támadóharcának fegyverzeti anyagi és technikai biztosítási ter
vét (fegyverzeti biztosítási terv). A fegyverzeti biztosítási tervet az ezred pa
rancsnoka hagyja jóvá. 

A fegyverzeti biztosítás tervezésének célja megállapítani a fegyverzeti biz
tosítás végrehajtásának módszerét, folyamatát a támadóharc teljes időszakára. 

Alapvető tervező fegyverzeti okmányok a következők: 
- fegyverzeti biztosítási terv (munkatérkép), grafikus formában, 1 db 

1:100 000-es, (1. sz. melléklet), 
- löszerbiztosítási terv (számvetés) táblázat formában, (2. sz. melléklet}. 
- löszernorma elosztási számvetés, táblázat formában (3. sz. melléklet), 
- löszerkiszállítási terv, táblázat formában, (4. sz. melléklet), 
- számvetés a várható fegyverzeti veszteségről a hadrafoghatóság alaku-

lásáról, táblázat formában (5. sz. melléklet), 
- számvetés a fegyverzeti javító (vontató) eróeszköz-elosztásról, a létre-
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hozandó technikai biztosító elemeknek megfelelően, táblázat formában (6. sz . 
melléklet), 

- jelek és jelzések, összeköttetés rendje, táblázat és vázlat formában (7. sz. 
melléklet). 

Továbbá, szükséges a fenti okmányok vezetése mellett: 
-operatív (0), dokumentációs (D) nyilvántartások és jelentések készítése 

és felterjesztése, 
- rejtjelzett vezetési táblák, 
- különböző vezetési táblák és segédeszközök léte és használata. 

A jóváhagyott tervek alapján kerül kidolgozásra az ezred fegyverzeti szol
gálat főnök szakmai intézkedése, melyet annak tartalmától és az idötényezőtől 
függően írásban, vagy hireszközön kell továbbítani az alárendeltek felé. 

Az ezred fegyverzeti szolgálat főnök intézkedésének egy változatát a 8. sz. 
melléklet tartalmazza. 

B) A., ezred támadóharcának dinamikája időszakában a fegyver,eti s,ol
gálat vezetési tevékenysége 

Az ezred támadóharcának dinamikája időszakában a fegyverzeti szolgálat 
vezetési tevékenysége felé támasztott alapvető követelmény az operativitás. 

Allandóan ismerni kell a harci, valamint a fegyverzeti anyagi és technikai 
helyzetet. Ezeket értékelve levonni a szükséges következtetéseket a fegyverzeti 
biztosítás feladatainak továbbvitelére vonatkozóan. 

Szükség esetén rövid, gyors intézkedésekkel utasítást adni az alárendeltek
nek a megváltozott feladatok végrehajtására. Folyamatosan meg kell követelni a 
feladatok végrehajtásának jelentését és a lehetőségekhez mérten ellenőriztetni 
kell azok végrehajtását. Ezen időszakban fő feladatként a lószerbiztosítás területe 
mutatkozik. A fő figyelmet ezek megoldására kell összpontosítani. 

Fontos mozzanata a fegyverzeti szolgálat ezen időszakában végzett vezetési 
tevékenységnek az alárendeltektöl érkező jelentések, adatok értékelése, és azok 
jelentése a hadosztály fegyverzeti szolgálat főnök felé. 

Különösen fontos a harcközben megrongálódott fegyverzetnek, még a harc 
időszakában történő helyreállítása érdekében kiadott gyors 'intézkedések. 

Folyamatosan kézben kell tartani a hátraszállítandó fegyverzeti anyagok, 
eszközök helyzetére vonatkozó adatok gyűjtését. Az összegyűjtött anyagok pon
tos koordinát.iit jelenteni kell az elöljárónak, ha azok kiürítését az ezred esz
közölni nem képes. 

A harc dinamikája időszakában a beérkező adatok, információk feldolgozása 
érdekében különös jelentőséggel bír az adat- és információfeldolgozás kisgé
pesítése. 

Ennek napjainkban reális lehetősége van. A következő táblázat szemlél
tetően mutatja, hogy a kisgépesítés kategóriájába tartozó számítástechnikai esz
közök milyen hatékonyan képesek meggyorsítani az adatfeldolgozást és a kü~ 
lönbözö számvetések kidolgozását. 
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Az alkalmazott számítástechnikai 
eszközcsoport megnevezése 

Egyszerű számítástechnikai eszközök (táblázatok, 
grafikonok, nomogramok és egyéb számítási se
gédeszközök) 

Mechanikus billentyűs számológépek 

Elektromechanikus billentyűs számológépek 

Az alkalmazás 
hatékonysági mutatója 

1,1-2,0 

1,3-3,5 

1,5-4,5 

Igen fontos vezetési tevékenység még a hadtáp, a páncélos és gépjármű tech
nikai szolgálatokkal való folyamatos együttmőködés, a szállítási, a helyreállítási, 
vontatási, a telepítési és áttelepítési feladatok területén. Enélkül a fegyverzeti 
szolgálat vezetési feladatait eredményesen megoldani a dinamika időszakában 
nem lehet. 

C) A támadó harcfeladat teljesítésének időszakában a fegyverzeti szolgálat 
vezetési tevékenysége 

A támadó harcfeladat teljesítésének időszakában az ezred fegyverzeti szol
gálat vezetési tevékenységének jellemző feladatai a következők: 

a) Ha az ezred újabb harcfeladatot kap, akkor tisztázni kell a fegyverzeti 
anyagi és technikai helyzetet. A küszöbön álló feladat fegyverzeti biztosítására 
új elhatározásra kell jutni rövid idő alatt. 

A fegyverzeti biztosítás végrehajtására vonatkozó intézkedéseket időben kell 
kiadni az alárendeltek felé, azonban ezek végrehajtásának lehetőségeit minden 
körülmények között biztosítani kell. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a lőszerbiztosításra vonatkozó adatok 
gyors és pontos továbbitására. Feltétlen meg kell szervezni a technikai biztosí
tás céljából a rendelkezésre álló erők és eszközök helyes elosztását, valamint azok 
maximális kihasználását. 

E változatnál alapjaiban a harc megszervezési időszakának vezetési tevé
kenysége hárul a fegyverzeti szolgálatra, azonban ezeket bonyolultabb helyzet
ben és lényegesen rövidebb idő alatt kell megvalósítani. 

b) Ha az ezred harcból kivonásra került, az ezred fegyverzeti szolgálat ve
zetési tevékenységének első mozzanataként a fegyverzeti anyagi és technikai 
helyzet pontos számbavétele mutatkozik. Ennek alapján kell a feltöltéssel és a 
helyreállítással kapcsolatos vezetési tevékenységet folytatni. 

Különös figyelmet kell fordítani a helyreállítási feladatokra és a felesleges 
anyagok kiürítésének irányítására. 

A vezetési tevékenység terjedjen ki a fegyverzeti szolgálat személyi vesz
teségének pótlására, az érkező személyi feltöltés gyors felmérésére és képessé
geinek megfelelő helyre való beosztására, a meglevő személyi állomány pihen
tetésére. 

Ezen időszakban a vezetési tevékenység szerves részét képezi a támadóharc 
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fegyverzeti biztosítása területén szerzett tapasztalatok összegezése és értékelése, 
mel yekt az alárendeltektől (FVR, FV JM, LER) * is be kell kérni. 

A szerzett tapasztalatokat írásban kell a hadosztály fegyverzeti szolgálat 
főnökének felterjeszteni és a pozitív tapasztalatokat széleskörűen már a soron
következő harcfeladat folyamán alkalmazni kell. 

Összegezve az ezred fegyverzeti biztosítás feladatainak végrehajtása és an
nak folyamatos vezetése szoros egységet alkot egymással, mert a végrehajtás 
mint a fegyverzeti biztosítás kritériuma csak akkor eredményes, ha annak folya
matos, operatív vezetése biztosítva van. 

(Az 1-8. sz. mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 

• FVR - fegyverzeti raktár 
FVJM - fegyverzeti javitóműhely 
LER - lőszerellátó raj 
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