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A cikksoro,:.atot a,:.,:.ol a szándékkal közöljük, hogy ezzel is 
teljesebbé tegyük a csapatok harc alatti feltöltése módszerei, 
eljárásai tökéletesítése érdekében az elmúlt években végzett 
elméleti és gyakorlati munkát és szélesítsük az e téren folyó 
vitát. A „Honvédelem" különkiadásában megielenő, a csapatok 
komplex feltöltésével kapcsolatos konferencián elhangzottakkal 
célszerű összevetni ezen anyagot. 
A szerzők a jelen cikksorozatban leszűkítve vizsgálják a prob· 
témát, nem elemzik a szélesebbkörü összefüggéseket, az egyéb· 
irányú következményeket. 
Mindezek figyelembevételével ajánljuk olvasóinknak. 

Szerkesztőség 

Egységrakományok alkalmazásával végrehajtásra kerülő 
átrakás nélküli szállítások szervezése 

Az. egységrakományok megalakításának különböző változatai - amelyek az 
átrakás nélküli szállítások végrehajtásának alapelemei lehetnek - az előzőekben 
bemutatásra kerültek. 

Az átrakás nélküli szállítások szerv,ezési munkáinak összefoglalása előtt 
azonban szükséges néhány olyan alapelv elemzése, amelyik közvetlenül kapcsoló
dik az egységrakományok alkalmazási feltételeihez és a csapatok „harc alatti" 
ellátásához. Ilyen alapelv pl. az „szakaszos terítő", illetve a magasabb egységek 
utánszállítási tagozatában a „terítő" ellátás elve, rendszere. Ezen alapfogalmak 

• ~ használatára a cikksorozat első részében került sor - a „Következtetések az egy
ségrakományok alkalmazására vonatkozóan" cím alatt -, azzal a hivatkozással, 
hogy részletes ,elemzésük a sorozat többi részében megtalálható lesz. 

Nos, erre most kerül sor. 
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Mit jelent a „szakaszos terítő" ellátás elve 

Ismeretes, hogy az érvényben levő szabályzatok (utasítások) alapján a har·· 
coló csapatok feladataik végrehajtásiá.h.oz szükséges anyagi eszközeiket a mögöt
tük „mélységben" lépcsözve telepített (elhelyezett) ellátlási forrásokról, anyagi 
bázisokról kapják (1. sz. ábra szerint) általában közvetlenül, illetve az ellátás sza
kaszos rendszerének megfelelően „föntről-lefelé", adotr konkrét helyzettől füg
gően egy-egy ellátási szakasz megkerülésével, kihagyásávaL 

Az anyagi eszközök utánszállítása természetesen az ellátás rendszerének meg
felelően ugyanúgy szakaszosan - központ·, Front· (Tábori hadtáp·), hadsereg·, 
hadosztály-, ezred-, zászlóalj utánszállitási tagozatain keresztül kerül végr,e-
hajtásra. __. 

Az utánszállításra kerülő anyagi eszközök asoportjából - tömegét és sokféle
ségét tekintve - célszerű kiemelni a lőszert. A lőszer egy meghatározott szintig 
alapvetően fajtánként - a felhasználók igényeinek megfelelően minimális csopor
t-osítással - kerül szállításra. Ez a „határ" általában a magasabbegységek ellátó 
zászlóaljainál, az egységek ellátó századainál van. Ebben a rendszerben a gé
pesített lövész- és harckocsiegységek számára a lőszer - a felhasználók érdeké
ben alapvető - csoportosítiását a magasabbegységek ellátó zászlóaljain.ál, a zászló
aljak részére pedig általában az ezredek ellátó századainál hajtják végre. A meg
felelően csoportosított lőszer magasabb.egység vonatikozásáhan pl. ugyanúgy sza
kaszosan (hadosztály-ezred-zászlóalj-felhasználó) ketül továbbszállitásra, mint 
ahogyan az az előző tagozatokból történt. Ez a változat a hagyományos módszer. 

A „szakaszos terítő" ellátás elve-rendszere alapj1án a lőszer szakaszosan kerül 
szállításra a magasabbegység ellátó zászlóaljáig, ott megfelelően csoportosítják, 
egységrakományokba képezik, s a hadosztályoktól közvetlenül a felhasználókig 
(zászlóaljakhoz, harcjárművekhez) szállítják a magasabbegységek szállító jármű
veivel. ( Lásd a 2. sz. ábrát.) 

A „szakaszos terítő", illetve a „terítő" ellátás (részletes elemzésére sor kerül) 
a csapatok háborús anyagi biztosítási rendszerében - a lősz.erellátás és -szállítás 
végrehajtására - egy olyan korszerűsített változat, mely a későbbiekben alapja le
het valamennyi anyagi eszköz (üzemanyag, műszaki anyag stb.) felhasználókhoz 
történő közvetlen kiszállításának. 

A „szakaszos terítő" ellátás és szállítás tehát azt jelenti, hogy a lőszer maga
sabbegység raktárakig szakaszosan, majd ezektől a raktáraktól egységraktárakat 
„kihagyva" - átrakás nélkül - közvetlenül a felhasználókig kerül utánszállításra 
„terítő" elosztással, úgy, ahogyan a közvetlen felhasználók elhelyezkednek és 
megkívánják ( a 2. sz. ábra szerint). 

A lőszerszállításért való felelősség természetesen továbbra is a magasabb
egység PK HTPH kezében összpontosulna. 

A „szakaszos terítő", illetve „terítő ellátás" elve és gyakorlata természetesen 
a hadosztály és az ezredek fegyverzeti szolgálata szervező és vezetési munkájának 
részletesebb elemzését (vizsgálatát) kívánná meg. 

Az egységek fegyverzeti szolgálatai pl. a „szakaszos terítő" utánszállítási 
rendszerben lőszeiellátás vonatkozásában mint „alapvető átjátszó állomások" (in
formációk vétele az alárendeltektől, azok feldolgozása és továbbítása az elöl
j.áróhoz, az ezredeknél levő lőszertartalékokkal való manőverezés, oszlopok át-
rendezése stb.) működnének a „közvetlen felhasználók" és a magasabbegységek 
között. 
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A magasabbcgységek fegyverzeti. szolgálata viszont mintegy „lőszer szállítmá
nyozó központ" (lőszerátvétel az elöljárótól, tárolási, ellenőrzés, előkészítés, egy
ségrakomány-képzés, kiadás az alárendeltek részére stb. kötelmeit végrehajtva) 
biztosítaná a lőszert közvetlenül a felhasználók részére. 

A Hszakaszos terítő" utánszállítások vé~ehajtásának jelzett módja természe
tesen feltételezi, hogy a hadosztály PK HTPH-ek élnek a saját és alárendeltségük
ben levő ezredek és szállító erői központosított felhasználásával (alkalmazásával). 

Vizsgálat tárgyát képezhetné esetleg a szállító eszközök átrendezése a had
osztályhadtáp és az alárendelt egységek között. 

Azt az alapelvet azonban ezen esetben is indokoltnak tartjuk érvényesíteni, 
hogy az ezredhadtápok rendelkezzenek olyan anyagi eszközkészlerekkel (löszer
tartalékokkal), amelyek az egységek viszonylagos önállóságát hadtáp szempontból 
biztosítják. 

A lős:c,ernek egységrakományokba való képzésével, a „terítő" ellátási rendszer 
alkalmazásával biztosítható lenne a hadosztály utánszállítási tagozatában az át
rakás nélküli szállítások végrehajtásának egyik alapvető változata, a gépkocsi
cserés anyagátadási mód gyakorlati megvalósítása, mely a közvetlen felhasználók 
számára mind a rakodási munkák csökkentése, a szállítási idő lerövidítése, mind 
az ellátottság „biztonsága" vonatkozásában igen nagy segítséget jel,entene. 

Amennyiben a magasabbegység ellátó zászlóalj raktáraitól - a „terítő ellátás" 
módszerével - kerülne a lőszer utánszállításra közvetlenül a felhasználókhoz, ak
kor az átlagos szállitási távolság - beleszámítva az ellátó zászlóalj megengedett 
lemaradási távolságát is - kb. 10-20 km-rel lenne nagyobb a hadosztály szállító 
járművei számára, mint ahogyan az a jelenlegi szakaszos utánszállítások viszony
latában kialakult. Ezzel a többlet1futással szemben viszont különböző olyan elő
nyök adódnak, amelyek elsősorban a harcoló csapatok esetében igen kedvezően 
befolyásolják feladataik végrehajtásának eredményességét. 

Ezek az előnyök a következők lehetnek: 
- a korszerűsített módszer alkalmazásával az ezred ellátó századánál lő

szerrel összefüggő művelet, alapvető fizikai munka elmarad, tehermentesül a had
táp a rakodási és a tárolási munkák alól, illetve az anyagok nyilvántartásával 
összefüggő feladatokra szűkül; 

- figyelmbe véve az ezred raktárainál eltöltendő műveleti időket, azokat 
összehasonlítva a 10-20 km-es nagyobb távolság befutásához szükséges idővel, 
megállapítható, hogy lecsökken a lőszer szállítási ideje; 

- megnő a harooló csaptok anyagi biztosítottsága lőszer vonatkozásában, 
ugyanis a feladatok végrehajtásához szükséges készletek közvetlenül hozzájuk ke
rülnek el juttatásra; 

- növekszik az ezredhadtáp mozgékonysága, mivel egy sor lőszerkezelési 
művelettől felszabadul; 

- a lőszerellátás érdekébeni csoportosításával, egységrakományokba való 
képzéssel járó tevékenységek zöme áttevődik a magasabbegység raktáraihoz, ahol 
kedvezőbbek a feltételek mind a rakodási munkáik végrehajtásához, mind az ellá · 
tási feladatok teljesítéséhez (az erők-eszközök manőverezés-évet, főleg a szállító 
eszközök központosított alkalmazásával) ; 

- növekszik a magasabbe.gység PK HTPH számára a járműállománnyal való 
manőverezés lehetősége, s a szállító eszközök központosított igénybevétele meg
bízhatóan alkalmazható; 
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- növekszik a szállító }árműállomány szállítókapacitásának kihasználása; 
- növelhető a szállító járműállomány karbantartási-javítási lehetősége, ugyan-

is magasabbegység viszonylatában kedvezőbbek a feltételek ezen munkák végre
hajtására, mint az alegységeknél (ismeretes, hogy a gépkocsik az anyagi esz
közök „mozgó raktárai", ezért karbantartás és javítás esetén vagy a lőszerrel meg
rakott jármű megy a „javítóműhelybe", vagy a javító-szerelő brigád megy a szer
számaival együtt a ,,lőszerraktár" körletébe). 

Tovább lehetne bővíteni az előnyök sotát, azonban az alapelvek feldolgozá
sához az eddig összefoglaltak - úgy tűnik - kellő támpontot nyújtanak. Azt 
azonban feltételenül tisztán kell látni, hogy a „szakaszos terítő" ellátás és szállí
tás vertikálisan érinti - az anyagi biztosítás rendszerében levő - valamennyi ellá
tási forrás munkáját lőszerbiztosítás vonatkozásában, a „terítő ellátás" elvét-rend
szerét azonban alapvetően csak a maeg. elló. z.-tól a felhasználókig vizsgáltuk. 
Lehetőséget látunk arra, hogy az ezred ellátó százada saját készletéből az aláren
delt szállító eszközeinek bevonásával főleg egyes zászlóaljainak közvetlen fel
töltését lőszerre] hasonló módon oldja meg. A lőszer szállítmányok előkészítésé
hez a harc közbeni települések (elhelyezkedés) alatti időt használják fel. 

A magasabbcgység után.szállítási tagozatában a „terítő ellátás" elve-rendszere 
alkalmazható a lőszernek mind hagyományos módon történt, mind egységrakomá
nyokban való szállítása esetén. Amennyiben a lőszer egységrakományokba össze
állítva kerül közvetlenül a felhasználókhoz, akkor ez egyben azt a tényt is rögzíti, 
hogy az egységrakományok képzése a magasabbegység ellátó zászlóalj raktárainál 
történik. Ezért a feltételeket ezen a ponton kell megteremteni az egységrakományok 
megalakításához mind személyi, mind technikai vonatkozásban. 

A cikksorozat egyik alapvető célja az, hogy az egységrakományok alkalmazá
sával végrehajtásra kerülő, átrakás nélküli szállításokat - egy-egy változatban -
bemutassa, így a továbbiakban annak részletes elemzése következik. 

Egységrakományokból összeállításra kerülő gépkocsioszlop tervezése 
átrakás nélküli szállítások végrehajtására 

Az átrakás nélküli szállítások végrehajtásra kerülhetnek az anyagi biztosítás 
rendszerében levő egy, vagy egymásután több (két-három) közbeeső anyagi bá
zis, ellátási forrás kihagyásával, megkerülésével. Az, hogy az anyagi eszközök 
átrakására hol és hányszor kerül sor, alapvetően attól függ, hogy ki a felhaszná19, 
mi a feladata a harc-hadművelet megvívása idején, hol helyezkedik el „területi
leg" az ellátó anyagi forráshoz viszonyítva, milyen lőszert kap, és mennyit. Kö
vetkezésképpen az átrakás nélküli szállítmányok összeállítása és alkalmazása is 
alapvetően az előzőektől függ. A cikk közreadásának célja az, hogy egységrako
mányok alkalmazásával végrehajtásra kerülő, átrakás nélküli szállításokat bemu
tassa a csapatok „harc alatti" ellátása során, - ezekből is kiemelve a gépesített lö
vész- és harckocsiegységeket, alegységeket, ugyanis az egyik legbonyolultabb fel
adatnak jelenleg ezen csapatok lőszereUátása tűnik a harcban. 

Az egységrakományokba képzett lőszer szállítására sor kerülhet a „terítő 

ellátás" elve-rendszere alapján magasabbegység ut:ánszállítási tagozatában (elem
zésére már sor került), a „szakaszos terítő" eljárással akkor, amikor az egység
rakományokat hadsereg mozgóbázison, vagy attól még nagyobb mélységben, tá
voh:,bb levő raktárakban képezik, majd ezeken a helyeken össaeállított gépkocsi
oszlopok közlekednek egészen a felhasználókig, illetve a sz:árnukra megszabott 
pontokig, 
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Egységrakományokból összeállításra kerülő 
gépkocsioszlopok tervezése 

(Példa alkalmazásával bemutatva) 

Az egységrakományokat szállító gépkocsik oszlopba rendezése (egy változat 
szerint) a következő feltételek (elfogadott elvek) alapj"án történik: 

- ládázott lőszerből, hagyományos kézi rakodással egységrakományba kép
zett lőszerrel kerül feltöltésre a gépesített lövészhados~ly alárendeltjeiből hat 
első lépcső gépesített lövészzászlóalj és hat (3 + 3 = 6) harckocsizászlóalj; 

- a gépesített lövészzászlóaljak egyformán (valamennyi) 0,25 ja. lőszert 
kapnak, ez zászlóaljanként egy-egy tehergépkocsi rakománynak felel meg (a való
ságban ennek a többszöröse is lehet); 

- a harckocsizászlóaljak ugyancsak 0,25 ja. lőszert kapnak, ez zászlóaljanként 
négy-négy járművet jdent, vagyis összesen 24 gépkocsit; 

- az egységrakományok a HDSMB-n kerülnek megalakításra, következés
képpen az MB-n öss~eálHtott gépkocsioszlop rakományának átrakása nélkül köz
lekedhet a megindulási ponttól egészen a felhasználókig, illetve a számukra meg
határozott helyig; 

- a lőszer a gépesített lövészzászlóaljak esetében közvetlenül a felhasználó
kig, a harckocsizászlóaljak viszonylatában (harakocsiezred alárendeltjeit értve ez 
alatt, a 3. sz. ábra szerint) a harckocsiezred ellátó század körletéig kerül szállí
tásra, ahol majd a konkrét helyzetnek megfelelően rendezik az oszlopot a harc
kocsizászlóaljak helyeinek megfelelően. 

A példában elfogadott hat gépesített lövészzászlóalj (mely a gépesített lövész
hadosztály három gépesített lövészezredének két-két gépesített lövészz,ászlóalját 
jelenti), valamint a hat harckocsizászlóalj (mely a harckocsiezred három-, és a 
gépesített lövészez,redek egy-egy harckocsizászlóalját tartalmazza) csak egy vál
tozat. Lehet az ellátandók (zászlóaljak) mennyisége bármennyi, kevesebb vagy 
több, ez gyakorlatilag az egységrakományokat szállító járművek darabszámának 
módosításával (növelésével vagy csökkentésével) mindig a konkrét helyzetnek 
megfelelően, minden nehézség nélkül tervezhető. 

A ·gyakorlat azonban azt igazolja, hogy harc alatt az alegységek (zászlóaljak, 
századok) feltöltésének szintje - fogyasztásuktól függően - állandóan változó, 
vagyis a zászlóaljaknak (harcjárműveknek) különböző fajta és különböző mennyi
ségű lőszerre van szükségük. Az egységrakományok összetétel és mennyiség vo~ 
na:tkozásában úgy nyertek megalakítást, hogy tartalmazzák azokat az alapvető 
lőszerfajtákat, amelyekre a fogyasztóknak leggyakrabban szükségük lehet. Ezért 
az átrakás nélküli szállítmányokból összeállításra kerülő gépkocsioszlopokat meg 
kell tervezni ellátandókra és anyagmennyiségre vonatkozóan (sz,ámvetésekkel) 
nyomtatványon úgy ahogyan a lehetőségek megengedik. 
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Ellátandó 

Fsz. alegység 
(egység) 

megnevezése 

1 Egy gl. z. 

2 1 Hat első lépcső 
gl. z. 

1 Egy hk. z. 

2 Hat hk. z. 

Egységrako-
mányba rende-
zett gk.-oszlop 
által szállított 
lőszer összesen: 

1. sz. táblázat 
TERV 

az EGYSÉGRAKOMANYBóL összeállításra kerülő gépkocsioszlop állományának 
meghatározásához 

Az oszlop állománya 

löv.-lőszer av.-lőszer hk.-lószer 
Megjegyzés 

. I t I tgk. . I t I tgk. . 1 t I tgk. ja. t I j;gk. Ja. (kg) (db) Ja. .(kg) (db) Ja. (kg) (db) (kg) (db) 

1 0,25 1 3207 1 1 1 0,25 11047 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

1 0.25119 2421 6 1 0,25162821 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 ---· -
0,25 113 2441 4 1 _ 1 1 1 A hk. gpu. lőszec 1 együtt kerül felra-

kásra a 100 mm lő-
0,25 l 79 4641 24 1 - 1 _ 1 _ 

1 
~~:rr~kkel a4 db 

0,25 1 932 
0,25 1 5592 

' ' ' ' ' 

- 24 834 5 - 6282 - - 79 464 24 - - -

A gépkocsioszlopba rendezve közlekedik: 30 db tgk. 
Az oszlopban szállításra kerül összesen: 110 580 kg lőszer. 
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Példánkban ez a feladat az erre a célra készített TERV-nyomtatványon került 
megoldásra ( az 1. sz. táblázat szerint). 

A nyomtatványon megtervezett, egységrakományokat szállító gépkoqioszlop 
összeállítása ( a 3. ,,. ábrának megfelelően) egy változatban a következő lehet: 

A hadser,eg mozgóbázis előtt levő megindulási pontról induló oszlop élén 
halad az oszlop PK., majd őt követi a gépesített lövészzászlóaljak lőszerét szál
lító 6 gépkocsi. A gépesített lövészzászlóaljak szállítmányai után következik a 
harckocsiz.ászlóaljaik lőszerét szállító 24 tehergépkocsi, majd az oszlop végén 
halad a technikai zárórészleg. Lehetne az oszlop összeállításának olyan változata 
is ,hogy járműcsoportok kerülnének. megalakításra, pl. két gépesített lövészzászló 4 

alj részére összeállított szállítmányok mögé kerülne besorolásra az egy harckocsi
zászJóalj lőszerét sz,állító 4 tehergépkocsi, és a mozgóbázison megalakított oszlop 
végin csak a harokocsiezred zászlóaljainak lőszerét szállító járművek közlekedné
nek. Ennek a változatnak az alkalmazása akkor célszerű alapvetően, ha már az 
oszlop indulás előtti összeállításánál megbízhatóan ismert az ellátandók állománya, 
és a részükre átadandó lőszer (egységrakományok) mennyisége. 

Az átrakás nétküli szállítmányok gépkocsioszlopát a megindulási ponttól az 
ellátandókhoz való megérlcezésig „követni", irányítani kell. Ennek a feladatnak 
a megoldásához a szállítóvonalakon minden olyan helyen, ahol az oszlop állo
mányának „megbontására", átcsoportosítására sor kerülhet (pl. ellátási források 
előtti útelágazásoknál, ellátandók elhelyezkedése előtt stb.) átrendező pontokat 
(AP) kell kijelölni. 

Az átrendező pontok helyeit - mely gyakorlatilag egy-egy könnyen megje
gyezhető útelágazás, közúti hurok, lakott területhez köthető műtárgy stb. - az osz
lop PK részére pontosan meghatározzák. Az oszlop PK menetparancsában az osz
lopban közlekedő szállító rajparancsnokoknak (gépkocsivezetőknek), technikai 
zárórészleg PK-nak az átrendező pontok (AP) helyeit, az ott végrehajtandó fel
adatokat pontosan meghatározza, ugyanis az oszlop állománya alapvetően ezeken 
a pontokon változik, általában csökken, mert a szállító járművek egy része ren· 
deltetésének megfelelően, letér a menetvonalról. 

Az egységrakományokat szállító gépkocsioszlop 
közlekedése 

Az eddigi összefoglalt példát továbbfolytatva, a hadsereg mozgó bázison 
oszlopba rendezett (3. sz. ábra szerint) és útbaindított járműállomány együtt köz
lekedik az első átrendező pontig (AP1). Ez a pont gyakorlatilag a magasabb
egység ellátó z-ászlóalj raktárainak körlete előtt van. A löszerszállítmányok azon
ban nem a hadosztály részére érkeznek közvetlenül - a küldemények rendeltetési 
helyei az alárendelt ezredek zászlóaljainál vannak -, ennek megfelelően az elsö 
átirendező ponton az oszlop állománya nem változik, ezért az oszlop PK jármű
állományával megállás nélkül áthalad és közlekedik a következő átrendező pontig. 

A kettes átrendező pontnál (AP,) az oszlop végén közlekedő - harckocsi
löszerből képzett egységrakományokat szállító - tehergépkocsikból 12 jármű le
tér az útvonalról és önállóan folytatja menetét a harckocsiezred ellátó század 
körletéhez, ahol majd átrendezik a harckocsizászlóaljaknak megfelelően. 

Az oszlop PK a gépesített lövészzászlóaljak, valamint a gépesített lövészez
redek harckocsizászlóaljainak lőszerét szállító járművekkel tovább közlekedik a 
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következő átrendező pontokig (a 3. sz. ábra szerint) és a „terítő ellátás" elvé
nek megfelelően a zászlóaljnak átadja a lőszert, vagy járművekkel együtt ott
hagyja az alárcndelteknél.Az átadás-átvétel végrehajtása után az oszlop PK ösz
szegyűjti a lcürített vagy üres járműveket és visszatér a számára meghatározott 
körletbe. 

A levezetett példa alapján bemutatásra került az egységrakományok alkal
mazásával végrehajtásra kerülő átrakás nélküli szállításoknak egy másik válto
zata. A lőszert szállító gépkocsioszlop a HDS MB-n került öszeállításra, s rako
mányaival a hadosztály és ezred ellátó kötelékek raktárain „áthaladt", anélkül, 
hogy rakodásra, ellátás érdekébeni csoportosításra ezeken a helyeken sor került 
volna. 

A bemutatott példa alapján a gépesített lövészhadosztály első lépcső zászló
aljai, vagyis a közvetlen felhasználók részére a lőszer mélységből, a „szakaszos 
terítő" ellátás elve-rendszere alapján átrakás nélkül került utánszállításra és át
adásra. 

Az eddigiekben összefoglalt átrakás nélküli szállítások alapjai „hagyomá
nyos" kézi rakodásra kialakított egységrakományok alkalmazásával kerültek be
mutatásra. 

A rakodólapok alkalmazásával kiafakított egységrakományokat szállító gép
kocsioszlopokat ugyanúgy célszerű külön megtervezni (ellátandók és anyagi esz
közök mennyisége vonatkozásában), ahogyan az a hagyományos kézi rakodás ese
tében történt. Az egységrakományokba képzett lőszer mennyisége nem változik, de 
a gépesített lövészzászlóalajak viszonylatában azonos lőszer szállításához a szük· 
séges szállító járművek száma megkétszereződik. Következésképpen a szállítási 
terveket ennek megfelelően kell kidolgozni, az oszlopok anyagi-technikai, egész
ségügyi biztosítását az állomány módosulásának figyelembevételével kell szer
vezni. Továbbá a rakott rakodólapok mozgatásához rakodógép szükséges. 

A feladat végrehajtásához szükséges járulékos eszközök (rakodólap, pántoló
gép, heveder stb.) mennyisége, vagy pl. a rakodógépek darbaszáma mindig attól 
függ, hogy az egységrakományok hány db harojármű, gépesített lövész- vagy harc
kocsizászlóalj részére, s milyen mennyiségben kerülnek átadásra. Az előzőekben 
bemutatott példa alapján összesen 12 zászlóalj vár feltöltésre. Amennyiben az át
adásra tervezett lőszer rakodólapok alkalmazásával kerül egységrakományokba -
mivel ezek a zászlóaljak területileg elkülönülnek egymástól - minimálisan 12 olyan 
rakodógépre van szükség, amilyen vagy a szállító járművekre van szerelve, vagy 
azokkal együtt mozog, oszlopban, az anyagátadási helyekre. (Ezek hiányában a 
rakodólapokról kézi erővel kell a lőszert lerakni, átrakni.) 

A rakott rakodólapokat szállító gépkocsioszlop összeállítása csak nagyság
rendben és a szállító járművek milyenségében tér el az előzőekben ismertetett vál
tozatoktól. Az oszlop közle~edésének rendje teljes mértékben azonos a hagyomá~ 
nyos, azaz kézi rakodásra tervezett egységrakományokat szállító gépkoc.siosz
loppaL 
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Következtetések 

1. A csapatok háborús anyagi biztosítási rendszerében, a csapatok „harc 
alatti" ellátásában meghatározó szerepet játszhat az átrakás nélküli szállítások 
módszerének alkalmazása. Az már beigazolódott, hogy a csapatok ellátási rend
szeréből a rakodási munkákat nem lehet kiküszöbölni, meghatározott területeken 
viszont adott a rakodások csökkentésének lehetősége, s itt jelentkezik az átra
kás nélküli szállítások gyakorlati alkalmazásának előnye, szükségessége. 

2. A korszerű haditeohnikai eszközök rendszerbe állításával egyre nagyobb 
mértékben növekszik a felhasználsára kerülő anyagi eszközök tömege. Addig, amíg 
a felhasználókhoz eljut pl. a lőszer, aránytalanul megnő, mintegy halmozódik a 
rakodási munkák volumene, ugyanakkor csökken az ellátás végrehajtásához szük
séges idő minden területen. A probléma megoldását nem elegendő kizárólag a 
rakodási munkák gépesítésének fejlesztése útj.án keresni, az anyagi biztosítás 
rendszerének egészét célszerű vizsgálat alá venni, különös tekintettel a végrehajtás 
módszerének, formáinak fejlesztésére, további vizsgálatára. 

3. Az átrakás nélküli szállítások gyakorlati végrehajtásának egyik alap
deme a különböző egységrakományok kialakítása. Ezen a területen célszerű 
az átrakás nélküli szállítások gyakorlati alkalmazásának további kutatása, széles 
körű veleménycserék szervezése. 

4. A2 anyagi biztosítás rendszere korszerűsítésének vizsgálata csak komplex 
szemléletben, az anyagi biztosítás teljes vertikumában lehet megbízható, ered
ményes. 

A cikksorozat végére érve célszerű visszaemlékezni az első részben össze
foglaltakra. Alapvető célunk volt lőszer-utánszállítás vonatkozásában az átrakás 
nélküli szállítások megoldásának kutatása, egy-egy változat bemutatása. Ehhez a 
feladathoz szükségessé vált a különböző egységrakományok megalakításának 
vizsgálata, mint az átrakás nélküli szállítások egyik alapfeltételének megteremtése. 

A kutatási munkák során dsak az ellátás érdekébeni csoportosítással kialakí
tásra kerülő egységrakományok szükségességével, ellentmondásaival foglalkoztunk, 
végig szem előtt tartva azt a kitűzött célt, mely csak a gépesített lövész- és harc
kocsizászlóaljak (egyes harckocsik) ,,harc alatti" lőszerrel való feltöltésével fog
lalkozik. Ismeretes, hogy a harc-hadművelet megvívása folyamán felhasználásra 
kerülő lőszerből a gépesített lövész- és harckocsicsa.patok fogyasztása csak egy 
rész. A tüzérségi, légvédelmi, vagyis egy szóval illetve -, a többi lőszer átra
kás nélküli szállításával tudatosan nem foglalkoztunk. Az legyen a jövő feladata. 

A felmerült problémák átfogó vizsgálatához a megoldási módozatok ki
munkálásához szándékoztunk hozzászólni, vizsgálati szemléletünk, problébma
megrközelitési felfogásunk közreadásával 

(A mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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