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A HADTAPBIZTOSITAS ELMtLETE 

A csapatok hadtápbiztosításának néhány aktuális 
kérdése a „BASTYA-81" gyakorlat kapcsán 

Dr. L a p o s Mi h á ly v~érórnagy, 
a hadtudományok kandidátusa 

A „BASTYA-81" gyakorlat jellege, mérete, résztvevői és a feldolgozott okta
tási kérdések a korábbiaknál lényegesen nagyobb lehetőséget adtak a csapatok 
hadtápbiztosítására kidolgozott legújabb elvek ellenőrzésére, a különböző tago
zatok közötti összefüggések és a kívánatosnak mondható együttműködés tartal
mának, formájának és módszerének feltárására. 

A gyakorlaton kísérleti jelleggel megvizsgáltuk a központhadtáp helyét, sze
repét, a központhadtáp szétbontakozásának és a hadművelet megvívásának kü
lönböző időszakaiban. Következtetésként megállapítható, hogy a központhadtáp 
a csapatok hadtápbiztosításában alapvető meghatározó helyet és szerepet tölt be. 
Összekötő kapocs a népgazdaság és a fegyveres erők között, teljes súlyával, ere
jével és lehetőségeivel mind béke, mind háború esetén gondoskodik a népgazda
ságtól átvett fegyverzet, anyagi, technikai eszközök csapatokhoz történő eljutta
tásáról, a csapatok mindennemű szükségletének kielégítéséről, a betegek, sebesül
tek gyógykezeléséről és az egész hadtápbiztosítási rendszer működési feltételének 
megteremtéséről. 

Az is megállapítható, hogy az elvonuló szárazföldi csapatok megbízható had
tápbiztosítása szükségessé teszi azt, hogy a központhadtáp rendelkezzen olyan 
feltételekkel, mozgó hadtápcsapatokkal, amelyek a ténykedő hadsereget követve 
képesek napi 6-8 ez.er tonna anyag utánszállítására, több ezer sérült ellátására, ki
ürítésére, nagyszámú technika és fegyverzet javítására, a hadtáp működési felté
telek biztosítására, ennek kapcsán a hadtáp megbízható őrzésére és védelmére, 
legalább két katonai gépkocsi út, egy vasúti irány berendezésére és üzemelte
tésére. E csapatok létét alapvetően az a tény teszi szükségessé, hogy a hadsereg 
csapatai a támadó hadművelet (1. sz. mell.) során olyan távolságra távolodnak el 
a központhadtáp ellátó bázisaitól, amelyet a hadsereg-hadtáperők már áthidalni 
nem képesek . 

Az elvonuló csapatok hadtápbiztosításának vezetése tekintetében levonható 
az a következtetés, hogy a központhadtáp előretolt lépcső mozgó csapatainak ve-

'"::-'"" zetésére tartalék hadtápvezetési pontot célszerű telepíteni. A tartalék hadtápve
zetési ponton települő állomány alapvető feladata a csapatok alkalmazásának 
megszervezése és vezetése mellett az, hogy megvalósítsa a fronthadtáppal az 
együttműködést, és a front egységes hadtápbiztosítási tervében foglalt feladatokra 
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vonatkozóan a hadsereghadtáp részére a szükséges utasításokat kiadja { az anyagi 
eszközök szállítására, a sebesültek kiürítésére, szakosított szakorvosi kezelésére} 
szervezze. hangolja össze a mozgó hadtápcsapatok manőverét a fronthadtáp erői
nek manőverével. A vezetés folyamatosságának érdekében nékülözhetetlen az 
összekötő operatív csoportok, tisztek kölcsönös kikülönítése, cseréje. 

Az elvonuló szárazföldi csapatok hadtápbiztosítása érdekében megkülönböz
tetett figyelmet kell fordítani a különböző tagozatok közötti együttműködés szec
vezésére. E tekintetben a front egységes hadtápbiztosítási terve alapján az együtt
működés megszervezésében meghatározó szerepe van a központhadtáp előretolt 
lépcső vezetésére telepített tartalék hadtápvezetési pontnak. Különösen fontos az 
erők és eszközök alkalmazási rendjének meghatározása, összehangolása, ha a had
sereghadtáp feladatait irányok szerint megosztva végzi. 

Ilyen helyzetben célszerű, ha a központhadtáp erói is irányok szerint bonta
koznak szét és feladataikat az egyes irányokban ténykedő erők hadtápbiztosítása 
érdekében végzik. A hadseregparancsnok hadtáphelyettes felelősségének csorbítása 
nélkül a hadtápvezetést is irányok szerint kell szervezni a szükséges kölcsönös in
formáció biztosításának az igényével. 

A központhadtáp vonatkozású tapasztalatokon túlmenően a gyakorlat mind 
a hátországban ténykedő csapatok, mind~ az elvonuló szárazföldi csapatok hadtáp
biztosítása tekintetében számos fontos következtetés levonására adott lehetőséget. 

Az első és egyik legfontosabb az, hogy tovább kell kutatnunk a különböző 
haderőnemek, seregtestek és csapatok közötti együttmúk.ödés tartalmát, területeit 
és módszereit. Alapvetően hasznos volna részletében kimutatni, hogy milyen mó
don és milyen irányban célszerű megvalósítani az együttműködést és azt, hogy 
mit várhatunk az együttműködés feszes megszervezésétől a következő területeken: 
a különböző hadtáperők és -eszközök manővere, az utak igénybevételének rendje; 
az utak forgalomra történő berendezése és egymásnak történő kölcsönös átadása; 
az anyagi eszközök együttes alkalmazása, manővere; a hadszíntéren levő szolgál
tató kapacitások igénybevétele; az ellenséges diverziós csapatok és alakulatok 
támadásainak elhárítása; a tömegpusztító fegyverek alkalmazása következményei
nek felszámolása; a hírrendszerek kölcsönös felhasználása; a katonai és polgári 
kórházak egyidejű közös igénybevétele. 

A hátországban működő csapatok megbízható hadtápbiztosítása szempontjá
ból ismételten igazolódott annak helyessége, hogy egy háború esetére fel kell ké
szülni a területi és decentrumokon keresztül történő ellátás megvalósítására. En
nek megvalósítása kettős feladat végrehajtását követeli tőlünk. Egyrészt meg kell 
teremteni a központhadtápban a területi ellátás, másrészt a seregtestek részéról 
az egyes ellátócsapatokra épített decentrumokon keresztül történő ellátás felté~ 
teleit. A területi ellátás megvalósítása céljából nem szükséges ragaszkodni a sza
kosított raktárak fenntartásához, ugyanis nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
területenként valamennyi szakanyagra vonatkozóan önálló raktárral rendelke
zünk. Ezért előtérbe kell állítani az úgynevezett vegyesraktárak létrehozását. En
nek leggazdaságosabb módja a jelenlegi raktárhálózat felhasználása, átrendezése, 
nagyobb szakmai raktárakba különböző fegyvernemi szakanyag-raktárrészlegek 
szervezése és ezzel együtt a hadászati készletek decentralizált tárolása. Ezt még 
akkor is célszerű megvalósítani, ha békében készletgazdálkodási - takarékossági -
okokból ezen raktárrészlegeket a csapatok ellátásába nem kapcsoljuk be. 

A másik vonatkozásban az ellátó decentrumok tekintetében nyugodtan ki
mondhatjuk, hogy ma már megfelelő tapasztalatokkal rendelkezünk ahhoz, hogy 
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az ellátó csapatok vonatkozásában a szükséges szervezeti konzekvenciákat le
vonjuk. 

A_ hátországban működő csapatok hadtápbiztosítása tekintetében ugyancsak 
fontos következtetéseket lehet levonni a laktanyákban visszahagyott készletek 
igénybevétele, a mozgókészletek feltöltésének rendje, gyakorisága és az információ 
áramlás tekintetében. 

A laktanyában visszahagyott készletek vonatkozásában helyesnek bizonyult 
az a döntés, mely szerint ezen készletek felhasználására az a csapat kap jogosult
ságot, amely a laktanyát elfoglalja. Ez kedvezően befolyásolja a hátországban 
működő csapatok ellátását, ugyanakkor annak kapcsán, hogy ezen csapatok köte
lezve vannak arra, hogy az első összefoglaló jelentésükben a visszahagyott készle
teket jelentsék a központi szervek megfelelő adatokkal rendelkeznek ahhoz, hogy 
esetleg ezen készletek egy részével manöverezzenek. Jó volna, ha ez a rendszer 
nem csak a hadtápanyagokra, hanem valamennyi anyagra vonatkozóan kiterjesz
tésre kerülne. 

A mozgókészletek feltöltése és az információáramlás tekintetében további 
tanulmányozást és tapasztalatgyűjtést igényelnek a következő megállapítások. A 
hátországban működő csapatok tekintetében egyes kiemelt csapatok és anyagok 
kivételével nem kell követelménynek tekinteni a mozgókészletek naponkénti fel
töltését. Ez a megállapítás az alábbi indokokkal magyatázható: a hátországban 
ténykedő csapatok jelentős részénél a napontkénti anyagfogyasztás alacsony szintű; 
a naponkénti feltöltés rendkívül módon megosztaná, zavarná a központi raktárak 
munkáját. Úgy tűnik elegendő a készletek feltöltése akkor, ha a mozgókészlet 
506/o-a elfogyott. Hasonló a helyzet az információ gyakoriságának vonatkozásban 
is. (2. sz. mell.) Ezen csapatok tekintetében - a kiemelt csapatok kivételével -
elegendő, ha naponta jelentik az ellenség által mért csapások következtében el
szenvedett veszteségeket és 5 naponként terjesztenek fel összefoglaló jelentést. 
Ezzel a megoldással a vezetőszervek a veszteségek tekintetében folyamatos infor
mációval rendelkeznek, melynek alapján a nélkülözhetetlen operatív intézkedések 
megtételére képesek s ugyanakkor megszabadulnak a vezetés számára kevés 
,,hasznot" hozó nagytömegű információs adatok feldolgozásától. 

A kiselektronikus számítógépek elterjedése és telepítése kapcsán mint lehető
ség kínálkozik ezen eszközök háborús időszakban történő stacionális felhasználá
sára. A hátországban működő csapatok tekintetében ez figyelemreméltó lehetőség, 
melyet célszerű tanulmányozni, majd kimunkálni azt a rendszert, amely biztosítja 
az információ gyors, pontos továbbítását és feldolgozását. 

A gyakorlat tapasztalatainak előzetes elemzése más egyéb, a hadtáptörzsek 
tevékenységével összefüggő fontos következtetések levonására is lehetőséget ad. 

Mindenekelőtt célszerű, ha a hadtápbiztosítás tervezésével és a csapatok el
látásának ütemezésével kapcsolatos kérdésekről szólunk. Az anyagi biztosítás se
n:gtest szintű tervezése, mint közismert a következő időszakokra vonatkozóan 
kell, hogy történjen: a) a hadművelet egészére; b) a hadművelet közelebbi és 
távolabbi feladatának időszakára külön-külön és összességében; c) a közelebbi 
feladat időszakára vonatkozóan: a támadó hadművelet első napjára részletesen 
és csapatonként, a további napokra naponkénti felbontásban a seregtestre vonat
kozóan. Ezen túlmenően amennyiben a hadművelet irányok szerint bontakozik 
ki, úgy ezt a tervező munkában célszerű érvényesíteni • 

.Az ilyen irányú és tartalmú tervező munka lehetőséget ad arra, hogy a na
pontkénti átlag szükségletet megközelítően elfogadható pontossággal megállapít-



suk, melynek alapján seregtest szinten megvalósítható az anyagi eszközök után
szállításának tervezése és végrehajtása a csapatok igénylésétől függetlenül. 

Ezt a gondolatot nagyon szeretném kihangsúlyozni, mert alapvetően ez a 
módszer biztosítja a csapatok időbeni anyagellátását, annak a sokirányú koordi
náló tevékenységnek az elvégzését, amely az anyagi eszközök utánszállításának 
szervezésére és végrehajtása vonatkozásában a parancsnok hadtáphelyettesre hárul. 

A csapatok hadtápbiztosításának tervezése és végrehajtása tekintetében szólni 
kell egy olyan jelenségről, amely a gyakorlatokon esetenként visszatér. Lényege: 
az elöljáró tagozat erőinek és eszközeinek megóvása, tartalékolása a hadműve
let későbbi időszakában megoldandó feladatokra. Ez a törekvés alapvetően he
lyes. De csak akkor, ha nem eredményez olyan helyzetet, hogy az alsóbb tago
zat.ok nagy erőfeszítés árán végzik feladataikat, a felsőbb tagozatok hadtáperöi 
pedig valahol „munkanélkül" várakoznak, esetleg az ellenség úgy semmisíti meg 
azokat, hogy lényegében a felmálházáson kívül a csapatok hadtápbiztosítása 
érdekében semmit sem tettek. E módszerrel ellentétben időszerű volna szemlé
letet változtatva oly módon dolgozni, hogy a hadművelet előkészítő és első 
napjainak időszakában megfelelő számvetések alapján közelítsük az anyagokat a 
csapatokhoz, melynek eredményeként a különböző tagozatok leterhelése arányo
sabb lesz, az anyagi eszközeinket pedig az ellenséggel szemben a decentralizálás 
kapcsán biztonságosabban megóvjuk. 

Ezt a módszert a szükségleteknek megfelelően tervszerűen célszerű alkal
mazni. Ez a téma azért kívánkozik ide, mert az erők „túlzott" tartalékolásra 
való törekvése ezen a gyakorlaton oda vezetett, hogy a támadó hadművelet első 
két napjára vonatkozóan - mivel a sebesültek szállítását a Vegyes Kórházbá
zisokra kellett kiüríteni -, a segélynyújtás mérvét első orvosi segélynyújtásra szű
kítették le. Ez a követelmény oda vezetett, hogy a támadó harc első napján a 
magasabbegységek, sem az egészségügyi zászlóalj, sem az egészségügyi osztag 
telepítését nem tervezték, és találkoztunk olyan példátlan megoldással is, hogy 
az egészségügyi osztag valamennyi orvosával az alárendelteket erősítették meg. 

Ez a megoldás semmivel sem indokolható, mivel a magasabbegységeknél a 
sebesültek száma várhatóan elérte az 1200-1500 főt, és figyelmen kívül hagyták 
azt a követelményt, hogy a sebesülteket a sebesüléstöl számított 6 órán belül 
szakorvosi ellátásban kell részesíteni. A:z. ilyen megoldásért súlyos árat kellene 
fizetni. 

Ez a megoldás arra is felhívja a figyelmet, hogy nagyon időszerű, az 
egészségügyi biztosítás elméletének teljes terjedelemben újbóli feldolgozása - fel
újítása. 

A csapatok hadtápbiztosításának szervezése kapcsán már korábban is, de 
ezen a gyakorlaton eröterjesebben jelentkezett annak az igénynek a megvalósítása, 
mely szerint nem elég a csapatok hadtápbiztosítására vonatkozó elhatározást 
meghozni. hanem annak végrehajtását meg is kell tervezni. A:z. igaz, hogy a 
hadtápbiztosítási terv nem más, mint az elhatározás végrehajtásának részletes ki
munkálása. A hadtáptörzsek ennek a követelménynek megfelelően készítik a 
hadtápbiztosítási tervet, azonban a végrehajtás részletes problematikáját több
ségében nem tekintik át. Az utóbbi években különböző törzsekben a részletek 
kimunkálására vonatkozóan nagyon szép kezdeményezéseket tettek, tartalmas és 
számvetésekkel indokolt részletes grafikonokat dolgoztak ki, gondoljanak csak a 
szállítási grafikonokra, a sebesültek kiürítésére vonatkozó számvetésekre stb. Saj-
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nálatos azonban, hogy ezek csak egyes részleteket ölelnek fel, átfogóan nincs 
feldolgozva a feladatok végrehajtásának rendje. 

E témát érintve külön és kiemelten kell szólni arról a gondról, amely a 
szállítások végrehajtásának megszervezését érinti. Mint ahogy utaltam rá e fela
dat végrehajtására nagyon szép, tartalmas grafikonok készülnek. E grafikonok
kal azonban van egy alapvető gond. Egyrészt önállóak, a végrehajtás rendjének 
meghatározásakor az esetek többségében nem veszik figyelembe a csapatok 
és azok harcrendi elemeinek manővereit, mozgásait, valamint az anyagi eszközök 
kiszállításának időszakában az alsóbb hadtáptagozatok helyzetét, Ezért a szép 
és tartalmas grafikonok realitása megkérdőjeleződik, melynek kapcsán úgy jelle-

~ mezhetők, hogy csupán szépek. 
Mi a kiút? Mindenekelőtt az, hogy az elhatározás végrehajtásának meg

szervezésére vonatkozó kezdeményezést, törekvéseket teljessé kell tenni, nem 
csak egyes részleteket kell kiemelni, hanem átfogóan kell megszervezni az elha
tározás végrehajtását, gondot fordítva annak folyamatos pontosítására, a ter
vezett rendszabályok megújítására. 

Az is egyértelmű igényként jelentkezik, hogy tartalmasabbá kell tenni a 
hadtáptörzsek munkáját az összfegyvernemi törzsek irányában. Akkor, amikor 
naponta ilyen nagy volumenű anyag utánszállítása szükséges (1200-1600 t) a 
parancsnok hadtáphelyetteseknek aktívan közre kell működni a parancsnoki 
együttműködésben. Lényegében a parancsnok által szervezett együttműködésen 

r kell az anyagutánszállításokat a csapatok manővereivel összehangolni, majd azt 
a kialakult helyzetnek megfelelően folyamatosan pontosítani. E gondokkal ösz
s7efüggően új és tartalmas követelményeket kell támasztani a harcállásponton 
Jevö hadtáp operatív-összekötő csoportokkal szemben. Ezeket nem hírvivő in
formációcsoportnak kell tekinteni, hanem fel kell őket készíteni arra, hogy aktív 

~ tevékenységet fejtsenek ki a csapatok hadtápbiztosítására vonatkozó elhatározás 
végrehajtása érdekében. Nagyon időszerű és célszerű volna az, ha a parancsnok 
hadtáphelyettesek kezdeményezésére tisztáznák, parancsnoki továbbképzés kere
tében konzultatív jelleggel feldolgoznák azt, hogy a parancsnoki együttműködés 
keretében a csapatok megbízható hadtápbiztosítása érdekében milyen feladato
kat, milyen tartalommal és módon kell összehangolni. 

A gyakorlaton bizonyos vonatkozásban újszerű és kísérleti jellegű feladat
klnt jelentkezett a hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosításának megszer
vezése. A feladat megoldásának bonyolultságát és sajátos.ágát az adja, hogy a 
hadműveleti manővercsoport a saját csapatoktól elszakadva az ellenség hátában 
ténykedik. Ezért a hadműveleti manövercsoport hadtápbiztosításának megszerve
zése és végrehajtása is sajátos követelményeket támaszt a hadtáppal szemben. 

A hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosítása megszervezésének alapját 
a parancsnok elhatározása, a hadműveleti manővercsoport feladata, tevékenysé
gének időtartama, a feladat végrehajtása után a tevékenység jellegi';, az ellenség 
helyzete és a terep képezik. Kiindulásként mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy 
a hadműveleti manővercsoport feladatának végrehajtásához milyen anyagi szük
ségletek jelentkeznek és milyen lehetőségek vannak az anyagi eszközök után
szállítására, a sebesültek kiürítésére. E feladat bonyolultságából kiindulva a had
műveleti manővercsoport hadtápbiztosítása érdekében valamennyi lehetóréget fel 
kell harználni: 

- meg kell erősíteni anyagi-, technikai-, egészségügyi- és szállitóerókkel; 
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- az ütközetbevetés előtti körletben biztosítani kell a hadműveleti manó~ 
vercsoport készletének teljes feltöltését, ennek érdekében az elöljáró tagozatból 
erőket és eszközöket kell kijelölni, kikülöníteni; 

- amíg lehet a tevékenység első, esetleg második napján gondoskodni kell 
a készletek szárazföldi utánszállítással történő feltöltéséről, a sebesültek kiürí
téséről, melynek céljából a szállítások biztosítására külön erők kijelölése szük„ 
séges; 

- fel kell készülni és biztosítani kell a légi úton történő anyagutánpótlás 
és sebesült hátraszállítás megvalósítására; 

- végül, de nem utolsó sorban tanulmányoznunk kell a tevékenységi körlet 
szolgáltató képességét, helyzetét, ha szükséges felderítési adatokat kell ezekre 
vonatkozóan szerezni és az alkalmazás időszakában a terület mindennemű, igény
bevehető szolgáltatását fel kell használni. Amennyiben az alkalmazási körletben 
jelentősebb szolgáltató ellátóbázis található a hadműveleti manővercsoport egyik 
feladata lehet annak birtokbavétele. 

A „BASTY A-81" gyakorlaton ezeket a módszereket alkalmaztuk, azonban 
bizonyos mértékig a hadműveleti manővercsoport hadtápbiztosítására hozott el
határozás beszűkítette az ellátás lehetőségeit, forrásait. 

A korábbi gyakorlathoz hasonlóan a feladat végrehajtásának jelentős moz~ 
zanata volt a tömegpusztító fegyverek alkalmazására való áttérés és a mért csa
pások következményei felszámolásának megszervezése. 

Az e vonatkozásban hozott elhatározások két tényezőre hívják fel a figyelmet: 
1. A következmények felszámolására hozott elhatározások nem minden tekintet
ben reálisak, ezek nincsenek megalapozva a szükséges számvetésekkel; 2. A tö
megpusztító fegyverekkel mért tömeges csapások után kialakult helyzetet leegy
szerűsítik, a feladatokat szinte „könnyedén" végrehajtják, nincs kellően számba
véve az a helyzet, hogy a csapatokra mért csapásokkal egyidejűleg a hátország 
helyzete is bonyolulttá válik, lehetőségei átmenetileg beszűkülnek, mert az el
lenség arra is tömeges csapásokat mért. 

Úgy gondolom, hogy mivel ez a gond visszatérő, feltétlen szükséges ezek
kel a kérdésekkel a hadtáptörzseknek mind elméleti, mind gyakorlati vonatko
zásban foglalkozni. Elsősorban alapvető jelentősége van azon tény megértésének, 
hogy a tömegpusztító fegyverekkel mért első csapás következményének felszámo
lása nem egy feladat a sok közül, amelyet a hadművelet során meg kell oldani, 
hanem ez kiemelkedő és jelentőségében nem eléggé érzékelhető feladat. Ez ab
ból adódik, hogy az első tömeges csapás mérésével a felek döntő fordulatot 
akarnak elérni a hadműveletek menetében, sőt egyes hadszíntereken döntésre 
akarják vinni a háború sorsát, kimenetelét is. 

Mi tehát a teendő? Pánik és kapituláció nélkül, mindenekelőtt az ellenség 
által mért tömeges csapások kapcsán kialakult helyzet alapos tisztázása és felmé
rése szükséges. Az 'alapos helyzetelemzés kapcsán kell meghatározni a megoldandó 
feladatokat. 

Elsősorban a megbomlott vezetés helyreállításával, a sebesültek kiürítésével, 
a különböző hadtáptagozatok veszteségeinek pótlásával, a hadtápalegységek, 
-anyagok, technikai eszközök mentesítésével, a közúti vasúti rendszerek helyreál~ 
litásával, a technikai eszközök javításával kapcsolatos feladatokat kell végrehaj
tani. A végrehajtásához pontosan meg kell határozni a szükséges erőket és eszkö
zöket, azok elosztását és a végrehajtás idejét. Az ellenség által tömegpusztító fegy-
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verekkel mért tömeges csapás következményeinek felszámolására vona.tkozó elha
tározást alapos számvetésekkel kell alátámasztani, figyelembe véve mindazon kö
rülményeket, amelyek egy ilyen helyzetben meghatározók lehetnek: pl. mozgási 
korlátozások, vezetés megbomlása, a hadtáperök és -eszközök elhelyezkedésének 
távolsága a feladat végrehajtójának helyétől stb. A követelmények felszámolásá
val párhuzamosan alapvető figyelmet kell fordítani a harctevékenység folytatására 
képes csapatok hadtápbiztosítására, valamint a formálódó összevont harci osztagok 
hadtápbiztosítási feltételeinek megteremtésére. 

Befejezésül mégegyszer a hadtápvezetés kérdéseit érintve, aktuális feladat
nak kell tekinteni a megváltozott körülmények és feltételek kapcsán a hadtáptör
zsek munkamódszerének, munkastílusának korszerűsítését. Elsősorban gondolok az 
automatizált vezetés elemeinek megjelenésére, továbbá arra, hogy a csapatok had
tápbiztosítására vonatkozó elhatározás meghozatalához az elgondolás, a feladatok 
végrehajtási rendjének kialakítása mellett, alapvető követelménynek kell tekinteni 
a hadtápalegységek és -egységek feladatainak, az együttműködés, s a minden 
oldalú biztosítás legalapvetőbb rendszabályainak meghatározását. Az utóbbi, azaz 
a hadtápcsapatok feladatainak meghatározása, a hadtáptörzsek gyakorlatában nem 
igazodott az elhatározáshoz. Ezen a helyzeten gyökeres változtatás szükséges és 
az összfegyvernemi parancsnok elhatározásához hasonlóan, az elhatározás kihirde
tésénél, jelentésénél szakáganként meg kell határozni a hadtápcsapatok feladatait, 
az együttműködés, minden oldalú biztosítás legalapvetőbb tartalmát. 

E nagy jelentőségű gyakorlat kapcsán ezekre a kérdésekre kívántam a figyel
met ráirányítani, melyek alapos és tudományos igényű feldolgozása, megvalósítása 
jelentősen növelheti csapataink hadtápbiztosításának megbízhatóságát. 

(A mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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Az összfegyvernemi hadsereg lőszerbiztosításának 
és lőszerellátásának tervezése és szervezése 

elektronikus számítógép alkalmazásával 

M o d o k F e r e n e mérnök alezredes 

A hagyományos eszközöldkel vívott !korszerű fegyveres küzdelemben - főleg 
a szárazföldi összfegyvemomi csapatoknál - az ellenség élöerejének, harci tech· 
nikájának és ildépített objelrnHnainak megsemmisirtése alapvetően a nagy túzerejú 
fegyverzet és harci technilkai eszközök térben és időben egységes elgondolás 
alapján összehangolt tüzével történik. Az ellenség megsemmisítését biztosító pusz· 
tító energia zömét pedig a lőszerek hordozzák magukban. 

A célok és felaootok jellegének megfelelően mintegy 65 fajta löszet van 
lcialalcítva, egy hadsereg hadművelet lőszer!elha.ználása pedig - a hadsereg ösz
szetételétől és feladatától függően - a 30-50 ezer tonna értéket is elérheti. A 
hadsereg közelebbi feladatáig a napi lőszerfelhasználás jelentősen túlhaladja a 
hadműveleti áélagos napi lőszerfelhasználást, ezérrt ebben az időszakban - tekin· 
tettel a csapatoknál rendszeresített lőszer mozgókészletek viszonylag alacsony 
szintjére - naponként legalább kétszer kell lőszerutáinpótlást végezni. 

Hadser,eg szinten a lőszerbittosítással és a lőszerellátással kapcsoliatos tevé
kenységeket a fegyvetnemi törzsekkel együttműködve a fegyvetZeti szolgálat és 
a tábori lőszerraktár, a löszerszállítással kapcsolatos feladatokat pedig a hadtáp
szolgálat és a száJ.litö zászlóaljak végzik A két szolgálati ág között a feladatok 
eredményes viégreh-ajtás:a érdekében folyiamatosan szoros mwikakapcsolatot szük
séges fenntartani. 

A hadsereg fegyverzeti osztály rés2Jéról a tervezési és szervezési okmányok 
teljes részletességű (löszerfajtánkénti) kidolgozása érdekében naponként 1500-
2000 állandó és ugyanennyi változó alapadat figyelembevételével 9-10 OOO 
egyszerű matematikai műveletet keUene végezni és végterméldcént a különböző 
terveken és szervezési okmányokon 16-18 OOO adatot kellene rögzíteni. Alap
feltételként zsebszámológép, írógép és előre gyártott nyomtatványok biztosított
ságát feltételezve, az előző tevékenységok mintegy 80 munkaórában végezhetők 
el. Figyelembe véve a munkamegosztás lehetőségeit és korlátait - 6-7 fő be
vonulásával - a naponkénti feladatok lcivitelezése k!b. 53 órát (több, mint két 
napot!) venne igénybe, ami eleve lehetetlenség. A gyakorlati tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a napi tervezési és szervezési feladatokat reálisan 6-8 órán 
belül meg kell oldani. Az ellentmondásos,ág feloldása ez ideig úgy valósult 
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meg, hogy · az adatok eg)"hamradát a tábori lőszerraktár állítottla elő előzeta,en 
kiddlgozott lőszeradattára!c segítségével, a hadsereg fegyverzeti osztály pedig 
jelentősen csökkentette az alapadatok, a tervek és a szervezé&i okmányok rész· 
letességét, illetve ezekből is csalk a nélikülözhetetleneket készítette el. A szám
vetések korábban lőszercsoportonkénti bontásban (10 löszercsoportm: lövész, 
aknavető, tüzér .stb.) készültek, 1979 óta a PTK-1096 programozható számoló
gépre készített programrendszer segítségével löszertfpu'sontkénti bontásban (30 
lőszertípusra: 43 M gpi. lőszer, 122 mm tar. lőszer, 100 mm hk. lőszer stb.) is 
vége:zihetök. Mindkét számvetési módszer alapvető hiányosságaként mutatkozik, 
hogy a löszercsoporton, illeeve a lószertípuson belüli lószerfajtálk. véletlenszerú 
torzulásait differenciált ellátással nem tudja korrigálni. Ehhez kaposolódik még, 
hogy a résm.etesebb számvetésből adódó nagyobb mennyih,égú adat jelentősen 
növeli a szervezési okmányok gépelési munkaidő igényét. 

A gyakorlati tapasztalatokra és az eddigi vizsgálatokra alapozV11 - a lőszer
biztosítás és -ellátás kielégítő megoldása - csak az elektronikus adatfeldolgozás 
lehetőségeinek felhas~nálásáw:1 érhető el. Ezen felis.meré,ből kiindulva az el
múlt években kezdeti lépések történtek a S·eregtestszintű löszerbJ.ztosítás és -ellá
tás tervezésének és szervezésének átfogó korszerÜ,sítésére. Ennek keretében meg
valósításra került egy aJktualizálható számítógépes lőszeralapadat-rendszer„ amely 
a hadsereg összetételének, fegyverzete mennyiségi adatainak megismerése után. 
vragy lényegesebb váiltozásuk esetén rövid idő alatt lehetővé teszi az 1 javadal
mazás és mozgókészlet adatok kidolgozását csapatokra, m.ktáraikra és különböző 
összegfokozatokra bontva, a további tervezéshez szükséges adatokkaJ. 

A hadsereg lószeffliztosításátuk és lőszerellátásánaik tervezéséhez é,; szerve· 
zéséhez egy olyan számítógépes adatfeldol,gozási rendszer szükséges, amely: 

- megfelel az elektronikus gépi adatfeldolgozás követelményei<1ek; 
- a seregtest HVP információs rendszerének. önálló elemét képezheti; 
- lényegesen kevesebb emberi munkával képes a feladatok megoldására a 

reálisan rendelkez,ésre álló időn belül; 
- seregtest vez,etési ·szinten ,!,ehetővé teszi a fdadatok tervszerű és szerve

zett végrehajtásához szükséges valamennyi információ gépi előállítását tervek, 
intézkedések, igénylések és anyagelszámolási okmányok formájában, amivel 
nagymértékben növeli a vezetés hatékonyságát; 

- tehet1ffientesíti a tábori lőszerraktárt az eddig részére leadott adminisztrá~ 
ciós tevékenységtől, így növeli nála a feladat végrehajtására bevonható erőket; 

- a csapatok részére időben teljes részletességű informáoiót biztosít a lő

szerelláitás megszervezéséhez; 
- időben kidolgozza a lőszerszállítási terv alapvető adatait, ezzel javítja 

a hadtápszolgálattal vailó együttműködés színvonalát; 
- létrehozza az MN tábori hadtáppal való operatív együttműködés infor

máoiói,t; 
- bizt06ítja az alárendeltek. mindenik.ori szükségletének leggazdaságosabb 

(optimális) kielégítését; 
- az .alárendeltek jelentései alapján kompenzálja a lőszerfajták mennyiségi 

arányainak torzulását; 
- iszübég esetén lehetővé .teszi a hagyományos vezetési rendszerre való 

gyor.s visszatérést. 
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Az előzőekben vázolt adatfeldolgozási rendszer rendeltetését a követke
zőkben felsorolt tervek és szervezési okmányok barcnaponkénti előállítása ké
pezi: 

- lőszerfelhiasználás,i és -bimosítási terv; 
- lőszerellátási terv; 
- lőszerforrások leürítési tervei; 
- lőszerszállítási terv; 
- előzetes és kiegészítő lö-sz,erig,énylések; 
- szaJkmai intézkedések a lőszeribiztosítás és -ellá,tás megszervezésére; 
- lőszerellátási utalványok; 
- lőszer helyzetjelentés. "'-,,1 

Az elmúlt években - a számítógépes ,alapadatrendszer megvalósítása mel· 
lett - kidolgozásra került a fenti követelményeknek és a rendeltetésnek megfelelő 
számítógépes adatfeldolgozás rendszerjavaslata is. Ennek megvalósítása R-11-es 
elektronikus számítógép a:llkalmazásával a közeljövőben várható. 

A j,avasolt aootfeldolgozási rendszerben elérhető hatékonyság a jelenleg 
al1kalmazott számítási módszerelcliez képest alapvetően a munkaóra ráfordítás 
csökikenbéséből, valamint a tervezés minőségének javulásából adódik a követ· 
kezők szerint: 

a Fv. o. munkaóra ráfordítása harmadára csökkenthető, ami háromszo· 
ros hatékonyság növekedést eredményez; 

- az előáillíto.tt információk mennyisége a lőszercsoport bontásban végzett 
zsebszámológépes tervezéshez képest 15-szörösére, a lősz,ertípusok szerinti prog· 
ramozható számológépes tervezéshez képest pedig mintegy 5-szörösére nő. 

A fenti számadatok összeszorzásával kapott tényezőket vizsgálva érzékel· 
hető, hogy a hatékonyság összesített növekedése elérheti a 15-szörös vagy a 45· ~ 
szörös értélket i.s. 

A számadatokl<Jal kifejezhető hatékonysági mutatókon felül még néhány 
nem számszerűsíthető minőségi javulás is létrejön. Ezek közül a legfontosabbak 
a következők: 

- az ellátás optimalizálásának ·eredményeként a lőszerek szállitása mini· 
mális t km értékkel és a lehető legrövidebb idő alatt valósul meg; 

- ,a r,endszer kompenzálja az egyes lószerfujtáik aránytialan fogyását, meg
akadályozza, hogy egy,es fajtákból hiány, másokból pedig felesleg képződjön; 

- a lőszerraktárnál csökiken az adminisztratív tevékeny;ség, így növekszik 
a fe1adatok végrehajtására bevonható erők mennyisége; 

- növekszik az együttműködés openativitása a hadtápszolgállattal és az MN 
tábori hadtáppal. 

Összegezett megállapításként rögzíthető, hogy a hadműveleti lőszeribiztosí
tás és lószerellátás javasolt ,számítógépes adatfeldolgozási rendszere a jelenleg 
meg.levő problémákat a kívánt szinten megnyugtatóan képes megoldani. A ha
tékonysági mut!a.tók alapján megítélve pedig a rendszer bevezetésével lényeges 
előrelépés várható. 

A továbbia-kiban a kidolgozott rendszerjiavasliat legfontosaibb fejezeteit is
mertetem. Igyekszem bemutatni, hogy a ·had:seregtörzsnél rendelkezésre álló 
korszerű elektronikus számítógépek hogyan illeszthetők be egy bonyolult veze-
tési rendszerbe. 
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1. 

A tervezés és szervezés korszerűsítése 

A;: elektronikus adatfeldolgozás célszerűsége és lehetőségei 

A lőszerbiztosítás és -ellátás tervezése és szewezése minden nap 16.00-tól 
24.00-ig terjedő időszakban kerül végremjtás"a a következő mrcnapra vooat
kozóan. Ezt az időbeni beszűkülést alapvetően az okozza, hogy a tervezéshez 
szükséges alapadatok és előzetes lőszerigénylés összeállítása csak 16.00-20.00 
között végezhető el. Ebben az időben válnak ismertté a következők: 

- az elöljáró ellátó tagozat következő napi lőszerbiztosításai mennyiségben, 
térben és időben; 

- a hadseregparanc·snok elhatározása a következő hiarcnapoa; 
- a lőszerfogyasztási nomiák alakulatookénti bontásban; 
- az alárendeltek. napvégi kész:leteinek alakulása; 
- a HTPH elgondolása a köveclcezö napi lőszerszállításra. 

A terv.ezés és szervezés befejezését pedig az a szükségszerűség határolja 
be, hogy az alárendeltek részére az intb!kecreseket 24.00 körül út!:>a kellene 
indítani. Az alárendeltek csak így képesek a ,l,arcfeladatok megkezdéséig a lő

szerbiztosítást és -ellátást megtervezni és megszervezni. 
Az előzőekből adódóan a teljes tervezési, szervezési és együttműködési 

munkát mintegy 4 óra alatt kellene elvégezni. A gyakorlati tapasztalatok azt 
mutiatják, hogy a legszükségesebb tervezési, szervezési és együttműködési okmá
nyolc csakkentett részletességű elkészírese is igen oogy megterhelést eredményez 
és általában csak jelentős időcsúszásokkal valósítható meg . 

Az időtényező és a jelenlegi rechnilmi hiztosítollllság korlátai miatt beszű
kített nagybani tervezési és szecvezési módszer jelentős hiányosságokat mutat. 

A számítási felaclatok végzése közben főleg fámdt állapotban gyakori a 
számszaki tévedés, nagy időt vesz igénybe az elik.é&zúlt tervek helyességének 
ellenőrzése és a hibáik kiszűrése. Ebből adódóan bizonytalan a wgrebajtás idö
szükiséglete, gyakoriak az időcsúszások, az intézkedések legtöbbször késve érkez
nek az alakulatokhoz. 

A fegyverzeti szolgálatnál bekövetlkező időcsúszások háttráilt1atjáik a hadtáp
szolgálatnál a szállítási tervek elkészítését is. A szállítási intézkedés és a fegy
verzeti intézkedés utasításainak egyértelmű összehangolása nincs biztosítva. 

A kevésbé részletes ,tervezésen alapuló etlátás nem képes kompenzálni a 
csapatoknál! bekövetlkező lösrerfajtla torzuliisoooat. Egyes lősze,fajtáikból jelen
tősebb hiányok, másokból feleslegek képződhetnek. 

A löszerforrásolc készletének lőszercsoportonkénti v,igy lőszertípusonkénti 
kezelése miatt a lőszerellátási ,tervekben durva pontatlanságok i• léttejöhetnek. 

A hadsereg lőszerraktár s7lintjére leadott tervezési és szervezési feladatok 
jelentős erőket kötnek le a raktártörzs különben is szűk állományából, ezzel 
nagymértékben gátolják az alaprendeltet>ésből adódó feladatok eredményes vég
rehajtását. 

A csapatok és forrá-sok viszonylag nagy száma miatt a jelenlegi eszközök
kel az ellátás optima,lizálását nem lehet elvégezni. Az ellátás V'égrehajtása így 
több időt, nagyobb toooa-<kilométer felmsználá&t igényel. A nagyobb menetidők 
miatt a lőszerszáMítmányokra mérhető légicsapások lehetősége is nö~szilk. 
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Küilön gondot okoz az alapadatrendszer időnkénti megváltoztatása1 a ter
vezés hadműveleti irányokra való felibontás:a, wlamiin,t a hadművelet során a 
felhasználási normák és az elöljáró által biztosított lőszetlcészletek &szegezése. 

A jelenlegi helyzet elemúse során mega.Hapítá&t nyert, hogy a hadműveleti 
lőszerbiztosítás és lőszereHátás tervezése és szerve2ése a jelenleginél jóval na
gyobb hatékonysággal, komplex módon megoldható elektronikus számítógépen. 
Ezen megállapítás a következélk:kel igazolható: 

- az elvégzendő feladatok matematikai és lowlkai műveletei egyértelműen 
meghatározhatók és leítihatók; 

- a t~ezési, szervezési és együttműködési feladatok teljes értéküen és 
telj,es részletességgel elvégeUletők; 

- a komplex feliadatmegoldáshoz szükséges alapadatok és vezetői döntések 
elö:kiészítése idő- és munkaráfordítás vonatkozásában is optimáHsan elvégezhető; 

- a tervezési folyamaton belül a szállítási felad·atok megtervezése is meg
oldható; 

- a lószerbiztosítással és -eHátáS5al kapcsolatos v,alamennyi eddig ismert 
gond és probléma eredményesen megoldható; 

- a tel}es tervezési és szervezési folyamat a harcnapon'ként reálisan rendel
kezésre álló időn belül kevesebb munkaráfordítással, az eddiginél minőségileg 
jóval magasabb színvonalon garantáiltan elvégezhető. 

A ve-zetésgépesítés lehetőségének és célszerűségének felismerése mellett 1981-
ben a technikai feltételek is kedvezően alakulnak. A hadsereg HVP-on rendsze
resítésre kerül egy mobil R-11-es elektronikus számítógép. Ezzel reális lehető
séggé válik a hadműveleti lőszerbiztosítás és lőszereUátás terve-zésének és szerve
zésének elektronikus számítógép alkalmazásával történő komplex megoldása és 
alapvető korszerűsítése. 

A korszerűsítés első ütemében kidolgozásra került a további fejlesztés alapját 
szolgáló aktualizálható számítógépes lőszeralapadat-rendszer gépi programja az 
MN HTP REV A intézetnél. 

A korszerűsítés második ütemeként van tervezve a már meglevő alapadat
rendszerre épülő komplex programrendszer kidolgozása. A programrendszerrel 
szemben támasztott követelmények a bevezetésben már rögzítésre kerültek, a 
kidolgozáshoz szükséges feladat megfogalmazá&t pedig a tovoobi fejezetek tartal
mazzák. 

A feladat hadműveleti-harcá~ati megfogalma~ása, jelentősége és célja 

A hadműveleti lőszerbiztosítás és -cllátás a hadművelet megvívása során az 
anyagi biztosítás egyik legjelentősebb összetevőjét képezi és közvetlen kihatással 
van a hadművelet kimenetelére. A harcoló csapatoknak mindenkor rendelkezniök 
kell a részükre meghatározott feladatok sikeres - kevesebb véráldozattal történő 
- teljesítéséhez megfelelő minőségű (fajtájú és mennyiségű) lőszerrel. A lőszerellá
tás fő erökifejtését a hadsereg főcsapásának irányában harcoló csapatok érdekében 
kell alkalmazni. Különös figyelmet kell fordítani a hadműveleti manővercsoport, 
az áttörés és a második lépcső ütközetbe vetése lőszerbiztosítására. Kiemelt jelen
tősége lehet a speciális lőszerek biztosításának is. 

A mindenkori követelményeknek megfelelő lőszerbiztosítlás és -ellátás meg
valósulása nagymértékben függ a tervezés és szervezés minőségétől és operativi
tás.ától. 
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Az előzőekből kiindulva a hadműveleti lószerbiztosítás és lőszerellátás szá
mítógépes tervezésének és szervezésének célja a következőkben foglalható össze: 

- a terve-zési és szervezési okmányok a szükséges részlet~éggel és példány
számban a napi tervezésre reálisan felhasználható időn belül készüljenek el; 

- az elöljáró tagozattól a löszerek leigénylése mindenkor a harcnapra meg
határozott mennyiségben és minőségben történjen; 

- az ellátás optimalizált tervezése; a csapatoknak és a raktáraknak kiadott 
részletes szervezési okmányok tegyék lehetővé a feladatok szervezett és gyors 
végrehajtását; 

- biztosítsa az ellátandó csapatok lőszer-mozgóké,;zleténok mindenkori hely· 
reáHítását a harcnap végére valamennyi lőszerfajtára vonatkozóan + 10°/o pon-
tossággal; -

- tegye lehetővé az FVSzF ellátási elgondolásának megvalósítását és a ki
emelt csapatok ellátásának elsődlegességét; 

- a gépi rendszer meghibásodása esetén biztosítsa a korábbi módszerek 
valamelyikére történő ideiglenes áttérést és a számítógépes rendszerre való visz
szatérést. 

A lószerbiitosítás és lószerellátás tervezésének és szervezésének helye a 
vezetés általá.nos folyamatában 

A hadsereg hadművelete anyagi-technikai biztosításának vezetését - a had
s·eregparancsnok elhatározása alapján - a HTPH irányításával a hadsereg HVP
oo települt állomány végzi. Ennek keretében a löszerbiztosítás és lőszereUátás 
vezetése az Fv. o. HVP-on települt részlegének feladatkörét képezi és ez a had
sereg HVP vezetési rendszerében valósul meg. A lőszerfelhasználási .normák. és a 
speciális lőszerigények meghatározását a hadsereg H-on települt HOV, TÜF é,; 
LÉF végzi az Fv. o. kijelölt tisztjével együttműködésben, az adatok a biztosított 
hírrendszeren keresztül jutnak a H-ról a HVP-ra. 

A feladatra kidolgozott programok a HVP számítógépes programjainak 
önálló modulját képeznék úgy, hogy a szállítási terv adatai gépi adathordozóra 
rögzítve is a hadtápswl!Jálat rendelkezésére állnának. Az aktualizálható 16szer
alapadat-rendszer pedig a HVP informá.ciórendszerébe tartozó alapadatrendszer 
részét képezné. Továbbá a lőszerbiztosítás és -ellátás tervezéséhez leadott induló 
adarokat a nagybani hadtápszámvetésekhez is fel lehet használni. 

II. 

A feladat megoldásához szükséges induló információk 

Az aktualizálható lószeralapadat·rendszer által szolgáltatott információk 

1. A számvetésekben szereplő alakulatok megnevezése, csoportosítása hdm-i 
itányok, összegfokozatok és nemzetiség szerint. 

2. A számvetések:ben szereplő anyagok (lőszerek) megnevezése, csoportosí
tása (összegfokozatok). 

3. Az alakulatok lőszer 1 javadalmazás súly, darab és láda adatai. 
4. Az alakulatok (és raktátak) mozgókészleteinek javadalmazás és súlyada· 

tai. Az alakulatok javadalmazás adatai saját javadalmazást jelentenek, a raktá
rak javadalmzás adatai pedig HDS javadalmazást. 
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5. Az alakulatok kiegészítő kb.zlet javrulalmazás és súlyadatai. 
Az információ megjelenési formája gépi kód, valamint a felhasználók részére 

kiírt táblázatok. Ezeket az információkat a jelen feladaton belül állandónak lehet 
tekinteni. 

Az egyes alakulatok harcértékének, vagy a hadsereg összetételének megvál-
tozása esetén az adatok aktualizálása külön utasításra történik. 

A változó induló információkat a továbbiakban ismertetem. 

Lőszer helyzetielentés 

T arta/ma: A jelenté alakulat induló van készlete, illetve a napvégi készle-
tében jelentkező jelentősebb ( + 10"/o-ot meghaladó) hiányok vagy többletek ki- --. 
mutatása az elrendelt készlethez viszonyítva. Azok a lőszerek amelyekről nem 
jelentenek, az elrendelt készletszinten, vagy a szint közelében vannak. A jelentés 
operatív, a hadsereg FVSzF-höz érkezhet szóban (telefonon) vagy írásban (gép-
távírón). Ezen információk alapján a számítógép elő tudja állítani a tervezés 
egyik alapj.:>t képező alakuiatonkénti van helyzetet. 

Felhasználási normák 

Tart alma: A csapatok következő harcnapra engedélyezett lőszerfelhasználá
sa. A felhas2l!lálási normákat a hadsereg HOV, TÜF, LÉF határozzl>k meg lő
szercsoportonként és alakulatornként, és az Fv. o. ezzel megbízott tisztje gyűjti 
össze őket, miután ezek jóváhagyásra kerültek. 

Elrendelt napvégi késedet 

Tartalma: Az ellátási ciklus végrehajtása után a csapatoknál elrendelt kész
letszint. Az elrendelt készletszintet a harcnap végére (a következő harcnap kez
detére) kell elérni. A feltöltési szinteket az elöljáró, illetve a hadsereg FVSzF 
hallározza meg. Az esetek túlnyomó többségében az elrendelt készlet megegyezik 
az alakulat mozgókészletével, ritkábban a mozgó- és kiegészítő készletekkel. Eló
fordulhat azonban ezektö1 eltérő készletszint meghatározása is. 

Lószerforrások definiálása 

Tartalma: A hadsereg lőszerforrásainak (lőszerraktár, kirakó állomás, ló
szertiároló pont, beérkező sz.állítmány stb.) megnevezése és készleteik rögzítése 
lőszerfajtánkénti mennyiség, térbeni elhelyezikedés (koordináta), működési ütem 
és idő szerint. Definiálható olyan fiktív lőszerforrrá.s is, amelynek készlete előre 
nem ismert, utólag kerül kismmításra az oda utalt alakulatok igényeinek összege
zése útján . .A:z. így nyert lószerkészletet a továbbiakban a fiktív löszerforrásra le 
kell igényelni az elöljáró tagozatból. A lőszerraktár esetében ellátási ütemek 
szerint külön kell rögzíteni a gépkocsira málházott és a földre rakott készletdtet. 

Ellátási e/gondolás 

Tartalma: A lőszerbiztosítást irányító személy elhatározása a lószakészletrk: 
elosztását és a lószerellátás megszervezését illetően. -f 

Az ellátási elgondolásban meghatározásra kerül: 
- melyik alakulat, melyik ütemben, igényének mekkora százalébrányáig 

kerüljön ellátásra; 
- melyek az elsősorban ellátandó (kiemelt) alakulatok; 
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- melyek az ellátásra közvetlenül (optimalizáJás kizárásával) utalt alakula-
tok és utaltságuk helye; 

- hogyan kell megszervezni a lőszerraktár visszatöltését; 
- a lőszerforrás-készletek kezelésének módja; 
- utasítás a számvetések bontására hdm.-i irányok szerint. 

Lőszer előrendelés induló adatai 

Tart alma: A hadsereg következő harcnapra előzetesen meghatározott lőszer
felhasználása, amely a délutáni órákban a lőszer-előrendeléshez kerül kialakítás
ra. Az. előzetes lőszerfelhasználási normák olyan részletességgel kerülnek rögzí
tésre, amilyen részletességgel ehhez az adott időpontban az információk rendelke
zésre állnak. lgy az adatok hadsereg összesenben, hadműveleti, irányonként, vagy 
alakulatonként felbontva is rögzíthetők. 

Távolság mátrix. 

Tartalma: A lőszerforrások és az ellátandó alakulatok (köztük a lőszerrak
tárak) közötti távolságok kilóméter értékeit minden ellátási ütemre rögzíteni kell. 
A számítógép ezen adatok alapján minimális tonnakilométer értékre optimalizál
ja a lőszerellátást és számítja a szükséges szállítási menetidőket. 

Szállítási kapacitások 

Tartalma: A lőszerforrásokról hadsereg szállító térrel leüríthető lőszerek 

mennyisége, ütemenként definiálva, valamint a lőszerraktár kisz·állítások alakula
tokhoz történő kiérkezésének időpontja. 

A hadsereg lőszermillítási kapaoitásokat a HTP szolgálat az FVSz-al kö-
,., ,:- zösen határozza meg löszerforrásonként a szállítható lőszerek tonnaértékének 

• 

'-". rögzítésével. Külön kerül megadásra az a ·kapacitás, amelyik már lőszerrel van 
megterhelve (pl. lőszerrakllárban gk.-in levő lőszer, elöljáró tagozat gépkocsijain. 
tovább szállítható lőszer s-tb.) és külön az a kapacitás, amelyik üres állapotban 
lesz az illető lószerforrásra (pl. kirakó állomásra) irinyítva. 

Lószerforrás-készletek eltérése 

Tartalma: Az előzetesen definiált forráskészletek és a megvalósult forrás
készletek különbsége, abban az esetben ha a valós kész,let kisebb, mint a definiált 
készlet. Az adatok a löszerforrá.s leürítési tervek és a napvégi számított lőszer
készlerek korrigálásánál kerülnek felhasználásra. 

Intézkedések alapadatai 

Tartalma: Az alakularok (és a lőszerraktár) felé kiadandó intézkedések azon 
váiltozó adatai, amelyek nem sxá.mvetési eredményként állnak elő. 

lrásos lőszer helyzetielentés 

Tartalma: A csapatok 18.00-ra vonatkozó lőszer helyzetjelentése a felhasz~ 
nált, veszendőbe ment és a nap végéig felhasználásra kerülő lőszerekről, valamint 
a csapatnál fellelhető lőszerek mennyiségéről. A csapatoktól írásos formában 
érkezik. 

Lőszer hely<,etielentés kiegészítés 

Tartalma: A csapatok jelentéseiből hiányzó adarok a hadsereg lőszer hely
zetjelentésónek elkészítéséhez (a csapatokkal a nap folyamóo távozott lőszerek 

2 17 



mennyi,sége, a hadsereg lőszerraktár készlete és a csapatok jelentéseiben nem sze
replő l&zerveszteségek). 

A megelőző tervezés gépi adatai 

1. A:,. alakulatok számított (tervezett) napvégi készlete. 
2. Lőszerforrás készletek maradványai, ütemenként. 
3. A lőszerforrások leürítésének. tervadatai ütemenként. Ezeket az adatokat 

gépi adathordozón célszerű tárolni, egyik számvetéstől a másikig. 

Az elektronikus sz·ámítógéppel való tervezés és szervezés elengedhetetlen 
feltétele az, hogy közöljük a számítógéppel - általa megérthető formában - mind
azokat az információkat és elgondolásokat, amelyek alapján a gépi programokba 
beépített matematikai és logikai műveletek alkalmazásával az általunk megkívánt 
tervezési, szervezési okmányokat képes elöáil.lítani. Ezt a célt szolgálja a felsorolt 
kiinduló adatok rendszere. 

A felsorolt kiinduló adatok mennyisége első látásra soknak tűnik. Ha viszont 
figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ezek az induló adatok a „Távolság mátrix" 
és a „Löszerforrás készletek eltérése" információk kivételével eddig is szüksége
sek volrak, megállapíthatjuk, hogy a gépi feldolgozás sem igényel a hagyomá
nyostól lényegesen több információt. 

III. 

A számítógép által előállított információk 

Előzetes lószerigénylés :,y · 

Tartalma: Igénylés az elöljáró felé a következő (egy nappal későbbi) ellátási 
ciklus első ütemében szükséges, de a hadsereg készletéből még hiányzó lőszer
mennyiségek időben történő biztosítása célj,ából. Ha a hadsereg két hadműveleti 
irányban tevékenykedik, akkor a lószerigénylés irányonként felbontva készül. 

Az igénylés lőszerfajtánként darab-, láda- és tonnaadatokat tartalmaz. 

Lószerforrások leürítési terve (1. melléklet) 

Tartalma: Löszerforrásonkénti kimutatás a lőszerforráshoz utalt illetve az 
optimali2iálás eredményeként onnan ellátandó alakulatoknak kiutalt löszermeny
nyiségekről, lőszerfajtánkénti bontásban, ellátási ütemek szerint csoportosítva. A 
kimillítással és vételezéssel leürítésre tervezett löszermennyiségek k~lön-külön 
kerülnek kimutatásra. Az okmány tartalmazza a lőszermozgások tervezett idő
adatait is. A borítólap is löszerforrásonként készül, tartalmazza a lőszerforr:ás 

megnevezését, a leürítés kezdetének és végének időpontját, valamint a forrás
készlet változás összesen súlyadatait. 

Lószerfelhasználási és biztosítási terv (2. melléklet) 

Tart alma: Lőszercsoport.onkénti kimutatás az alakulatok és a hadsereg adott 
harcnapra elrendelt felhasználási normáiról, a biztosított lőszermennyiségekról, 
a harmap végére kialakuló lőszerkészletekről (az elrendelt készletszintről és a 
tervezett feltöltés megvalósulása során kialakuló készletszintrö,l), valamint a nap
végi készlet mozgókészlethez viszonyított eltéréséről. 
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Lószerellátási tero (3. melléklet) 

Tartalma: A2 ellátási ciklusban rendelkezésre álló lőszerkészletek csapatok 
közötti elosztásának adatai. Az okmány alakulatonként táblázat formájában közli, 
hogy az adott alakulat melyik lőszerforrásokról ellátási ütemenként milyen meny
nyiségű különböző lőszerellát.á.sban részesül, és hogy ez milyen módon (kiszállí
tással vagy vételezés útján) megy végbe. A lőszerek (és az adatok) lőszercsopor
tonként kerülnek megadásra és a lőszercsoporton belül történik az ellátási üte
mekre és napi összesenre való bontás. Lőszercsoportonként az adott alakulatra 
vonatkozó összesen súlyadatok is szerepelnek a táblázatban. 

A HDS összesen táblázat hdm.-i arányokra bontva és mindösszesen készül 
(amennyiben két irány van). 

Szállítási terv ( 4. melléklet) 

Tartalma: A harcnap során megvalósuló lőszermoz~ok adatai. 
A kiszállít.ások, illetve vételezések súlyadatai lőszercsoportonkénti bontásban 

kerülnek az okmányokra, ezenkívül mindegyiknél szerepel az „összesen tonna" 
adat is. Kiszállítással való ellátásra az „elsősorban ellátandó" alakulatok előny
nyel rendelkeznek. Fennáll a lehetősége arniak, hogy az okmány adatai más fel
adatokhoz alapadatként felhaszn,álásra kerüljenek (pl. hadtáp szállítási terv). 

Kiegészítő lőszerigénylés 

Tartalma: Igénylés az elöljáró felé az ellátási ciklus tervezése során jelent
kező lőszerhi:ányok lebiztosítására a megadott helyekre és időpontban. Az okmá
nyon megjelenő adatok a fiktív lőszerfort:ásokra meghatározott (számított) kész
leteket jelentik löszerforrásonkénti és azon belül ütemenkénti boot:ásban . 

Utalványok (5. melléklet) 

Tartalmuk: Az etlátási ciklusban tervezett lőszermozgások paraméterei, va
lamennyi lőszermozgásra külön-külön, lőszerfajtáinkénti bontásban, lószertípusra 
és lőszercsoportra történő összesítésekkel. Az okmány tervezett és végrehajtott 
rovatokat tartalmaz. Az utalványon szerepel a lőszerforcis megnevezése, ahonnan 
a lőszermozgás kiindul, és az alakulat megnevezése, ahová az irányul, valamint 
a lószermozgás időparaméterei. Az utalványok négy példányban készülnek a 
hadsereg FVSz, a hadsereg lőszerraktár és az ellátandó alakulatok részére. Attól 
függően, hogy a lőszermozgás hogyan valcl>ul meg - kiszállítás vagy vételezés 
- a megfelelő alternatív szöveg kerül rá az okmányra. 

Intézkedések az alakulatok részére (6. melléklet) 

Tartalmuk: Alakulatonkénti kimutatás a harc fegyverzeti biztosításának 
paramétereiről: a HDS, HVP települési helye és időpontja; a fegyverzeti ellátó 
és technikai szakcsapatok, objektumok települési körletei; a felhasználási normák, 
a biztosított löszermennyiségek és a készletképzés szintje, lőszerosoportonkénti 
meghatározásban; a különleges lőszerbiztosítás rendje; a rakéta.biztosítás para
méterei; a fegyverzetrechnikai biztosítás rendszabályai; a jelentések rendje. Ala
kulatonként csak azok a lőszerforrások kerÜilnek meghatározásra, amelyek részt 
vesznek az alakulat lőszerellátásában. A lőszerellátá.s adatai megegyeznek a 
l&zerszállítási terv adott alakulatra vonatkozó táblázatával. A különleges lősze
rek táblázata üres, kitöltése manuálisan történik. A rakétabiztosítás paraméterei, 
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a fegyverzettechnikai biztosítás rendszabályai, a jelentések rendje a lőszerbiztosl,. 
tás és -ellátás tervezési folyamat.án kívül, manuálisan készül és mint következó 
lapoldalak kerülnek csatolásra az intézkedéshez. 

Intézkedés a lős;erraktár részére (7. melléklet) 

Tartalma: Kimutatás a harc lőszerbiztosíl:lásának paramétereiről: HDS, HVP 
települési helye és időpontja; a fegyverzeti ellátó objektumok települési helyei; 
a lőszerbiztosítás feladatai; a szállítási kapacitások elosztása; a LR visszatöltésé
nek rendje. 

Jelentés a lőszerek mennyiségéről és mozgásáról 

Tartalma: Jelentés a HDS készletében 18.00-kor levő lőszerkröl és a lősze
rek mozgásáról a harcnap során, lőszercsoportok szerint. A jelentést az elöljáró 
FVSzF felé kell felterjeszteni. 

IV. 

A legfontosabb feladatok megoldásának rendje és módszere 

A lószerkészletek elosztása 

A gépi feldolgozás során a „Lőszer helyzetjelentés" a „Felhasználási nor
mák" és az „Elrendelt napvégi készlet" induló információk alapján a számítógép 
meghatározza alakulatonként a harcnap folyamán biztosítandó összes lőszer 
mennyiséget. Az „Ellátási elgondolás" alapján számítja alakulatonként az ellátás 
első ütemében szükséges biztosítás mennyiségi adatait. A számítógép kiválasztja 
az első ütemben működő lőszerforrásokat és megkezdődik a „Lőszerforrások le
ürítési tervé" -nek kidolgozása, azaz a rendelkezésre álló lőszerkészletek elosztása 
a következők szerint: 

1. Ellátásra kerülnek az egyes valós löszerforrásokhoz közvetlenül utalt 
alakulatok, az arányos elosztás elve alapján. Ez az igények teljes kielégítését, vagy 
az igényeknél kisebb készlet esetén az össz készlet és az össz igény arányának 
megfelelő szintű kielégítését jelenti. Az így elosztott löszerkészleteknek megfele
lően csökkenteni kel,l a forráskészleteket és ki kell számítani az alakulatok igény 
kielégítési szintjét. Ha ez a szint valamely alakulamál eléri az adott ütemre meg
szabottat, akikor az az alakulat a további lőszerelosztásban (az adott lőszerfajtá
ból) nem vesz részt. 

2. A valós löszerforrások megmaradt kés~etéből ellátásra kerülnek az első
sorban ellátandó alakulatok - amelyek nagy része már a közvetlenül utaltak kö
zött is szerepelt - az arányos elosztás előzőekben leírt elve alapján tonnakilomé
terre optimalizálva. Az optimalizálás útján történő elosztásban a hadsereg lő
szerraktár készlete és az elölj.áró tagozat rak.tárából vételezésre kiutalt készlet 
nem vesz részt, ezek csak közvetlen utaltságú alakulatok, illetve a hadsereg lő
szerraktár részéről hozzá.férhetőek. Ezután ismét lejátszódik a forráskészletek és 
az igények csökkentése, illetve az alakulatok további ellátásból való kizárása. 

3. A fennmaradt igények további kielégítése az arányos elosztás elve alap· 
ján tonnakilométerre optimalizálva történik. Ezek alapján ismét csökkennek a 
készletek és az igények. 
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4. A sok kistételű szállítmány megszüntetése céljából az azonos forrásról 
ellátott alakulatokra vonatkozóan az egyes alakulatok napi össz igényének 106/o
ánál kisebb ellátmányok (ha ez az ellátmány minden lőszerfajtájára igaz) átren
dezésre kerülnek az ennél nagyobb ellátmányt kapó alakulatokhoz igényeiknek 
megfelelő arányos elosztás alapján, vagy visszakerülnek a forrás megmaradó 
készletébe. 

5. Ki kell elégíteni valamennyi, az adott ütemben ellátandó alakulat fenn
maradt igényét a fiktív lőszerforrásokról (ha az elgondolásban vannak ilyenek) 
tonnakilométerre optimalizálva. Kivételt képeznek azok az alakulatok, amelyek: 
fennmaradt igénye valamennyi lőszerfajtára a napi össz igényük 10°/o,ánál 
kisebb értékű. 

6. Ezek után az elgondolásban rögzítettek. szerint a valós és fiktív lőszer

forrásokról vissza kell tölteni a hadsereg lőszerraktár készletét. 

A továbbiakban a leírt logikai lépéseket és számvetéseket minden ellátási 
ütemre meg kell ismételni. Amennyiben két hadműveleti irány van a műveleteket 
irányonként külön-külön kell végezni. 

Az eljárás végrehajtásával a legnagyobb részletességgel előáll a lőszerkészle
tek elosztására vonatkozó valamennyi adat. Ezek után a számítógép kiírja a 
„Lőszerfelhasználási és -biztosítási terv" -et, a „Kiegészítő lőszerigénylés" -t és a 
,,Hiánykimutatás" -t. 

Sz.állítási kapacitások elosztása 

A rendelkezésre álló szállítókapacitások lőszerforrásonként és ütemenként 
definiálva vannak. A löszerkészletek. elosztását követően kerülhet sor a szállító
kapacit.ások elosztására. A szállítókapacitások elosztásánál az elsősorban ellá
tandó csapatok előnyt élveznek. Az elosztás menete a következő: 

Lőszerforrásonként 

1. Ki kell választani az adott lőszerforrásról ellátásban részesülő alakulatok 
közül az elsősorban ellátandókat. (Ha vannak ilyenek.) 

2. Az elsősorban ellátandók közül ki kell választani a legnagyobb lőszer
mennyiséggel szereplő alakulatot és részére szállítókapacitást kell biztosítani a 
rendelkezésre álló szállítókapacitás határáig. Amennyiben a rendelkezésre álló 
szállítókapacitás kisebb mint a kiutalt össz lőszer mennyisége, úgy az elosztás 
szempontjából a lőszerfajtákat a definiálás szerinti sorrendben kell figyelembe 
venni, és addig kell az elosztást folytatni, amíg a szállítókapacitás el nem fogy. 

3. Amennyiben marad még szállítókapacitás, úgy a következő (a kiutalt 
lőszermennyiség nagysága szerint) alakulat szállítási igényét kell fedezni a 2. 
pontban leírthoz hasonló módon. 

4. Amennyiben valamennyi elsősorban ellátandó alakulat szá:Hítási igényé
nek kielégítése után is marad szabad szállítókapacitás, akkor ha6onM elj,árást kell 
végrehajtani a többi alakulat szállítási igényével is, egészen addig, amíg a szállító
kapacitás el nem fogy, vagy nincs mit szállítani. 

5. Valamennyi szállítókapacitással rendelkező lőszer forrásra ismételni kell 
az 1-4. pontokban leírt eljárást. 

Az így meghatározott lőszermennyiséget a csapatoknak kiszállítják, a többi 
lőszert pedig a csapatok vételezik a kiutalt mennyiségek sor,rendjében. 
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Ezt követően a számítógép kiírja a „L&zerellátási terv" -et, 

Időadatok megterveiése 
Az időadatok megtervezését lőszei,felhasználásonlkiént és ezen belül ütemen

ként keM elvégezni. 
A lőszerraktár esetében a szállítmányok indulási idejét a megadott érkezési 

időpontból a menetvonal hossza és a menetsebesség alapján kell kiszámítani . 

A rakodás,i ( vételezé,i) vagy rendezési idők számítása a következő képlet 
alapján történik: 

tv-tk 
1:rt = .E KM, . KM, 

ahol: 1:rt az i. ellátmány rakodási vagy rendezési ideje 
tk - a löszerforrás működésének kezdete az adott ütemben 
tv - a lőszerforrás működésének vége az adott ütemben 

KM1 - az i. eHátmányban kiutalt löszemnennyiség 

Először a hadsereg szállítmányok rakodása, vagy rendezése, majd a vételező 
alakulatok eHátmányainak rakodása történik. 

A hadsereg szállítmányc/k indulásának időpontjait, illetve a csapat vételezé
sek lefolytatásának kezdetét és végét a t• időből a t,.i idők hozzáadásával kell 
számítani. A hadsereg szállítmányok: érkezésének időpontja az indulási időpont· 
ból adódik a távolság és a menetsebesség függvényében. A vételező csapatok e.se- !. 
tében az indulási időpont az üres szállítótér indulási időpontja a csapattól, az ér-
kezés időpontja a rakott szállítótér visszaérkezésének időpontja. 

Az időadatok megtervezése után a számítógép kiírja a „Leüdtési terv'' -ek:et 
és „Utalványok" -at lószerforrásonként, a „Szállítási terv" -et és az „lntézkedé- -.../ 
sek" -et. ;z 

A szdmítógépre tervezett munkdk idógrafikonja (8. melléklet) 

A számítógépen végzett munka időben elkülönülve és jellegét tekintve is há-
rom alapvető fázisra oszlik: 

1. Helyzetjelentések összeállítása. 
2. Előzetes löszerigénylés előkészítése. 
3. Tervezési munkák elvégzése a következő ellátási ciklusra. 

Mindhárom gépi fázist megelőzően el kell végezni az ezekhez szükséges adat
előkészítési munkákat. 

A cikkben érzékeltetni próbáltam, hogy az elektronikus számítógép hogyan 
képes a lószerbiztosítás és lőszerellátás tervezési és szervezési feladatainak komp
lex megoldására, az emberi teljesítőképesség megsokszorozására. Egy ilyen fela
dat gyakorlati kivitelezése, az elektronikus számítógép beilleszkedése a törzs mun
kájába, az ember és a számítógép hatékony együttműködésének kialakulása azon-
ban még sok munkát igényel és az elkövetkező években a hads1ereg FVSz-nál a 
vezetés korszerűsítésének egyik. fő irányát fogja képezni. 

(A mellékletek a folyóirat végén találhatók). 
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A csapatrepülő hadtáp megszervezése, 
az anyagi biztosítás néhány kérdése 

Dr. Csordás Lajos alezredes 

Napjaink jeHemzö vonása a tudományos-, teclmikaii fejlődés gyors üteme, 
melynek eredményeként a fegyveres küzdelem új esaközei tömegesen jelennek 
meg. Ez természetesen mélyreható változást, s egyúttal sok ellentmondást is hoz 
a hadviselés módjaiban, a csapatok hadm.űvelete~ben és lmrcás~tában. A szá
razföldi csapatok fegyverzetének, tűzeijej·ének és manőver·ezó készségének ftjló
dése a támadás ütemének, szélességének megnövekedéséhez, a niagy mélységben 
kibontakozó harctevékenységhez és az egyes csapatdk egymástól független, irá
nyonkénti tevékenységekhez v,ezettek. 

Az összfegyvernemi aJlakulatok lehetőségei kiterjesztése, a tömegpusztító 
fegyverek alk!almazása adta eredmények jobb kihasználása, a szennyezett zónák 
időbeni felderítése, gyors ütemű leküzdése, az erdös-,hegyes terep ab.dályuinaik 
&ehességcsö!klkentő hatásai ellensúlyozás1a, az egyébként is korrlátozott útviszonyok 
jobb kihasználása, ,ombolt szaloasmi leküzdése, a vezetés, anyag utánszállítás 
folywnatossága és a kiürítési feladatok időbeni vrégrehajtása szükségessé tette a 
banm1dik dimenzió - a magasság - eddigieknél nagyobb mérvű kihasználását, 
ennek keretében a csapatrepülők 1létrehozását. 

A csapatrepülők rendeltetése, feladata - a repülő egységek sajátos összeté· 
teléből, fegyverzetéből eredően - igen sokvétű. Alloalmazásuk elsősorban az össz
fegyvernemi hadsereg érdek.ében történik, ugyanaJkkor a felsószintú vezetés és a 
hátország érdekében is tevékenykedik. 

A rendszeresített repülő-szerkezetek (repülőgépek, helikopterek) lehetővé te
szik: 

- vizuá,Jis és légifényképező es~közökkel történő felderítést; 
- a mélységi felderítő csoportok, harccsoportok., légideszant alegységek szál-

lítását fkidobását) ; 
- légi vezelJési pontok létrehozását, működtetését; 
- anyag utánszállítási f.eladatok végrehajtását; 
- s·érültek, betegek kiüríuését. 

A harci helikopterek megjelenésével a csapatrepülők alkalmazási lehetőségei 
tovább bővültek: 

- légi páncélelhárítás; 
- a különböző hartevékenységek légi tűztámogatása; 
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- ellenséges helikopterek megsemmisítése; 
- légvédelmi eszközök lefogása. 

At alárendeltségi sajátosságokat figyelembe véve a csapatrepülók az aláb
biak szerint csoportosíthatók: 

1. Az összfegyvernemi csapatok állományába kerülő, azokkal elvonuló csa
patrepülők. 

2. Az ország területén a Csapatrepülő Pamncsnokság alárendeltségében ma
radó csapatrepülők. 

A csapatrepü'1ő alakufatok hadtápbiztosítása az általános alapelvek érvé
nyesülése mellett valósul meg, azonban vannak olyan, általánostól eltérő sajá
tosságok, amelyek az alábbi körülményekből adódnak: 

hiányzi!k. a zászlóalj és hadosztály ellátási tagozat; 
- ,az önálló alegységek egy része hadtáp szervezettel nem rendelkezik; 
- a repülőegyoégek kötelékébe szervezett alegységek harci alkalmazása több-

nyire önálló települési helyről - bázis repülőtértől távol - történik; 
- a csapathadtápnak a repülő alegységel<kel települve kell végezni a had· 

tápbiztosítási feladatokat; 
- a repülő csapatok kiemelten nagy mennyiségű repülő üzemanyagot fo

gyasztanak (egy 10-15 napos támadó hadművelet alatt eléi,heti a 9 000-12 OOO 
tonnát); 

- a csapatrepülő alakulatok alárendeltségi viszonyai ideiglenesen megvál
tozhatnak ; 

- a cs,apatrepülök önálló harctevékenységi területtel nem rendelkeznek, ami 
nagymértékben növeli az együttműködés jdentőségét, különösen az egészség
ügyi, repülőtér (leszállóhely) és közúti biztosítás terén; 

- a hadtápbiztosítás általános rendszerén belül sajátos és speciális ellátási, ~, 
biztosítási feladatok jelentkeznek, ezek: 

a) repülőorvosi ellátás; 
b) repülőüzemanyag-ellátás; 

e) repülőrakéta ellátás; 

d) repülőtér műszaki biztosítás; 
e) repülő műszaki any,ag biztosítás (pótalkatrészek. különféle gázok, stb.); 

- a csapatrepülő egységek, illetve önálló alegységek szervezetei nem egysé
gesek (pl.: minden al.akulatnál más és más a repülőtechnikia); 

- a harci ezközök (repülőgépek, helikopterek) levegőben történő biztonsá· 
gosabb mozgása, pontosabb, minőségileg fokozottabb, szervezettebb kiszolgáló, 
ellátó tevékenységet követel meg. 

A továbbiakban a hadtápbiztosítás két fontos elemének a - hadtáp meg· 
szervezése és az anyagi biztosítás - csapatrepülő sajátosságaival kívánunk fog
lalkoz·ni. 
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I. 

A csapátrepülő hadtáp megszervezése 

A csapatrepülő hadtáp megszervezése a hadtápbiztosítás fogalmán belül azon 
rendszabályok összessége, amelyekkel megteremtjük a hadtáp alegységei rendel
tetésszerű működésének kedvezó feltételeit. Felkészítjük a hadtáp alegységeket 
a konkrét biztosítási feladatok végrehajtására, tevékenységüket öss~ehangoljuk -
térben és időben - a repülő egységek fel,adataihoz. 

A hadtápot a helyz,etnek és a parancsnok elhatározásának megfelelően kell 
megszervezni, amely függ: 

- a biztosított repülő alakulat fegyverzetétől, feladatától, harci alkalmazá-
sának jellegétö}j 

- az alakulat hátországhoz viszonyított helyzetétől; 
- földrajzi viszonyoktól; 
- év- és napszaktól; 
- időjárási tényezőktől; 

- a repülőterek, leszállóhelyek kiépítettségétől. 

A hadtáp megszervezése az általános elveknek megfelelően magában fog
lalja: 

a hadtáp felkészítését; 
a hadtáp felépítését; 

- után- és hátraszállítási utak kijelölését, előkészítését és fenntartását; 
a tömegpusztító- és gyújtó fegyverek elleni védelem (megóvás) valamint 

az őrzés-védelem rendszabályainak végrehajtását . 

Ezek közül az utóbbi három tartalmaz olyan sajátosságokat, amelyet cél
szerűnek tartunk részleteiben ismertetni. 

1. A csapatrepülő hadtáp felépítése, telepitése 

A coapatrepülő hadtáp felépítése a hadtáp alegységek megfelelő csoportosí
tását jelenti a repülő alegységek folyamatos hadtápbiztosítása céljából. Ez a re
pülö alegység harci alkalmazásához igazodva felöleli a hadtáp alegységek cso
portosítását, telepítését, áttelepítését. 

A hadtáp felépítéssel szemben támasztott követelmények: 

- feleljen meg a repülő egy,égek harcrendjének és a hadtáp elótt álló fela
datoknak; 

- biztosítsa a hadtáp alegység gyors manőveriének feltételeit, a repült? alegy
ség települési manő-v1ereihez igazodva; 

- tegye lehetővé a közlekedési utak (vasút, közút), hadtáp erők és eszközök 
legcélszerűbb kihasználását, alkalmazását; 

- biztosítsa a hadtápszolgálatok, alegységek irányíthatóságát, életképessé
gük folyamatos fenntartását. 

A hadtáp alegységek csoportosítását úgy kell végrehajtani, hogy azzal a leg
kedvezőbb felreteleket teremtsük meg a repülő egység egyszerre több repülőtér
ről, leszállóhelyről törtlénő hardeladat végrehajtásához. 
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Ennek megfelelően a csapatrepülő hadtáp felépítésének általánostól eltérő 
alapelvei: 

- a hadtáp felépítése, feleljen meg a repülő egységek, alegységek harci al
kailmazá-sána!k rendjére vonatkozó rendsmbályd~niak; 

- a hadtápot a repülő egység települési számám>k megfelelő menyiségben 
megosztva rész,Jegenként kell telepíteni (2-3 rlg.). (Ha a repülő alegységekhez 
hadtáp alegység van szervezve, az egys·ég hiadtáp megosztása nem sz~séges, azon
ban a feladattól függően az alegység hadtáp megerősillhető erőkkel, eszközökkel); 

- a repiilőtermként csoportosított hadtáp alegységek legyenek képesek a biz
tosítási feladat önálló végrehajtására (2-3) napig. 

A hadtáp alegységek minden esethen a repülőterek, vagy leszállóhelyek kö
zelében, annak centrumától számított 3-5 km sugarú körön kívül, a töpfe. elileni 
védelem rendszabályainak megfelelően települnek. 

Repülőterenként folyamatosan szükséges biztosítani: 
- a repülőterek (leszállóhelyek) repülésre kész állapoclJan tartását; 
- a repülési feladatokhoz szükséges technikai eszközöket és anyagokat (leve-

gő, üzemanyag, indító-gépjármú, stb.); 
- az orvosi egyészségügyi biztosítást, ellátást; 
- a személyi állomány étilcezteresét, elhelyeresét; 
- az anyag utánszállítást. 

A fentiek érdekében a hadtáp széttelepitésekor az alá)bbi funkcionális cso
portokat indokolt létrehozni: 

- hadtáp vezetési pontot; 
- raktárakat, megosztott telepítéssel. Az üzemanyag mktáron belül telepíteni 

kell a tábori üzemanyag laborotóriumot; 
- az élelmezési ellátó pontokat a különböző ellátási normáknak megfelelő ~ 

megosztással; 
- repülő alegységenként repülést kiszolgáló pontokat (RKP, repülő üzem

anyag töltő helyet, élelmezési ellátó részleget, startorvosi rendelőt); 
- ezred segélyhelyet. 

Ideiglenesen, vagy véf!.legesen átadásra kerülő csapatrepülők hadtápbiztosí
tásának nzegszervezése 

A települési körletek peremvonaltól való távolsága az ideiglenesen, vagy 
véglegesen az összfegyvern,emi hadsereg alárendeltségébe kerülő - általában szál
lító és harci helikopter - egységek: esetében fontos meghatározó tényező. 

A repülő ezredek fő települési helyét (repülőterét) lehetőleg az ellenség har
cásziati tűzeszközeinek hatótávolságán kívül, a közepes helikopter ezredet a pe
remvonaltól 80-150 km-re célszerű kijdölni, azonban a deszant berakóhelyek a 
feladatok jellegétől és más tényezőktől függően 40-70 km-re is települhetnek. 

A deszantolás mélysége 20-80 km. Egy feladat végrehajtásának repülési ideje 
2-4 óra, mely egyes esetekben szükségessé teszi, hogy a várakozási körletben, re
pülő üzemanyagtöltő eszközöket telepítsünk és ott viégezzük a repülő szerkezetek 
feltöltését. 

A tűztámogató harci helikopter egység 50-60 km-re, a századok 20-35 km
re települhetnek a kiszolgáló, ellátó alegységelokol együtt. A harci alegységek les
helyeit a peremvonaltól, a bevetés előtt 5-15 km-re jelölik ki, ahova a bevetések 

26 



-

• 

• 

,. 

• 

számától függően esetenként szükséges a felszállóhely üzemkészségét biztosító 
erőket és eszközöket telepíteni (repülő üzemanyag, rakéta, lőszer ellátók). 

Az áttelepítés gya,korisága honi területen az adott típusú repülógépektől füg
góen változhat (1-5 naponként). 

Az összfegyvernemi hadsereg érdekében tev&enykedö repüló egységek, alegy
ségek átteilepülésének gy,akorisága 1-2 nap. 

A repülő egységek, alegy&égelk: önálló tevékenységi sávot, vagy körletet nem 
kapnak, így a települési helyet, leszállóhelyet mmdíg az adott terület, sáv pa
.[Tancsnoka határozza meg. A k,iépített repüJlóterek -kiutalását, illetve azok igény~ 
bevételét a FRONT légieró PK engedélyezi. Hadtá,pbiztosításukat ezen elvek 
figyelembe vételével kell szervezni. 

2. Után- és hátraszállítási utak 

A csapatrepülők önálló után~ és hátraszállítási utakkal nem rendelkeznek. 
Az összfegyvernemi hedsereg alárendeiltségébe került egységek, alegységek a hail
sereg parancsnok által kijelölt és fenntartott utakat, a honi területen maradók a 
FRONT és a HAVP által fenntarott utakat használhatják. A csapatrepü]ök had
tápj.ának forgalomszabályoz.isát csak a főközlekedési utakról letérve a repülőtérig 
v,ez,ető .bekötő utaikon és egyéb nem berendezett útvonalon kell megszervezni. 

E feladatok végrehajtásához a csapatrepülők megfelelő szakalegységekkel 
nem rendelkeznek, ezért az állandó harckészültség idósaakában ki k,ell képezni 
nem szerv,ezcttszerű forgralomszabályozó rajokat, elsősorban az e1látó és őr alegy
ségek álfományáhól. A bekötő utalk helyreállítását, fenntartását a repülőtér kar
bantartó szakaszok hajtják végre, azonban ezektndc az afogységekoek elsó és kie
melt feladata a repülőtér, leszállóhely kialakítása, karbootartása, helyreállítása . 

3. A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme, 
valamint őrzés-védelme 

A korszerű fegyveres harc viszonyrai között a hadtáp töpfe. elleni védelme, 
valamint őrzés-védelme alapvető feltételei a hadtápbiztosítási rendszer életképes
ségének. 

Ezeknek a megvalósítására irányuló rendszabályoknak az érvényesülése, meg
szervez6e a csapatrepülő hadtápnál nem önálló, melynek oka a repülő egységek, 
alegységek sajátos települési elveiben található. Lényege, hogy a repülőterek (le
szállóhelyek) középpontjától számított 5-10 km sugarú körön belül települnek a 
biztosító-kiszolgáló, eUátó részlegek, raktárak a repülő egységgel, (alegységekkel) 
együtt. A hadtáp töpfe. elleni védelme, őrzés-védelme így közvetlenül a repülő 
egység, alegység őrzés-védelmi rendszerén belül valósul meg. 

Az, hogy a földi, vagy légi támadás elleni védelem megszervezése kerül elő
térbe, függ az adott repülő eszközök harci alkalmazásának jellegétől, teladatától, 
így a peremvonalhoz közelebb települőknél jelentős a földi (deszant) támadás 
elleni védelem megszervezése, míg a peremvonaltól távolabb települőknél a légl 
támadás elleni védelero megszervezése követel nagyobb figyelmet. 

A harci helikopterek megjelenésével, azok harci alkalmazásánaik sajátossá
gai miatt (10-15 km-re is települhetnek a peremvonaltól) a kiszolgáló alegysé
geknek fokozottabban kell számolni az ellenség közvetlen behatásaival, amely a 
közvietlen, földi támadás elleni védelem, az álcázás, a települési körlet gyors 
elhagyási feltételei,nek megszervezését, végrehajtását követeli meg. 
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A hadtápszolgálatok, alegységek őrállománnyal nem rendelkeznek, így ezeket 
a feladatokat a hadtáp állomány erőivel, esziközeivel - a feladataik végzése mel
lett - kénytelen megoldani. A töpk és légi csapás következményeinek felszámo
lására nem szervezettszerű mentőosztagokiat kell létrehozni és felkészíteni a vár
ható feladatdkra. 

II. 

A csapatrepülők harctevékenységeinek anyagi bi=-:,tosítása 

A harctevékenység, így a repülő harctevékenység sikerének is egyik döntő 
feltétele az anyagi eszközökkel való ellátás. Ebből következik, hogy a csapatok 
alapvető anyagokkal történő folyamatos ellátása a hadtápbiztosítás legfontosabb 
része, ami magában fnglalja: az egységek, alegységek hardeladatiaihoz, életének 
fenntartásához szükséges anyagi eszközök előteremtésére, a csapatok ellátására. 
továbbá az anyag rendeltetési helyére való eljuttatására irányuló rendszabályok 
és tevékenységek összességét. 

Ezek a rendszabályok és tevékenységek - a csapatrepülők rendeltetéséből, 
harci alkalmazásából, szervezeti felépítéséből, fegyverzetéből adódóan - sajátos 
vonásokat tartalmaznak. 

Ez.eket a sajátosságokat az anyagi biztosítás egységes alapelveinek érvénye
sülésében vizsgáljuk meg, közülük az általunk lényegesebbeknek tartottak az 
alábbiak: 

1. Agazatonkénti ellátás dve. 
2. Az elöljá,ró felelősségének elve az alárendeltek ellátásáért. 
3. Szakaszos ellátás elve. 

4. A készletek megosztásának és lépcsőzésénck elve. 
5. Ellátási források. 

1. Ágazatonkénti ellátás elve 

Az anyagi biztosítás a különböző szakanyagok decentro.lizálásával, ágazaton
ként valósul meg. 

A repülő egységeknél, alegységeknél az összfegyvernemi szaikanyagokon kí
vül speciális, repülő szakanyagok is találhatók az ellátási ágakon belül, illetve 
önálló ellátási ágként (1. sz. vázlat). Ilyen önálló ellátási ág a repülő műszaki 
anyagellátás. Ellátási ágakon belüli sajátos, speciális repülő szakanyagok: 

repülő rakéta és lőszer; 
- repülő hajtóanyag; 
-. hajózó és műszaki ruházat; 
- repülőtér lmrbantartó és építő anyag; 
- egészségügyi oxigén, stb. 

Az egyes ellátási ágazatok és azon belül az egyes anyagi eszközök nem egy
forma jelentőségűek. Ebből a szempontból vanm,k alapvető és egyéb anyagi esz
közök. A csapatrepülőknél az ellátás alapvető anyagai mindenkor, bármilyen had
műveletben a repülő üzemanyag, repülő lőszer, és rakéta, repülő műs21aki anyag. 
Ezeknek döntő jelentősége van a repülő harcfeladatok végrehaj,tásáook sikerében. 
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2. Az elöljáró felelősségének elve az alárendeltek ellátásához 

Mindenek előtt az elöljáró parancsnok felelős azért, hogy az alárendelt csa
patokat - feladataiknak és meglévő állományuknak megfelelően - időben ellás· 
sák a szükséges anyagi eszközökkel. 

Meghatározza az alárendelteknél megalakítandó és fenntartandó készleteket, 
a fogyasztási normákat, az anyagi utalás rendjét. A csapatrepülőknél magas,abb
egység szinten ez a felelősség részben korlátozott, ugyanis a magasabbegység anya
gi készletekkel nem rendelkezik, alapvetően az elöljáró által a központ raktárak· 
ba kiutalt és biztosított anyagokkal tud gazdálkodni, így az egységek, alegységek 
készleteit, feladatainak megfelelően, csak nehezen tudja differenciálni. Váratlan 
feladatok anyagi szükségleteit csapatrepülő készletből nem tudja biztosítani. 

Az elöljáró prancsnok felelőssége elvének határozottabb érvényesítése érde
kében is szükségesnek tűnik a csapatrepülő szintü készletek létrehozása anyagel
látó bázisokra, a legfontosabb alapvető anyagokból, legalább 1-2 napi fogyás· 
nak megfelelő nagyságban. Ennek ·szükségességét igazolja, hogy a hadtáp törzs
vezetési gyaik.otlatokon az elöljáró engedélyével, repülő hajtóanyagból a meglévő 
álfondó repülőtereken felszabaduló tárolótér kapacitásának megfelelő csapatre
pülő készletet képeztünk, így az ellátás megszerve~ése könnyebbé, a végrehajtás 
gyorsabbá vált, ezzel egyidejűleg csökkentettük a központ raktárak, ellátó bázi
sok leterheltségét. 

3. Szakaszos ellátás elve 

Az anyagi készletek a felhasználóhoz hosszú láncolaton keresztül jutnak el. 
A láncolaton belül ellátási szakaszok műlködnek. Az ellátás felülről lefelé szaka· 
szosan történik. Az összfegyvernemi hads·eregnél az anyagok a központ hadtáptól 
a felhasználókig több ellátáSii szakaszt érintve jut el. A csapatrepülőknél ez rövi
debb, mivel az anyagi biztosításának jelenlegi rendszerében az alábbi ellátási sza
kaszok találhatók; 

- ezred ellátási szakasz; 
- zászlóalj (század) ellátási szakasz. 

Az ezf'led ellátás,i szakasz közvetlen kapcsolatban van a hátországi alakula
toknál a központi raktárakkaJ, az elvonuló csapatoknál a szárazföldi seregtest 
hadtáppal. Ennek előnye, hogy a cs,apawkhoz az anyag kevesebb áttétellel kerül. 
azonban ez neim jelenti feliretlenül azt, hogy rövidebb úton és idő alatt történik 
meg az ellátás. A hátországban maradó egységeknek általában a repülöterektől 
távollevő (100-300 km) ellátó raictár,lkból, bázisokból kell a s:oilárd anyagi szük· 
séglet 100 %·át, a folyékony anyagszükséglet 15-20 %·át saját szállító esz!köze· 
ilklkel utánszállítiani, mely figyelembe véve az ország területén folyó nagyarányú 
csapatmozgást, pontos szervezést, a rendelkezésre álló kapacitások hatékony 
Mbasználását igényli . 

Az. a-nyagellátásnak ellátási szakaszonként különböző feladatai vannak. A 
csap.atr:epil'lök egyes egységeinél az a;Jegység ellátási szakasz hiánya mi,att, az egy
ség ellátási szakasz végzi el anna!k a feladaitait is. E feladatok: 

- repülőgépek, helikopterek, gépjárművek üzemanyaggal való feltöltése; 
- repülő hajtóanyag minőségi bevi:mgálása; 
- az ellátmányi cikkek kicsomagolása, és kibontása, szezonális cseréje (téli, 

nyári); 
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- melegétel előá!Jítása és kiszolgálása; 
- az anyag felhasználásának ellenőrzése. 

4. A készletek megosztásának és lépcsűzésének elve 

Az. anyagi eszközkészl,eteket az ellátási szakaszoknak megEelelóen csapat-, 
hadműveleti és központi készletekre osztjuk. A csapatrepülőknél csapatkés~letek 
vannak, melynek egésze a „mozgó anyagi készlet'\ szintj,ét az MNVKF szabá
lyozM. A csapatrepüllik „MK" ·e 3-5 napi harcte\"ókenység anyagi biztosítását 
teszi lehetővé, aimi-t az egységek (önálló alegységek) tárolnak. 

Az „MK"-t a Magyar Néphadsereg-ben felosztjuk: 
- fogyókészlette; 
- zárolt készl~e. 

A csapatvepülő anyagféleségekre jellemző speciális zárolt készlet a hajózók 
fedélzeti élelmezési záro'lt készkte, a repüllik, helikopterek tartály térfogata 20-30 
%-ni,k megfelelő repülő hajtóanyag. Ez utóbbi illJJleretében történik a fogyás ja
vadalmazásban történő kiszámítása (beveresek száma szorozva 0,7-0,8-al). A ké~
letek egységenkénti differenciálása - magasabb egység készlet hiánya miatt - a 
következők szerint valósulhat meg: 

- egységek közötti anyagátcsoportosÍ'tással; 
- a központi raktárból kiutalt, kirakó á110lffiásm kiszállított anyag átvételé-

nek adalculatonlkénti differenáálásáv,al. 

Mindik:ét esetben vaktmelyik egység ter:hére történik a differenciálás, igy fenn
áll a veszélye annak, hogy a váratlan feladatok megoldására anyaghiány miatt 
nem lesz képes az egyik egység. Szükség esetén az utóbbi lehetőséget feltétlen 
alkalmazni kell. 

Az egységeknél a készletek lépcsőzésére v,an szükség mivel a hardeladatot 
alapvetően több repülőtéren települve hajtj·ák végre. Ez a harci helikopter egysé
gelore a legjellemzőbb. A harofeladatokat az egységtől távol (20-60 km-re), alegy
ség kötelékben hajtjMc végre. Mivel alegység hadtáp jelenleg nincs, igy az egy,aég 
hadtápbó] kell részlegeket ki-különíteni a repülő alegységek ellátására. A kikülö
nitett alegység ké-szleteinek meghatározásánál a nagy távolság miatt, figy,elembe 
kell venni azt, hogy egy, vagy két naponta egyszer van lehetőség utánszállítás
ra, valamint azt, hogy a széttelepülé< több( 2-3) napig is ta<that. Nagyobb kész
leteket az alegységeknél elsősorban repüiló hajtóanyagbó1, repülő rakétából és 
lőszerből keH képezni. 

A hadtáp részleget (nevezhető egység hadtáp 1. lépcsőnek) az alábbi készle
tekkel célszerű ellátni; repülő rakéta és lőszer 4.0 ja, repülő hajtóanyag 5 ja, 
gépjármű hajtóanyag 0.5 ja, élelmiszer anyag 3 ja. Ez egy harci helikopter alegy
ségre számíit;v,a mintegy 70-80 t szilárd és 100-120 t folyékony anyag szállítását 
teszll szükségessé. Túl nagy készletek létrehozása a kikülönített hadtáp részleg 
mozgékonyságát esők.kenti. 

Az általunk számított készletek nagyságrendje c9ak egy változat, az optimá
lis szintet mindig az adott feladatnak é< Iehetős,:geknek megfelelően kell megha
tározni, a fö feladatot végrehajtó repülő alegységre koncentráJva. 

Az egységek részére az eddigi gyakorlatok tapasztalatai alapján általában a 
hadművelet kezdetére a „MK" -t, a közelebbi és távolabbi feladat végére annak 
80°/o-os szintjében határoztuk meg. 
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SajáJtos a kész,Jet nagy.ságának meghatározása repüló múszaki anyagból. A 
központi repülő anyag raktá,:,ak a típusoknak megfelelően a magasabb harcké
szültségbe helyezés időszakában általában a teljes készletet kiszállítják az egysé
geknek. !gy az egységeknél a repülő műsmki anyag súlya a hadművelet kezdetére 
elérheti a 70-100 tonnát is. A hadművelet végéig utánszállításra nem kell szá· 
mítani, viszont gondot jelent az egységnél ennek szállítása áttelepülés esetén, az 
1, 2-1,5-es rabúlykihasználási együtthatók miatt is. A jelenlegi szervezésben ez 
a feladat egy lépcsőben nem oldható meg, ezért csak a legszükségesebb műszaki 
anyagolmrt tudják áttelepülé&kor az első fordulóval szállítani. A megoldás az, hogy 
visszajár.naik vételezni, vagy több .fordulóval hajtják végre az elszállitást, eset
Jeg ideiglenesen Iebiztosított népgazdasági száUító eszközöket vesznek igénybe. 

5. Az anyagellátás forrásai 

A szüikségletek kielégítésének forrásai alapvető és kiegészítő források lehet
nek. Az alapvető anyagi forrás az elöljáró ellátási szakasz anyagi eszköz-kész
letei. A honi területen repülő harctev,ékenységet folytató egységek, alegységek 
al,apvető anyagi forrása a központ hadtáp rak.tárak, termelő üzemek. 

Az összfegyvernemi hadsereg alárendeltségébe véglegesen, illetve ideigle
nesen átadott helikopter és repü,lö egységek, alegységek alapvető anyagi forrdsai 
lehetnek: (2. sz. vázlat); 

- központ hadtáp raktárak, valamint a béke elhelyezési ködet a hdm. 1-2 . 
napjain; 

- a központhadtáp előretolt lépcsője minden fajta anyagokból (4.-5. nap
tól); 

- HDS hadtáp általános rendeltetésű anyagokból (1-2 nap után); 
- egyes esetekben az adott hadosztály sáv.jában települő repülő egység a hadw 

osztály ellátó záS2lóaljához utalható álta-lános rendeltetésű anyag ellátására. 
- koalíciós FRONT esetén a FRONT anyagi bázisairól. 

A honi területen kívül legcélszerűbb a központ hadtáptól levő ellátás, mivel 
a HDS hadtáp speciális repülő anyagoikkal nincs ellátva. A harci helikopter egy
ség 50-60 km-re, a közepes szállító helikopter ezred 80-150 km-re, az elló. dd. 
pedig 80-100 km-re terülhet a poremvonaltól. !gy a hadsereg vagy a központ 
hadtáp szállító eszközei a helikopter egységhez közvetknül kiszállitiliatják a szük
séges anyagokat. Ezzel a megoldással a hadsereg mozgó báús mentesíthető speci
ális repülő anyagi készletek tárolása alól. 

A fentiekből is következik, hogy az elvonuló, iUetve ideiglenesen az összfegy
vernemi hadsereg alárendeltségébe kerülő egységek ellátására jelen1leg több lehe
tőség is kínálkozik, azonban mindegy:iik változat további kimunikálá1;t igényel. 

A kiegészítő ellátási források közül fegyvernemi sajdtosságként szükséges 
megemlíteni a: 

- nagy távolságú repülési feladatok esetén a VSZ tagáHamok polgári és ka
tonai repülőterein található repülőhajtóanyagot. Ez utóbbi a nagy szállító repülő
gépeknél jelentős mennyiségű lehet, elérheti az adott üzemanyag-felhasználás 
40-500/o-át is; 

- helyszíni beszerzést és v.ásárlást pl.: élelmiszerek, tüzelő- és építőanyagok, 
alikatr,észek, szolgclltatások (mosatás, fürdeiés), munkaerő igénybevételével stb.: 
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- zsákmányolt anyagok felhasználását, megfelelő minőségi vizsgálat után. 
Különösen oogy a jelentősége repülő hajtóanyag esetében a hadműveleti terüle
teken, ellenséges repülőtér bírtokbavételekor; 

- nem javítható technika fődarabjainak, alkatrészeinek felhasználását. 

Következtetésként megállapítható, hogy a csapatrepülők harctevékenységé• 
nek anyagi biztosítása során érvényesfr1nek az általános alapelvek. A csapatrepü· 
lök alkalmazásának, s~ervezetének, a OOdtá:pszolgálat felépítésének sajátosságai 
ezen alapelvek érvényesülését részben elősegítik, részben nehezítik. A harci jelleg 
fokozódása, ugyanakkor a hadtápszervezet változatlansága az utóbbi tényezőt erő
sítik, ezért szükségesnek látszik a hadtápszolgálat szervezeti módosítása. Ezen be
lül olyan kérdések vizsgálata, mint: 

- az alegység és magasabbegység ellátási tagozat létrehozása; 
- a magasabbegység szállító kapacitásának növelése; 
- a hadműveleti hadtápban speciális repülő szakanyagok megalakítása. 

Ez megitélésem szerint jól segítené a dinamikusan és gyorsan változó repülő 
harctevékenység magasabb színtű anyagi biztosítását. 

(A vázlatok a folyóirat végén tialálhatók). 
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A harctevékenység hadtápbiztosításának várható 
néhány új sajátossága a területvédelemmel 

kapcsolatos elgondolások alapján 

Skrabán László alezredes 

A „Haderóreform-78" elgondolással kapcsolatos elvekről a különböző szintű 
kiképzések, továbbképzések és a publikált anyagok alapján bizonyos szintű isme
retekkel rendelkezünk. úgy gondolom, hogy nekünk hadtáptiszteknek ez az is
meret - amellett, hogy még közel sem teljes - egy kissé egyodalú is. Ezért cél
szerűnek látszik, ha a területbiztosításból adódóan - mint a várható ellenség harc
eljárásából - a hadtápbiztosítás néhány új sajátosságának vizsgálatát elvégezzük. 
Eddigi ismereteink felfrissítése érdekében néhány fontosabb jellemző áttekintése 
szükségesnek látszik. 

A) Az osztrák politikai és katonai felső vezetés - az 1972-ig bekövetkezett 
változásoknak megfelelően - megkezdte fokozatosan az osztrák fegyveres erők 
új követelményeknek megfelelő kialakítását, melynek doktrinális tételei alapvetően 
két területre, az osztrák fegyveres erők szervezetének változásaira és harcászati 
elveinek módosulására összpontosulnak. Ez utóbbi lényege, hogy feladták az össze
függő arcvonalakban folytatott halogató védelem koncepcióját, s ehhez kapcso
lódva az erőknek és eszközöknek a határövezetekben történő összpontosítása elvét. 
Attértek az ország teljes területének megvédésére. Úgy tervezik, hogy az erők 
viszonylag kis kötelékekben történő alkalmazásával, széttagolt elhelyezésével ki
térnek a döntő ütközet elől, a támadót „végtelen" harcok sorozatával időveszte
ségre és erőik szétforgácsolására kényszerítik. A csapatokat helységben lépcsőzik, 
minden kisebb, harcászati jelentőségű pontot megszállnak, ezzel a támadót arra 
kényszerítik, hogy ezeket a területeket elfoglalja, mégpedig alapvetően gyalogos 
erőkkel, mivel a (nehéz) harci technika a terepviszonyokat figyelembe véve, jórészt 
nem alkalmazható. 

A területvédelem döntő alapelve a csapatok zömének előre meghatározott, 
kijelölt területeken való alkalmazása. 

Ezek a csapatok a mozgósítástól kezdve a harc egész ideje alatt a részükre 
meghatározott területeken maradnak, így harceljárásukat a támadó tevékenységé
nek figyelembevételével, rugalmasan választhatják meg. 

:_.- A területvédelem további lényeges összetevője a „territoriális" elv, ami azt 
jelenti, hogy a védelem fő teherviselőivé „védelmi helyzetben" a territoriális csa
patok válnak, az állandó készenlétű csapatok (1. pc. gr. ho. mintegy 12-15 OOO 
fővel) fontos, de részfeladatokat kapnak (ellencsapás, megerődített körletek vé
delme). 
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Az osztrák politikai és katonai felső vezetés az ország védelmét a területbiz
tosítási és kulcsfontosságú övezetek megtartásáért folyó harcok sorozatában látják 
megvalósíthatónak. 

Az egyes övezetekben és körletekben folyó harctevékenységet, illetve azok 
főbb jelem.zőit csak annyiban érintem, amennyire az a hadtápbiztosítás egyes új 
sajátosságai megértéséhez szükséges lehet. 

Így figyelemre méltó, hogy a TBÖ-k kijelölésénél előnybe részesítik azokat a 
területeket, amelyek: 

- az ellenséget tömörülésre kényszerítik; 
- kedvező lehetőséget nyújtanak a kis létszámú csapatokkal történő zárásra; 
- a terepviszonyok lehetővé teszik a túlerejű ellenség elöli folyamatos ki- ~·· 

térést és a vadászharc váratlan, ismételt alkalmazását. 

A TBO-ben a harctevékenységeket az alábbi harceljárások komplex alkalma
zásával tervezik végrehajtani: 

1. Támpontok időben korlátozott védelme, melynek célja az ellenséget arcból 
lekötve, kedvező feltételek megteremtése a vadászharchoz. 

2. A vadászharc - mint a területbiztosítás mozgékony eleme - a lesállást, 
rajtaütést, a zavaró akciókat, valamint a harc műszaki zárakért harceljárást jelenti 
és territoriális csapatok végzik. 

3. A meg nem támadott területek biztosítása olyan tevékenység, melyet a 
TBÖ (KFÖ)-ben alkalmazott csapatok mindaddig folytathatnak, amíg az ellen
séggel nincsenek harcérintkezésben. 

A várható irányokat illetően ismert, hogy az erdős-hegyes terep kedvező fel
tételeket teremt a valószínű ellenség számára, hogy viszonylag kis erőkkel önállóan 
é3 elszigetelten is szilárd védelmet hozzon létre, tűzzel és rombolásokkal folya-
matos ráhatással sokoldalúan lekösse, késleltesse és felőrölje a támadót. ""f 

Az erdős-hegyes körzetek természetföldrajzi sajátosságai, valamint az ott te
vékenykedő ellenség harceljárása, harcmodora sajátos követelményeket támas·zt a 
támadó csapatok szervezetével, harci technikájával, a harc megszervezésével, an
nak minden oldalú biztosításával, így a hadtápbiztosítással szemben is. Ezek közül 
a sajátosságok közül először az összfegyvernemi támadó csapatokra vonatkozóan 
röviden: 

- a támadó tevékenységek önálló, egymástól magas hegyvonulatokkal elvá-
lasztott elszigetelt hadműveleti és harcászati sávok és mélységek kiterjedései; 

- nehezebb lesz az erők eszközökkel végrehajtandó manőverezés; 
- fokozott figyelmet igényel a harc- és közvetlen biztosítás; 
- jelentős erőket kell fordítani a különböző műtárgyak őrzésére, ellenőr-

zésére. 

Az itt felsorolt - és fel nem sorolt - sajátosságoknál minden esetben figye
lembe kell venni azt a katonaföldrajzi helyzetet, ami a hegyvidéki valóságból a.dó
dik, mint a tengerszint feletti magasság, a meredek emelkedő és lejtőszögek, Igen 
gyakori völgyszűkületek, hatalmas kiterjedésű mindent elfedő erdőségek, a gyors 
folyású és szélsőségesen ingadozó vízállású folyók, vagy vízkészletű víztároz?Jk, ~ 
hó- és kőlavina veszélyt, a katonai szempontok mellőzésével megépített völgyhidas, 
alagutas, hegyoldalakba vájt, éles kanyarokkal teletűzdelt, nagy lejtőszögű, gyak-
ran jegesedő szerpentines utakat, a völgyekben nagy sűrűséggel egymást követő 
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település hálózatokat, a magasság növekedésével csökkenő település hálózatokat 
a mostohább elhelyezkedési és települési feltételeket. 

Ezek elsősorban a személyi állomány fizikai, teherbíró képességét, a gépesí
tettségből eredő előnyöket hátrányosan befolyásolják. 

Ezeknek a jellemzőknek - nem a teljesség igényével - történő áttekintése 
után szükség lenne az összfegyvernemi harcra vonatkozóan levonható következ
tetések szakszerű kimunkálására annak érdekében, hogy a hadtápbiztosítást befo
lyásoló új körülmények ismeretében a várható sajátosságokat a valóságot legjob
ban megközelítően meg lehessen fogalmazni, ki lehessen dolgozni. E cikk keretében 
erre nem vállalkozom, azonban ismerve a csapatok harcfeladataival kapcsolatos el
veinket így célszerűnek látszik abból kiindulva a TBÖ-k és a KFÖ-k elleni harc
tevékenységek hadtápbiztosítása, egynéhány újnak tekinthető várható és kevésbé 
ismert sajátosságát megfogalmazni azzal a céllal, hogy a hadművelet a harc had
tápbiztosítása részeit kiegészítsük, pontosítsuk, Egyszóval az összfegyvernemi csa
patok, várható tevékenységéhez a hadtápbiztosítást - az alapelvek változtatása 
nélkül - kimunkáljuk. 

Az értékelt területen végrehajtásra kerülő harctevékenységek sajátosságai
ból kiindulva az új módszerek és eljárások kimunkálását elsősorban a hadtápbiz
tosítás alapjainál látszik célszerűnek elvégezni, érintve a megoszthatóság; az ön
állóság, a komplexitás; élet- és működőképesség; a vezetés, illetve vezethetőség 
területeit is. 

lsmert előttünk, hogy egyes alegységek, de főleg a tüzérség, a hk.-ik decentra
lizáltabb alkalmazásának megfelelően a lőszerszállító alegységeket és egyéb had
tápszevrezeteket is meg kell osztani, a szállítást főleg tagozatkihagyással - önál
lóan - kell végrehajtani. A hadtápok őrzés-védelmét, légvédelmét és mozgásbizto~ 
sítását a második lépcsők és a tartalékok erőin túl konkrétan is biztosítani kell. 
A kis önálló kötelékek lőszerrel, egyéb ellátmányi anyagokkal történő légi után
szállításának ledobásos módszerrel történő végrehajtására, illetve a sebesültek 
hátraszállítására figyelmet kell fordítani. 

Várható, hogy a már elfoglalt területeken az ellenséges behatás fokozódik, 
amely a lesállás, rajtaütés, zavarás formájában nyilvánul meg, és igen érzéke
nyen érintheti a biztosító és kiszolgáló egységeket és alegységeket. A veszteség
okozás mellett a bénítás, kifárasztás, zavarkeltés, dezorganizálás, az erőkifejtés 
megos"ztása, figyelemelterelés is nehezíti, akadályozhatja a hadtáp tevékenységét. 
Ennek megfelelően az élet- és működőképességet lényegesen befolyásoló tényezővé 
válnak a hadtápok lépcsőzése, telepítése és áttelepítése, összehangolt manőverez
tetése, valamint őrzése és védelme. 

Bizonyos volumenű változásokkal lehet számolni a harcoló csapatok szükség
leteiben, azok összetételében, a szállítás ritmikusságában. Nagyobb lesz a lövész
lőszer, a gránát, a robbanóanyag felhasználása, ugyanakkor csökken a hk. lőszer 
fogyasztása. Növekedhet a harc- és gépjármű üzemanyag-fogyasztás. Figyelmet 
érdemel a második lépcsők, tartalékok, a hadtáp és biztosító alegységek lövész
lőszer felhasználása és a sebesültek - ezen belül is a lőtt sebek aránya. Az ellen
séges behatások miatt nőhet az anyagi-technikai veszteség aránya. Az erdős-hegyes 
terep sajátossá:gaiból adódóan is csökennek a szállítási távolságok, de a körül
mények bonyolultabbá válnak, ami a fordulók növekedését eredményezheti. Megnő 
az igény a csapatok komplex feltöltése-ellátása iránt, ami a különböző vegyesra~ 
kományok alkalmazását, átrakás nélküli végrehajtását, az anyagáramlás fokozását 
igénylik. 
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Az. ellenség territoriális erőiből kikülönített visszaszivárgó csoportjai fokozott 
figyelmet fognak fordítani a közlekedési vonalakon, csomópontokon dezorgani
zálható szállítóoszlopokra, melynek következtében nőhet a közutakon javításra, 
vontatásra szoruló gépjárművek száma, a gépkocsivezetői állomány várható vesz
teségének aránya. Ugyanez lehet jellemző a második lépcsőben levő csapatok, kü
lönösképpen a harcbiztosítók és a kiszolgáló állomány vonatkozásában. 

A polgári lakosság körében visszamaradt erők figyelemreméltóan akadályoz
hatják különböző szabotázs-akciókkal, a gerilla harcmóddal a hadtápkörletekben, 
út- és vasútvonalakon, a vízi utakon, polgári létesítményekben a hadtápok mun
káját. Ezek kisebb-nagyobb zavarokat okozhatnak egyes ellátási tagozatokban, a 
harc hadtápbiztosításában. 

Az ellenséges zavaró tevékenység kivédése, csökkentése érdekében kiemelkedő 
jelentőséget kell tulajdonítani a hadtápalegységek őrzés-védelmére, a lakott hely
ségekben a lakosság között az ellenséges elemek felderítésére, a politikai felvilá
gosításra és a szimpatizáns csoportok megszervezésére. 

Véleményem szerint a területvédelem leküzdéséért folytatandó sajátos harc
tevékenység nem indokolja a kialakult és bevált hadtápbiztosítási rendszer alapjai
nak módosítását. 

Néhány figyelemre méltó pontosítás azonban indokoltnak látszik, különösen 
a csapattagozatban. Mire gondolok itt elsősorban? Alapvetően arra, hogy a hádtá
pokat - a lehetőség határán belül - közelítsük a harcoló csapatokhoz. További 
készletek besorolására a harcolók csoportjába, a második lépcsőibe, illetve a 
tartalékokhoz. Az. anyagáramoltatás meggyorsítására, amely elsősorban a tagozat
kihagyással, a szállítmányok fokozottabb útvonalbiztosításával is elősegíthető. 
Csökkenteni célszerű a hadtáplőpcsőknél az áttelepülések számát, gyakoriságát. Az. 
áttelepülések hadtápfelderítését alaposabban, szélesebb körben és területen cél
szerű végrehajtani. A hadtápkörletekben levő polgári lakosság tevékenységét foko
zottabban kell figyelemmel kísérni és a léhetőség szerint befolyásolni. Lényegesnek 
tartom, hogy a hadtápokat az eddigi ideálisan védettnek nyilvánítható erdőkből, 
szorosokból inkább a lakott területeken célszerű telepíteni és működtetni, első
sorban a váratlan nagyobb támadások megelőzése, kivédése érdekében. 

A hadtápok őrzés-védelmét, légvédelmét és mozgásbiztosítását a 2. lépcsők 
és tartalékok erőin túl konkrétan is célszerű biztosítani kihelyezett alegységekkel, 
vagy egyes tűzfegyverekkel. 

Az elmúlt két évben levezetett osztrák gyakorlatok tapasztalataiból azt a kö
vetkeztetést lehet levonni, hogy a vadász erők alkalmazásában kiemelt figyelmet 
fordítottak a szállítási útvonalakon tartózkodó, elsősorban mozgásban levő had
tapalcgységek támadására, zavarására, azok dezorganizálására. Ennek csökkentését 
elsősorban a rendelkezésre álló utak ismeretében azok optimális kiválasztásával 
lehet elérni. Ismert, hogy a vadász erők tevékenységének egyik területe az erdő
vel övezett és úton kívül nehezen járható, műtárgyakban gazdag, lassabb mozgást 
biztosító, a megkerülésre és kísérésre kevésbé alkalmas útszakaszok, völgyek, út
szűkületek. Ezt figyelembe véve úgy célszerű kiválasztani az utakat, hogy ezeket 
a szakaszokat lehetőség szerint kikerülje a szállítóoszlop, ileltve menetet végrehajtó 
hadtápalegység. Ha ez nem lehetséges, akkor a menetet ennek megfelelően, biz
tosító erőkkel meg kell erősíteni, a személyi állományt földi támadás elhárítására 
- az ismert útviszonyoknak megfelelően - konkrétan fel kell készíteni. 

Véleményem szerint az eddigi elvi kidolgozó, gyakorló számításokhoz viszow 
nyitva sokkal fontosabb helyet kell biztosítani a légi (helikopter) után- és hátra-
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szállításnak. Figyelmet kell fordítani a kis kötelékek lőszerrel. egyéb - megbíz
hatóan málházható konténerizálható anyaggal történő utánszállításának ledobásos 
módszerrel történő végrehajtására, illetve a sérültek hátraszállítására. 

Az anyagellátást bonyolító adott hatások kivédése, vagy csökekntése minden 
tagozatban bizonyos fokú alkalmazkodást, új módszerek kialakítását követeli meg. 
Célszerűnek látszik az anyagi készletek további kiegészítése, hogy az időszakosan 
fogyó anyagokból az ellátás gyakorisága 3-5 napra kitolódjon, az anyagátadáso
kat világos (nappali) időre tervezni. 

Az egyes anyagátadópontok, feltöltési helyek kiválasztására, védelmi beren
dezésére fokozottabb figyelmet kell fordítani. Kerülni kell a gyakori, indokolatlan 
feltöltéseket. 

Fokozottabb követelményként jelentkezik a különböző tagozatokban a hely
színi beszerzés, a hadműveleti területeken található hadtáp hadszíntér létesítmé
nyek ismerete, felhasználása, a polgári lakosság munkába történő szervezett be
vonása, igénybevétele. A várható hadműveleti terület AHKSZ időszakában tör
ténő értékelését megszakítás nélkül, folyamatosan célszerű végezni egységhadtáp
tól a központi szervezetig. Kiemelten a hadsereg- és hadosztály-hadtáptörzsekbcn, 
hadműveleti, illetve a harcászati irányonként. 

Az értékelt - várható - hadműveleti területen e sajátos harctevékenységet 
folytató ellenség elleni hadművelet, harc következtében az egészségügyi veszteség 
aránya megnő, azon belül a már említett lőtt sebek és a rombolásokból származó 
sérülések. számai is. Ez azt követeli az egészségügyi erőktől, hogy még jobban zár
kózzanak fel, olvadjanak be az első lépcsőkbe, a harcrendbe, közvetlenül ott tar
tózkodjanak, ahol a sérülések bekövetkezhetnek. A sebesültek hátraszállításánál 
fokozott figyelmet kell fordítani azok őrzés-védelmére, hátrakísérésére. A további 
önvédelmi harcra képes sebesültek fegyvereinek leszedését célszerűbb, ha a szako
sított kórházaknál hajtják csak végre. Az ezred, hadosztály segélyhelyek őrzés
védelmére - ha a helyzet megköveteli - további erőket, a védelmi harcra alkalmas 
sérülteket is be kell vonni. Meg kell szervezni a különböző üdülők, motelek, sza
natóriumokban elhelyezésre kerülő sebesültek és betegek őrzés-védelmét, elsősor
ban a második lépcsőkre, tartalékokra, az őr- és biztosító erőkre támaszkodva. 

A hadtápalegységek, vezetési pontok őrzés-védelme élet- és működőképessé
gének biztosítása az ellenséges vadász erők közvetlen behatásai ellen ugyancsak 
eltérő sajátosságokat követel az eddigi klasszikus rendszabályoktól. Fontos fela
dattá válik az első lépcsőben harcoló hadosztályok hadtápjai, a második lépcső
ben és tartalékban levő csapatok teljes állománya, a megerősítő erők és hadsereg 
hadtápcsapatok körleteinek megóvásai feltételeit komplexen biztosító erők kije
lölése, a manőverek összehangolt végrehajtása. A szomszédok egymást követő két
három oldalról történő közvetlen biztosítása a működő és manőverező hadtápok 
élet- és működőképessége fenntartásának érdekében. 

Az összehangolt település és működés esetén is szükségessé válik a tartalék· 
ban levő hadtápcsapatok egy részének bevonása az őrzés-védelmi, valamint me
netbiztosítási feladatokba. Nagyobb figyelmet célszerű fordítani a vezető beosz
tású hadtáptisztek, parancsnokok személyi őrzés-védelmére. 

Az élet- és működőképesség fontos feladatává válik a szilárd, folyamatos és 
megbízható összeköttetés fenntartása különösen az ideiglenesen kikülönített hadtáp 
kis kötelékekkel, a lakott területeken kívül elhelyezett objektumokkal. 

Végezetül azt gondolom, hogy mindezeken túl ugyancsak kiemelkedő jelen
tőséget kap - az utóbbi gyakorlatban kissé periférikus területnek tekintett - had-
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tápfelderítés. A hadtápfelderítést az útvonalak, körletek, helyszíni beszerzések, 
polgári bázisok (az infrastruktúra) igénybevételi lehetőségén túl, ki kell terjesz
teni az ellenség várható ellencsapásai irányaira, rejtett állásaira, a környező fedett 
terepre és elhelyezett objektumra stb. 

Összegezve úgy lehetne összefoglalni, hogy a hadtáp össztevékenységének biz
tosítása - a várható értékelt területen - a harcbiztosításnak szervesebb részévé 
kell, hogy váljon. 

Befejező gondolatként „A szovjet fegyveres erők hadtápja a NHH-ban" 
című 1980. évi Zrínyi kiadványból egy idézettel kívánom a fentiek fontosságát alá
húzni: ,.Csapataink idegen területen folytatott harctevékenysége során újszerűen 
vetődtek fel a hadtápobjektumok őrzés-védelme megszervezésének kérdései. Köz
lekedési vonalaink olyan területen húzódtak, ahol az igazi barátokon és a velünk 
lojális lakosságon kívül voltak ellenséges ügynökök, tevékenykedtek az ellenség 
diverzáns bandái, vagy a szétszórt ellenséges csapatok maradványai. 

A hadtápalegységek személyi állománya harckiképzése, s azok hadrafogható
sága fokozása érdekében, sürgős intézkedéseket foganatosítottak. A hadtápalegy
ségeket és -intézeteket egymáshoz közelebbre telepítették, megszervezték a körkörös 
védelmet és a szigorú álcázást. A nagyobb lakott területeken parancsnokságokat és 
különleges osztagokat hoztak létre, a diverzánsok elleni harcra. Mindezek az in
tézkedések növelték a hadtáp élet- és munkaképességét." 

Véleményem szerint ezek a feladatok - a területvédelemmel kapcsolatos 
osztrák harceljárások alapján - napjainkban még inkább aktuálisak, melyek he
lyének és szerepének megfelelően kell foglalkoznunk az állandó harckészültség 
időszakában. 

A gyakorlatok tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy megérett az idő a 
készletképzés - elsősorban a lőszer vonatkozásában - arányainak, összetételének. 
felülvizsgálatára a korrekciók elvégzésére, hiszen azt az ellenség komplex tűzzel 
történő pusztítása, az erődök elleni harc, a vadászok elleni harc sajátosságai stb. 
is indokolttá teszik. 
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POLITIKAI MUNKA A HADTAPSZOLGALATBAN 

A társadalmi tulajdon védelme 

Dr. S á n d o r G y ö r gy ezredes, 
a hadtudomdnyok kandidátusa 

Az. elmúlt években mind nagyobb figyelem irányul anyagi eszközeink, gé
peink, fegyverzetünk, technikánk és felszerelésünk megóvására, védelmére. Ezt tel
jesen rendjén valónak tekinthetjük, hiszen néphadseregünk általános védelmi funk
ciói közvetve, a ránkbízott vagyonértékek megőrzése pedig közvetlenül körülhatá
rolható felelősséggel határozzák meg feladatainkat. Köztudott néphadseregünk és 
minden egyes intézetének, csapatának milyen gyors ütemben nőttek anyagi eszkö
zei. A korszerűsítés is azzal járt, hogy korábban soha nem látott értékek halmozód
nak fel az alakulatoknál, az alegységeknél és közvetlenül a katonáknál is. 

Ezzel egyidejűleg lényegesen megváltoztak népgazdaságunk körülményei a 
világgazdasági nehézségek és belső fejlődésünk diktálta új követelmények a ko
rábbiakmíl szigorúbb és körültekintőbb gazdálkodá,t kívánnak. Az anyagi eszköz
zel rendelkezők, a felhasználásban tevékenyen közreműködők e szigorúbb felté
telek miatt az eddigieknél is nagyobb gondossággal kell szervezzék eszközeink. 
értékeink védelmét. 

Különösen indokolt ez a néphadsereg hadtápbjztosításának sokféle szervezeté
ben ahol is több körülmény ezeket a kérdéseket mindig is az érdeklődés homlok
terébe állítja. Ezek az esztendők a hadtápbiztosítás álló- és forgóeszközei dina
mikus növekedésének évei voltak. A hadtápszervek saját eszközeinek védelmén túl 
gondoskodnak jelentős készletek beszerzéséről, szállításáról, feldolgozásukról, tá
rolásukról, a „fogyasztókhoz" történő eljuttatásukról. A gyors anyagáramlás, az 
anyagoknak a köre, amelyek a mindennapi szükségletek kielégítésének eszközeiből 
állnak mind-mind olyan tényezők, amelyek a tulajdonvédelem rendszeres elem
zését, megítélését a hadtápnál indokolják. Persze nemcsak a hadtápnál, hiszen 
valamennyi katonai szervezetre nagy értékek vannak bízva és köztudott, hogy ezek 
az eszközök dolgozó népünk munkájából, erőfeszítéséből származnak. 

Mi azonban saját területünkön szerzett tapasztaltaink közreadásával kívá
nunk segítséget nyújtani, tovább szilárdítani vagyonvédelmünket. Mielőtt azonban 
a tulajdonvédelem kérdéseiről részletesen szólnánk néhány gondolattal szeretnénk 
azokra az általános feltételekre utalni, amelyek közvetve fontos szerepet játszanak'. 
a most vizsgált probléma alakulásában. 

Elsősorban is arról a tulajdonosi szemléletről, amely jellemzi közfelfogásun
kat. Úgy gondoljuk részletesebb indoklás nélkül is elfogadható az a megállapítás, 
amely a társadalmi, a közösségi, a népi tulajdonhoz fűződő viszonyunkat nem 
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tartja elég fejlettnek. Korábbi beidegződések és ezek öröklődése nagy szerepet ját
szik abban, hogy a tulajdon érzékelése a sajáton keresztül történik. Hiszen néhány 
évtizeddel ezelőtt az enyém, a tiéd és az ő tulajdona belátható volt és minden 
más tulajdon nemcsak távol, hanem tőlünk idegenül velünk szemben állított. Most 
a termelőeszközök társadalmi tulajdonba vételét követően és a társadalmi tulaj
don nagyságának megsokszorozódása után az már elfogadottá vált, hogy ez a 
miénk. De ez jobbára a politika, a szeminárium szintjén vált világossá és nem 
annyira a mindennapok gyakorlatában. Az enyémen és a tieden keresztül nézzük 
a miénket és kevés benne az a közvetlenség, amely értelmünk, érzelmünk belát
hatóságát nyújtaná. Ez vitathatatlanul egyik összefüggése a tulajdonhoz fűződő 
viszonyunknak, a tulajdonvédelem forrásának. 

Másik ettől elválaszthatatlan kérdés, a társadalmi tulajdon rendelkezésének 
mikéntjével van összefüggésben. Azzal, hogy az egyes szervezetek, munkahelyek, 
alegységek hatáskörébe kerülő anyagi eszközök, értékek hogyan válnak az övékké 
az ott levőkké? Ahhoz ugyanis, hogy a honvédségi, a társadalmi tulajdon kikülö
nített részét igazán szocialista felelősség védelmezze arra is szükség van, hogy na
gyobb elkötelezettség alakuljon ki ez iránt az eszközök, anyagok, felszerelési tár
gyak iránt. Ha ugyanis a katonának szocialista megőrzésre átadott technikai esz
közt más is igénybe veheti, vagy épp őt tartósan elvezénylik, de az anyagot, ame
lyet rábíztak nem veszik el tőle akkor a felelősség névleges, tulajdonképpen nem 
sokat érő lesz. 

De ez nem egyszerűen a katona vagy dolgozó egyedi viszonyában, hanem az 
adott munkahelyi vagy katonai közösség tekintetében is igen fontos. Az alakulat
hoz való kötődés, a munkahely iránt érzett felelősség és büszkeség részévé kell 
emelni értékeink gyarapításában és védelmében kifejtett tevékenységünket is. Ez
zel bizony még adósak vagyunk, hiszen még a katonák saját alegységük anyagá
hoz, értékeihez való viszonyukban kellő figyelmet fordítanak, gyakran az ala
kulat, az ezred más eszközei jobbára tőlük távol eső, értük felelősséget alig érző 
viszony is megfigyelhető. 

Végül az általánosság ezen a szintjén szólnunk kell arról az el nem hanya
golható körülményről is, hogy sajnos a gazdálkodás napjainkra kialakult szintjé
hez elmaradnak vagy késnek azok a feltételek, amelyek a biztonságos tulajdon
védelmet szolgálják. Most nem is csak az olyan feltételekre gondolunk, mint pél
dául a megnövekedett technika és a változatlan karbantartási lehetőség. Hanem és 
erre a későbbiekben még részletesen visszatérünk a katonáknak kiadott személyes 
fdszerelési tárgyak és az elhelyezési körülmények egyik-másik helyen még meg
maradt mostoha feltételei között meglevő nehézségekre. 

A felsoroltakat olyan általánosítható gondnak tartjuk a tulajdonvédelmi hely
zetének tanulmányozása során, hogy bevezetőnkben szükségesnek tekintettük külön 
is kihangsúlyozni. 

A továbbiakban a központhadtáp szervezeteiben és intézeteiben e területen 
végzett átfogó vizsgálataink fontosabb megállapításait, következtetéseit kívánjuk 
közreadni. 

I. 

Helyzetünk általános megítélése 

Az elmúlt években nagy figyelmet fordítottunk a társadalmi tulajdon védel
mét szolgáló tudati és szervezeti feltételek biztosítására. Ez a feladat szerveze
teinkben a figyelem középpontjában áll, az általános tevékenység részeként, a ne-
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velés eredményeire és azokra a konkrét rendszabályokra épül, amelyek a tulajdon
védelem tudati, szervezeti, felkészültséggel és rendszabályokkal kapcsolatosak. Na
pirenden tartották a tulajdonvédelem kérdéseit és időben állást foglaltak, illetve 
intézkedéseket foganatosítottak mind biztonságosabb betartásukra. A tulajdonvé
delem legfontosabb feltételének a személyi állomány öntudatát szocialista világ
nézetét tekintették és ennek erősítését kiegészítették azokkal a gazdálkodásra, az 
anyagi és pénzeszközök hatékonyabb felhasználására, valamint az ésszerű tak:iré
kosságra vonatkozó felvilágosító-agitációs munkával, amelyek közvetlenül segítet
ték a megjelölt célkitűzéseket. Jelentősek voltak azok a kezdeményezések, ame
lyek szervezték és mozgósították a személyi állományt a hatékonyabb gazdálko
dásra, az anyag karbantartására, az eszközök rendeltetésszerű felhasználására és 
őrzés-védelmére. Ennek során különösen a szocialista versenymozgalom, az újító
és ésszerűsítő és egyéb mozgalmak bizonyultak hatékony eszközöknek. 

A felvilágosító-nevelőmunkát jól kiegészítették és elősegítették azok az intéz
kedések és rendszabályok, amelyek felsőbb jogforrások alapján a hadtápszolgálat
ban csakúgy, mint valamennyi intézetünknél és szervezetünknél előírták és megkö
vetelték a társadalmi tulajdon védelmét. 

A vezető szervek munkájában, a párttestületek, szakszervezetek és KISZ
szervezetek fórumaink kellő rendszerességgel és eredményesen dolgozták fel a 
tulajdonvédelmmel kapcsolatos nevelő-szervező-szabályozó rendelkezések végre
hajtásában nyert tapasztalatokat. Számos esetben közvetlen tennivalóik áttekirité
sén túl kezdeményezésekkel, javaslatokkal éltek, amelyek javították a központ
hadtápnál uralkodó állapotokat. Egyidejűleg az állami felelősséget vezetői köte
lezettségeket, mind szélesebb társadalmi felelősség egészíti ki. 

A kedvező változások mellett ugyanakkor a társadalmi tulajdon védelmét leg
teljesebben szolgáló komplex felfogás szükségessége csak a legutóbbi időben vált 
felismertté. A közvélemény a tulajdonvédelmet elsősorban is a káresetek vissza
szorításában, a társadalmi tulajdon ellen elkövetett visszaélések csökkentésében, 
az őrzés-védelem javításában látja. Ezek jelentőségét változatlanul hangsúlyozva 
érdemi változást kell elérnünk, biztosítva, hogy az egyes szolgálatokban és szerve
zetekben kibontakozott, a tulajdonvédelmet alapjaiban erősítő és növelő felvilágo
sító-mozgósító munka és vezetői rendszabályok általánossá váljanak. 

Eredményeink mellett figyelmeztető, hogy a társadalmi tulajdon védelme ér
dekében tett több éves erőfeszítések ellenére évről-évre nagy értékek mennek ve
szendőbe a gondatlanság, felelőtlenség, a honvédségi tulajdon hanyag kezelése, 
esetenkénti lopások anyagi visszaélések következtében. Ezek és egyéb hiányossá
gok nevelőmunkánk néhány általánosan jellemző gondjait és helyenként, egy
egy időszakban jelentkező súlyos fogyatékosságait mutatják. Altalában nem elég 
hatásos a károk megelőzése érdekében végzett szervező, nevelőmunkánk. 

Tudatformáló tevékenységünk nem tárja fel eléggé a veszélyforrásokat, a ne
velés formái és módszerei kissé szegényesek, nem kötődnek eléggé a megelőzés 
konkrét szakmai, szervezeti feladataihoz. Meglevő gondjaink egyaránt származnak 
objektív és szubjektív okokból. A hadtápvagyonérték egyik-másik helyen meglevő 
mostoha raktározási körülménye, a szállítási, karbantartási, javítási feltételek 
hiánya éppúgy, mint a felkészületlenség vagy a létszámhiány, a nagy állomány
mozgás kedvezetólen feltételeket jelentenek . 

Az előforduló hibák azonban nem csökkentik az elmúlt években folytatott 
eredményes munkánk értékét. Eszköz- és anyagvédelmünk sokkal hatásosabb és 
szilárdabb, mint korábban, sikerült felszámolnunk a korábban jellemző nagy ká-
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rokat és súlyos anyagi visszaéléseket, kezdeti sikereket értünk el a megelőzés 
érdekében végzett nevelőmunkában is. A központhadtáp törzsében és intézeteiben 
általánossá vált a gazdálkodás hatékonyságának fokozására, az ésszerű takarékos
ság érvényesítésére, a szolgáltatásaink minőségének javítására való törekvés. 

II. 

Eredményeink fontos előfeltétele a tulajdonvédelmet 
szolgáló pártpolitikai munka hatékonysága 

1. Az állomány körében folyó nevelőmunka mindenekelőtt a párt általa.nos 
törekvéseinek, a gazdálkodásra, a tulajdonvédelemre vonatkozó határozatainak 
feldolgozásából, megértetéséből, elfogadtatásából indult ki. A felvilágosító mun
kában ezekben az években előtérbe kerültek a gazdálkodással kapcsolatos kérdé
sek és az érdeklődés is megnőtt irántuk. Az emberektől korábban távolabb eső, 
őket kevésbé érdeklő problémák beépültek mindennapjainkba és ez megnövelte a 
felvilágosító munkával szembeni követelményeket tartalmi, de különösen módszer
tani tekintetben. 

A pártszervek és szervezetek rendszeresen foglalkoznak a gazdaságpolitikai 
szemlélet és felfogás helyzetével és egyre jobban betöltik felelősségteljes szerepü
ket, amely a gazdálkodás helyi konkrét kérdéseivel csakúgy. mint közvélemé
nyünk alakításával kapcsolatos. Felvilágosító nevelömunkájukban jól segítik őket a 
szakszervezetek és ifjúsági szervezetek, amelyek saját munkaformáikkal és az ál
taluk befolyásolt állomány körében jól közvetítik a pártszervek ez irányú tö
rekvéseit. 

Vizsgálva a konkrét helyzetet az elmondottaknak nem mondanak ellen, hogy 
ugyanakkor a ténylegesen elért eredményekkel nem lehetünk elégedettek. Ez a 
társadalmi tulajdonról vallott felfogásban, a hozzá való viszonyban általában nyo
monkövethető. Ezentúl időnként és egyes szervezetekben lényeges elmaradás is 
tapasztalható a nevelőmunka színvonala, hatékonysága területén. 

a) A nevelőmunka legfőbb követelményének e területen - ahogyan erről beve
zetőnkben már szóltunk - a tulajdonosi érzés, a tulajdonosi szemlélet fejlesztését 
tekintjük. Az állandó állomány jól érti és a változó állománnyal meg tudja ér
tetni a honvédségi és népi vagyon megőrzésének szükségességét. A korábbi és a 
most folyó nevelőmunka eredményeként tisztában van azzal, hogy ez az egész nép 
tulajdonát képezi és védelme, gyarapítása valamennyiünk kötelessége. Kifejlett 
telelősségérzete megnyilvánul azokban az elmarasztaló ítéletekben, amelyek az 
anyagi visszaéléseket, a felhasználásban előforduló pazarlásokat, esetenként a 
,,luxus" megnyilvánulásokat fogadja. 

Ugyanakkor a tulajdonosi szemlélet a társadalmi tulajdon tekintetében lénye
gesen elmarad még a szükségletektől, a mindennapi érzékelésnek attól a szintjétől 
ahol az egyéni, a magántulajdon identifikálódik. 

Szervezeteinkben a tulajdonosi érzés kifejlesztésében nélkülözhetetlen szere
pet játszik a felvilágosító munka, amely egyre gazdagabb módszerekkel közvetíti 
a tulajdonviszonyokban végbemenő változásokat. Mellette azonban nagy szerepe 
van azoknak a gyakorlati kérdéseknek, amelyek a valóság erejével befolyásolják 
állományunkat. A fiatal katonák vagy pályakezdő polgári dolgozóink először ná-
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lunk találkoznak a tulajdonosi szemléletben oly nagy szerepet játszó anyagi fe
lelősséggel. Az anyag megóvásának, karbantartásának, az eszközök rendeltetés
szerű felhasználásának részletesen szabályozott rendjével. Különösen kézzelfogha
tóvá emelkednek ezek ott ahol személyes, szocialista megőrzésre adják át a tech
nikát, a fegyverzetet, a termelő, szállító eszközöket. A személyes felelősség meg
teremtését nem tartjuk szervezeteinkben kielégítőnek. 

A tulajdonosi érzés kialakításában nagy szerepe van a munkahelyi demok
rácia nyújtotta lehetőségeknek. Polgári dolgozóink nevelésében egyre hatékonyabb 
szerepet töltenek be azok a jogosultságok, amelyekkel a termelő vagy szolgáltató 
egység tulajdoneszköz, vagyon felhasználás kérdéseiben vélemény, állásfoglalási 

,é" lehetőségüket gyakorolják. 

-

A felvilágosító munkában még nem használjuk fel eléggé azokat a tényeket, 
összehasonlítási lehetőségeket, amelyek a tulajdonvédelem, vagy éppen pazarlás 
területén előfordulnak. Ebben az is gondot okoz, hogy nem egy alkalommal szóvá
tett kifogást, panaszt a felsőbb parancsra történő hivatkozással úgy hárítunk el, 
hogy a valós gondot is eltakarjuk. Összességében a tulajdonosi érzés elősegítése 
érdekében folyó felvilágosító nevelőmunkánk eddigi tapasztalataira támaszkodva 
tovább kell fejlesztenünk azt, mindenekelőtt növelve céltudatosságát és konkrét
ságát. 

b) A tulajdonvédelem érdekében folyó nevelőmunkánk másik fontos célja elő
segíteni azoknak az elméleti és szakismereteknek az elsajátítását és gyakorlati al
kalmazását, amelyek általában a gazdálkodás problémáival és konkrétan egyes 
szolgálataink tevékenységével vannak kapcsolatban. 

Helyzetünk ezen a területen megnyugtató. Az elmúlt évek során a káder
képzésben csakúgy, mint a tömegpropagandában érvényesítettük a fenti célokat. 

Különösen dicséretesnek minősíthetők azok a kezdeményezések, amelyek egy
egy szolgálati ágnál a korszerű elvek tanulmányozásának, feldolgozásának és be
vezetésének érdekében kifejtettek. A szállítás, integrált betegellátás, korszerűbb 
élelmezési módok és a ruházat fejlesztés, az üzemanyag-fogyasztás csökkentés, az 
üdültetési szolgáltatások racionálisabb megszervezése során felkutatott hazai és 
nemzetközi tapasztalatok feldolgozása és adaptálása jelentős szerepet játszott e 
felkészültség növelésében. 

Fontos színterei az elméleti és gyakorlati felkészítésnek a szakági és általános 
továbbképzések rendszere. A legújabb elméleti kérdések feldolgozásán túl ezek 
vitathatatlanul nagy előnye, hogy saját tapasztalataik gyakorlati megvitatásán a jó 
és rossz példákon keresztül közvetlenül is nevelnek tulajdonvédelemre. Vannak 
azonban szakmai továbbképzések, amelyek nem differenciálnak, a hallgatók fel
készültségét, érdekeltségét számba sem veszik és nem egyszer unalomba fulladnak. 
Sajnos nem ritka az sem, hogy az előfordult fogyatékosságok, hiányok, visszaélések 
iskolázása során megragadnak a felszínes jelenségeknél és vagy az elkövető tulaj
donságára, vagy rajtuk kívül álló okokra hivatkoznak. Nem keresik és nem tárják 
fel ezért azoknak a rendszereknek, akár nyilvántartási, ellenőrzési összefüggéseit, 
amelyek a mélyebben fekvő okok felderítését eredményezhetnék. 

e) Fontos feladata a politikai nevelőmunkának a védelemmel kapcsolatos elő-
írások, szabályzatok, technológiai, tárolási fegyelem elsajátításának és betartásá
nak elősegítése. E területen különösen a fegyelmi értekezletet, majd az 1980-ban 
tartott parancsnoki értekezletet követően előrelépés figyelhető, megjavult az itt 
dolgozók ismeretszintje és növekedett az előírások szigorúbb betartására irányuló 
munka színvonala. 
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Hasonló javulás figyelhető meg a technikai propaganda tekintetében. Sike
rült a propagandamunkát széles értelemben elterjeszteni, érvényesítve azt a komp
lex követelményt, amely a technikai eszközök népszerűsítése mellett, annak meg
óvását, karbantartását rendeltetésszerű felhasználását is elősegíti. Ugyanakkor a 
politikai munka eszközeivel is támogatni kell, hogy az eddigieknél hatékonyabbá 
váljék a hadtáp eszköz-technika kihasználása, az integráció elősegítésével, össze
hangoltabb, tervszerűbb igénybevétellel. 

d) Az eredményes nevelőmunkánk fontos részét képezi a tulajdonvédelem 
tudati feltételeinek megteremtése mellett a pártpolitikai szervek mozgósítják és 
szervezik mindekelőtt a szocialista versenymozgalomban kibontakoztatják a sze-
mélyi állomány tulajdonvédelemre irányuló aktív cselekvését. Ott dolgoznak he- -. 
lyesen, ahol a szocialista versenymozgalom vállalásaiban konkrét feladatok fogal-
mazódnak a tulajdonvédelmre vonatkozóan is. A kongresszusi verseny értékelésé-
ből megállapítottuk, hogy valójában a vállalások és teljesítések közvetlenül még 
inkább közvetve elősegítették a társadalmi tulajdon védelméért érzett felelősséget. 

A tapasztalatok azt igazolják, hogy a jövőben még céltudatosabbá lehet és 
kell tenni a versenyvállalásokat a tulajdonvédelem fokozásában. 

e) A nevelőmunka tartalmi feladatai során sok helyen a szükségesnél kevesebb 
figyelmet fordítottak a személyi felszerelési és használati tárgyak megőrzésének, 
megóvásának és célszerű karbantartásuk megértetésére. Ebbe több szemléletbeli 
fogyatékosság is nyomon követhető. Az. egyik probléma, hogy ezeknek a felszere
lési tárgyaknak az értéke külön-külön általában nem képez magas összeget és ez 
is motiválja, hogy bizonyos mértékig lebecsülik, nem foglalkoznak vele. Nem érzé
kelik még eléggé azt a változást sem, hogy a gazdasági körülmények a korábban 
elhasznált újjal történő cseréje helyett azok kijavítását, felújítását helyezi előtérbe. 
Sokan úgy vonulnak be hazulról, hogy nem tanították meg őket saját eszközeik, 
ruhájuk rendbentartására. Mindezek általában a katonaállománynál parancsolóan .. ., 
előírják, hogy a közvélemény szemléletének formálásával a felvetett problémák 
csökkentését, megszüntetését érjük el. 

2, Sokat fejlöd&tt a pártpolitikai munka módszere és eszköztára az elmúlt 
időszakban, amelyek a tulajdonvédelem tudati és szervezeti feltételeit hivatottak 
elősegíteni. 

a) Változatlanul a legnagyobb figyelmet az agitáció szóbeli és írásos szemlél
tető eszközeire fordítják. Rendszeresen feldolgozzák az agitátorokkal a tulajdonvé
delem kérdéseit és azok közvetítik a személyi áilomány felé. Egyre több helyen az 
országos és néphadseregi tényanyagot kiegészítik helyi, az adott szerv, intézet mu
tatóival, ami konkrétabbá teszi munkájukat. Ennek továbbfejlesztése és általánossá 
tétele indokolt a jövőben. Ilyen tényanyagok készítésére a szolgálatok szakembereit 
célszerű felkérnünk. 

b) A tulajdonvédelem pozitív tapasztalatainak terjesztése elmarad a kívá-
natostól. Legtöbbször csak a társadalom tulajdon sérelmére elkövetett események-
ről adunk tájékoztatást. A jövőben a havi tájékoztatíkat, de a pártpolitikai és 
parancsnoki értekezleteket is jobban fel kell használni a jó tapasztalatok általá
nosításra. 

e) Helyesnek és célravezetőnek bizonyultak olyan KISZ- és szakszervezeti 
kezdeményezések, amelyek „Takarékossági őrjárat", ,,Vedd észre, tedd szóvá!" és 
egyéb elnevezések alatt kibontakoztak. A jövőben is támogatni kell azokat a 
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munkaformákat, amelyek egyrészt ténylegesen elősegítik a tulajdonvédclrnet, más
részt növelik a benne résztvevők felelősségérzetét, elkötelezettségét. 

d) A szervezeteinkben előfordult társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett 
események tanulságainak feldolgozása az adott szerv, vagy szolgálat területén ki
elégítőnek mondható. Nem lehetünk azonban azzal elégedettek ahogyan ezek meg
i,;merése a többi szervezetünknél biztositott. Célszerűnek látszik az ilyen visszaé
lésekről esettanulmányt készíteni és azok tanulságait az illetékesek körében, de a 
jelenleginél szélesebb körben feldolgozni. 

3. A társadalmi tulajdon védelmében folyó nevelőmunkából eredményesen ki
veszik részüket a parancsnokok, párt- KISZ- és szakszervezetek, a politikai he
lyettesek. Közöttük általában jó a munkamegosztás, mindenki szervezetének, il
letve beosztásának jellegéből fakadóan fejti ki munkáját. Nem lehetünk azonban 
elégedettek a munka összhangjával és az ennek hiányából fakadó ismétlésekkel, 
vagy ami szintén elő-előfordul, hogy egymásra várva egyszerűen nem foglalkoz
nak csak akkor a kérdésekkel, ha az adott szervezetben komolyabb fogyatékossá
gok kerülnek felszínre. 

A párt testületi ülésein rendszeresen megtárgyalják gazdálkodási, eszközfel
használási, őrzési és karbantartási feladataikat. Szükséges azonban tovább lépniük 
és konkrétabbá tenni a pártszervezetek felvilágosító nevelőmunkáját. Egyrészt Ugy 
is, hogy a tulajdonvédelem kérdéseit önállóan is napirendre tűzik, másrészt az 
időszakos és aktuális feladatok jegyében a tennivalókat pontosan meghatározva . 

Nem tartjuk kielégítőnek a nevelőmunkában azt sem, hogy nem vagy alig 
veszik figyelembe egy-egy állománykategória sajátos helyzetét és szerepét a tu
lajdonvédelemben. Erre is a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítanunk . 

4. A tulajdonvédelem egyik jelentős összefüggése a belső ellenőrzések álla
pota, amelyet javulása ellenére sem lehet kielégítőnek minősíteni. Ezzel a kérdés
sel VB-k önálló napirendként foglalkozott, s ezért itt csak két dologra hívjuk fel 
a nevelőmunkával kapcsolatban a figyelmet. Az első az a szemlélet formáló munka, 
amelyik a következetes és szigorú ellenőrzést nem a bizalom megvonásának vagy 
romlásának kívánja feltüntetni. Sajnos ez elég elterjedt felfogás, ami a látens 
veszteségeket gátolja feltárni. A másik gond, amely szinte valamennyi szolgála
tunknál és vezetőink jelentős részénél úgy mutatkozik, hogy az ellenőrzést szinte 
kizárólagosan az ellenőrzők feladatának tekinti, illetve azt csak az általános, eset
leg a felügyeleti szemlék során gyakorolja. Az elmúlt két évben sokat léptünk 
ebben is előre, de a parancsnoki, általában a különböző beosztásokkal, járó ellenőr
zési feladatok következetesebb végrehajtását a jövőben szorgalmaznunk kell. 

III. 

A tulajdonvédelem fejlesztésében elért eredményeink és feladataink 

1/a) A központhadtáp eszközeinek összetételét és ebből fakadó rendeltetését 
is figyelembe véve fontos sajátossága, hogy a néphadsereg csapataitól és más szer
veitől eltérően anyagainak nagy többsége az ellátás tárgyaiból vagy azok felhal
mozott készleteiből áll, amelyek mindennapi használati vagy fogyasztási eszközök. 
Közszükségleti jellegük különleges eljárásokat kíván állag- és felhasználhatóságuk 
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megvédésében egyrészt, másrészt a fogyasztókig történő eljuttatása több lépcsón, 
sok emberen keresztül történik. Az anyagok dinamikus áramlása a veszteségek 
potenciális lehetőségét tartalmazzák. 

Kiemelkedő fontossággal bír ezeknek az eszközöknek olyan szállítása, táro
lása, kezelése és karbantartása, amely a legkisebb veszteséggel, a legnagyobb fel
használási mutatókkal jár. Megoldásában nagy szerepet játszik a gondos és előre
látó számvetés és erre épülő tervezés, a csapattagozattal, általában a fogyasztók
kal kialakított jó együttműködés. A szavatossági idők betartása, a különböző 
komplettek ésszerű nagyságrendje, a tárolási technológiai előírásainak betartása, a 
legcélszerűbb forgók kialakítása az elvárható eredmény fontos feltételei. Javuló 
helyzetünk ellenére időnként és egyes szervezeteinkben megfeledkeznek ezekről a 
követelményekről, másutt hiányzik a szakértelem vagy a felelősség. Még nem vált 
általánosan felismertté, hogy a hadtápanyagok védelme a szakszerű és megbízható 
őrzés mellett csak az anyaggal foglalkozó sok ezer ember a köztulajdonához való 
jobb viszonyával érhető el. 

Az e téren előttünk álló feladatok még racionálisabb megoldásait fel kell 
kutatnunk. Erre kötelez többek között az állandóan változó termékösszetétel és 
a7oknak a korábbiaktól eltérő szavatossági, tárolási mutatói, a hadtápellátás olyan 
nagy jelentőségű fejlesztési programjaiból fakadó új követelmények, mint például 
a laktanyahadtáp, a szállítás-korszerűsítés stb. 

b) A tulajdonvédelm erősítésének másik fontos színtere a hadtápgazdálko
dásban a beszerzés, a készletezés, a folyamatos ellátáshoz nélkülözhetetlen, de az 
indokolt szükségletet nem meghaladó tartalékolás. Fontosak azok az erőfeszítések, 
amelyek a néphadsereg pénzügyi eszközeinek felhasználásával a beszerzések leg
gazdaságosabb forrásait kutatják fel és veszik igénybe. A bonyolultabbá vált gaz
dasági feltételek, lényegesen megnövelték a beszerzői tevékenységgel szemben tá
masztott minőségi követelményeket. Veszteségek érnek bennünket, például az in
doktalan kiskereskedelmi vásárlások miatt, illetve azért, mert az ellátásában ko
rábban megszokott termékféleségektől nehezen válunk meg még akkor is, ha ha
sonló vagy akár jobb minőségben, de más termékkel azt helyettesíteni lehetne. 

A szolgálatfőnökségek, ellátóközpontok és természetesen a csapatok ezekben 
az években jelentős fejlődést értek el a helyes készletgazdálkodás területén. Az itt 
elért eredmények többsíkúan is befolyásolják a tulajdonvédelmet. Legfontosabb, 
hogy a rendelkezésünkre álló pénzügyi eszközök racionálisabb és a fogyási szükség
letekhez igazodó felhasználása annak jobb kihasználását biztosítja. A kellő szinten 
tartott készletek csökkentik a veszteségforrásokat. Csökken a tárolás, karbantartás 
és őrzés-védelmi feladat is. Ennek ellenére a készletképzés egyik legneuralgikusabb 
pontja és potenciális forrása veszteségeinknek. A felhalmozódó készletek túlzsúfolt 
raktárakat, elfekvő készleteket, növekvő munkát egyre több inkurrenciát eredmé
nyeznek. 

Nagy munkát fejtettek ki a szolgálatok a készletezéstől elválaszthatatlan ki
kiszerelési, komplettírozási feladatok korszerűsítése érdekében. Harckészültségi ér
tékén túl előnye, hogy csökkenti a szállítás és tárolás egyébként természetes vesz
teségeit, ösztönöz a takarékosabb felhasználásra. lgy például csak a hordós és 
kannás „M" üzemanyag-tárolás csökkentésével a vizsgált tervidőszakban 4 millió 
forint megtakarítást értek el, míg a kis kiszerelésű (Flakonozási eljárás beveze
tésével) zsírzó- és kenőanyagok rendszeresítésével ugyanacsak jelentős és népgaz
daságilag különösen fontos anyagtakarékosságot értek el. A konténeres szállítás, 
a textíliák központi selejtítése, valamint közvetlen a fogyasztóknál alkalmazott új 
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ellátási módszerek hatékonyabb felhasználást eredményeznek. E területen is gond
jaink mindenekelőtt abból adódnak, hogy ezek a módszerek és megoldások még 
nem váltak általánossá vagy legalább is nem mindegyik. 

e) Szervezeteink és intézeteink technikai és egyéb eszközállományának igen 
jelentős hányada a békében nem élő hadtápalakulatok felszerelése. Ezek tárolása, 
karbantartása, állaguk megóvása nagy felelősséget ró ezen raktárak, bázisok és az 
őket irányító szervezetekre. ,,M" bázisainkon ezekben az években érezhető nagy
ságrenddel nőttek készleteink, bővült egyrészt a tárolt anyagok köre, másrészt 
azok mennyisége. Az eszközök növekedését nem követte a bázisok szervezetének 
bővítése, a folyamatos karbantartás, a csapatépítkezés nagy terheket rótt a bázisok 
állományára. Több helyen megoldatlan volt az anyagok személyhez kötése, ugyan
akkor a gyakorlatok nagy volumenű anyagmozgással jártak, amelyek tovább nö
velték anyagi veszteségeinket. Az elmúlt években számtalan kezdeményezés és gon
dos keresés jellemezte munkánkat. 1gy például a folyamatos karbantartás szerve
zeti és munkaerőigényének biztosítása, a tároló bázisok saját erőből történő to
vábbfejlesztése, az őrzés-védelem, a raktározási fegyelem és ennek létszám-, illet
ményvonzatával kapcsolatos rendezések fontos lépések voltak a helyzet javításá
ban. Változatlanul gondot okoznak a gyakorlatokat követő anyag-leadásokat és 
karbantartásokat körülvevő rendetlenségek, a szakszerűtlenségből, a személyi fe
lelősség hiányából előforduló károkozások. Ez különösen igaz a más szervek gya
korlatához átadott anyagok visszavétele során. További erőfeszítéseket kell ten
nünk az itt dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása, szakképzettségük nö
velése érdekében. 

d) A hadtáp-technika és vagyonmegóvás tekintetében a kifejtett erőfeszítések 
ellenére is a karbantartás és javító-szervizelő tevékenységünk lényegesen elmarad 
a követelményektől. A csapattagozat „M" tárolt technikája csakúgy, mint a köz
ponthadtápnál korábban alig. az utóbbi időben a tartalékos állomány bevonásá
val gyakrabban és tervszerűbben kerül felülvizsgálat alá és teszik karba. Sajnos 
eszközeink javító bázisát (bázisait) nem sikerült még kialakítani. Bár fontos az 
egyes szolgálatok kezdeményezései, amelyek saját szűkös erőforrásaikkal, vagy 
polgári vállalatok útján igyekszenek a szervizelés leghalaszthatatlanabb feladatait 
megoldani, a tervezett központi javító bázis létrehozása minden bizonnyal érdem
legesen növelni fogja lehetőségeinket. 

e) A tulajdonvédelem érdekében szükséges az anyagnyilvántartások, a bizony
lati fegyelmek, az elszámolás rendjével kapcsolatos problémák felszámolása, a 
korszerűsítés, a gépi anyagkönyvelés bevezetése. Csak ott lehet a társadalmi tu
lajdon védelméről beszélni, ahol a nyilvántartások, a bizonylati fegyelem magas 
színvonalon áll. Kialakult helyzetünk mellett továbbra is kutatni kel és bátrabban 
fejleszteni a nyilvántartás, a számbavétel eszközeit és formáit. E területen az egyik 
veszély és vitathatatlanul érzékelhető gond a ténylegesen indokolt és szükséges 
nyilvántartáshoz tapadó és mértéktelenül felduzzadt olyan adatszolgáltatás és ki
mutatás halmaz, amelyek a bürokráciát termelik. A második probléma abban az 
elmaradásban figyelhető meg, amely a gazdálkodás gyors változásától, korszerű
sítésétől a nyilvántartás régi rendszeréhez történő ragaszkodásból fakad. 

Nagyra értékelhetők azok a kezdeményezések, amelyek a Hadtápfőnökség, a 
szolgálatfőnökségek részéről bemutatók és módszertani foglalkozások keretében 
az élenjáró hadtápgazdálkodás, a csapatgazdálkodás hatékony formáit népszerű
sítették. Sajnos ezek meghonosítása még saját szervezeteink egyike-másikával is 
nehezen megy végbe. 
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A tárgyalt időszak valamennyi szolgálat tekintetében számtalan kezdeménye
zéssel, a rendelkezésünkre álló eszközök mind célszerűbb felhasználásával mutatja 
magát. A kettős rendeltetésű eszközök zömének és nagyságrendjének állami díjjal 
is elismert szélesítése, a saját bázison előállított vagy regenerált termékek növe
lése, a kisegítő gazdaságok fejlesztése, az utalási, felvételezési és ellátási rend to
vábbi korszerűsítése, a konténeres szállítás kísérleti bevezetése, az inkurrens anya
gok értékesítése, szervizelés és javítás saját erőből történő fejlesztése, használati 
idő megnövelése, normák és fogyasztási előírások további szigorítása, a szállítások 
nemének gazdaságosabb kiválasztása, súly és térfogatcsökkentési törekvések, a 
használt anyagok, például ruházat ismételt felhasználása, az árbevétel növelése, 
mind-mind jelentős összetevői voltak annak a gazdálkodási szemléletnek a kifeje
ződésében, amely a társadalmi tulajdon védelmét magas szinten tartotta. 

2. A t!llajdonvédelem érdekében nagy figyelem fordult a gondatlanságból, 
visszaélésekből és egyéb okokból származó káresetek visszaszorítására. 

a) Sajnálatos mint ahogyan a központhadtápnál az előfordult káresetek bizo
nyítják az erőfeszítések ellenére három, négy, ötszörös emelkedés is megfigyelhető. 
Az. össz-emelkedés mintegy háromszoros nagyságrendjét bár némileg enyhíti az ár 
és készlet növekedés, de vailójában nem magyarázza a károk ilyen ütemű emel
kedését. A káresetek alakulását 1980-ban áttekintettük és megállapításaink meg
alapozott útmutatásul szolgálnak a tennivalókra, most mégis néhány azóta vilá
gosabbá vált felismerésre fel kell a figyelmet hívni. Az egyik kétségtelenül fontos 
dolog, hogy az 1979 és 1980 között végbement növekedés üteme a legmagasabb 
volt az 5 év alatt. Benne a ruházati, élelmezési és üzemanyag-károk növekedtek 
a legszembetűnőbben. A másik észrevehető tendencia, hog}'" a károk előfordulási 
gyakorisága lényegesen csökkent az egység és intézet raktárak szintjén és ugyan
akkor megnőtt a fogyasztók, a felhasználók körében. 

Ez utóbbi arra enged következtetni, hogy a tulajdonvédelem kérdései mindin
kább a felhasználókon múlik. Ez persze többszörösen nehéz feladat, hiszen itt a 
dolgozó és szolgáló állomány többezres nagyságrendjéről van szól. Mégis az előre
lépés lehetőségét itt kell megalapozni. A feladatok többsíkúak. Itt egymástól egé
szen eltérő felfogások is megfigyelhetők. Az utóbbi hónapokban különösen a 86/ 
1980. (HK 31.) HM számú utasítás megjelenését követően, amely módosította 
az anyagi felelősséget felerősödött egy olyan felfogás, amely szerint tovább csök
kent a fclclősségrevonás lehetősége és így ez nem fogja visszatartani a felhaszná
lókat a káresetek elkövetésétől. Sajnos az értelmezés egyoldalú szemlélete épp azt 
takarja el, hogy a felelősség módosult követelménye lassan megy át a köztudatba, 
amely nem a felhasználót, hanem annak vezetőit, irányítóit teszi anyagilag még
inkább felelőssé mint korábban. Remélhetőleg ez ösztönözni fog olyan kérdések 
ismételt felülvizsgálatára, hogy egyrészt a felhasználóknál levő, számukra kiadott 
felszerelési tárgyak mindegyikére ténylegesen szükség van-e, másrészt elégsége
sek-e az őrzési feltételek az alegységeknél, intézeteknél, műhelyekben ahol ezeket 
a személyeknek kiadott anyagokat tárolni lehet. 

b) A fentiek és még más tényezők, fegyelmezetlenségek következtében a hon
védségi vagyonban évről-évre komoly hiányok keletkeznek. Ugyanakkor a kelet
kezett károk jelentős része különböző okok miatt nem térül meg. Pl. 1980. évben 
a központhadtáp területén összesen 3 631 295,- Ft kár keletkezett. Ebből htk.
kfot előjegyeztek 1 826 684,- Ft-ot, ténylegesen azonban csak 1 392 979,- Ft került 
megtérítésre. A többit a hatáskörrel rendelkező parancsnokok leírták vagy mér
séklésként elengedték. 
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Változást kíván a felhasználó gondatlá.nságából és a munkaköri kötelesség el
mulasztásából fakadó károk és azok konzekvenciáinak megítélése. Ide sorolhatók 
azok a potenciális kárforrások például, mint a nagyértékü gépek, felszerelési tár
gyak használatbavételének elhúzódása, amelynek következtében néhány tízezres 
nagyságrendű beszerelési költség hiánya milliós veszteségeket eredményez. Bátrab- · 
ban és racionálisabban kell nagyértékü tárolt eszközeinket is kialakítani és be
szerezni. Meg kell kezdeni olyan eszköz-tárolás kialakítását, amelyeket békeidő
ben is hasznosítani lehet. 

A káresetek felderítése során több olyan jelenségre lehet felfigyelni, amelyek 
kellő előrelátással kiküszöbölhetők lehetnének. Megfigyelhető, hogy a nagy kár
esetek a beosztás átadások során kerülnek felszínre. Ez önmagában is kellő bizo
nyíték arra, hogy a szokásos leltározások, a belső ellenőrzések kellő érdekeltség 
nélkül folynak le. Fontos tapasztalat az is, hogy még egyes helyeken a túlszabá
lyoz.ás veszi le a személyes felelősséget a végrehajtó válláról, addig másutt a sza
bályozók hiánya okoz gondot, válik forrásává komoly károknak. 

A gondatlan károkozás visszaszorításában sokan csak az anyagi felelősségre
vonás eszközét alkalmazzák, pedig itt is a nevelés és büntetés széles lehetőségeit 
kell figyelembe venni. A belső ellenőrzés hiánya vagy felszínessége a másik igen 
komoly fogyatékossága a káresetek előfordulásának. Ennek következménye is, 
hogy nehezen lehet megszüntetni azt a gyakorlatot ahol is a katonák egymás anya
gával, felszerelési tárgyával szüntetik meg az adott pillanatban felderített hiányt, 
de lényegét illetően túl azon, hogy ez ténylegesen nem eredményez megoldást az 
esrtek a bajtársi kapcsolatok, kötelékek rovására is történik. Ennek súlyosabb 
példájával is lehetett találkozni amikor is a hiradó zászlóalj zárolt gépkocsiból 
pótolták a hiányzó üzemanyagot . 

Az őrzés-védelem kialakult rendszerében széles körű „M" bázisainkra raktá
rozásainkra való tekintettel indokolt a jelenlegi felfogás kiszélesítése olyan rendé
szeti feladatokkal, amely a formális vigyázás helyett tényleges védelmet biztosít. 
Ezt az is elősegíti, hogy korszerűsítettük több intézet őrzésének jelzőrendszerét. 
Az. üzemanyag-raktárakat kettős kerítéssel láttuk el. Helyi erőkből növeltük a jól 
zárható raktárhelyiségek számát. Jelentősen emelkedett a polgári őrök illetménye, 
ami az őrség összetételének a javulását és ezzel egy időben a megbízhatóbb őrzést 
eredményezi. 

A károk keletkezéséhez hozzájárul, hogy az anyagok nincsenek minden esetben 
emberhez kötve, bár ezen a téren is tapasztalható javulás. A különböző anyagok, 
eszközök, gépek fokozottabb megóvására jó és hasznos gyakorlat a szocialista szer
ződések megkötése, de még nem használjuk ki kellően a benne rejlő lehetőségeket. 

c) A tulajdonvédelem egyik változatlanul problémás területe a társadalmi tu
lajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények, a lopások és sikkasztások. Ezek ará
nya évről-évre nő. Bennünket a dolog természeténél fogva kétszeresen is érintenek 
ezek az események, rendkívüli események. Hiszen a hadtápanyagok túlnyomó több
sége könnyen értékesíthető, fogyasztható, másrészt az anyaggal foglalkozók több
sége maga is hadtáptiszt, tiszthelyettes vagy polgári dolgozó. A mellékletben fel
tüntetett adatok számunkra a központhadtápnál dolgozókra kedvező tendenciát 
mutatnak. Hiszen a néphadseregben rohamosan növekvő előfordulással teljesen el
lentétes, lényeges csökkentést értünk el ezen a területen. Mégsem lehetünk elége
dettek, hiszen a néphadseregi adatokban a csapathadtáp jelentős mértékben érin-
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tett és ez nemcsak a belső, hanem az általunk folytatott ellenőrzések gyengeségére 
is rámutatnak. 

Befejezésül ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a tulajdonvédelem erősí
tésében a tudati feltételek alakítása mellett az eddigieknél nagyobb figyelmet kell 
fordítanunk az eszközvédelem, a karbantartás, az őrzés-védelem kérdéseire csak
úgy mint ahogyan a tulajdonvédelem olyan összefüggéseire, amelyek a hatéko
nyabb gazdálkodástól függnek. Mint ahogyan legtöbb veszteségünk a végrehajtó 
tagozatban fordul elő utolsó mondatunkban ezért a felhasználók sok ezres táborá
ban végzendő munkánk javítására kívánunk ösztönözni, bízva benne, hogy ezt 
tapasztalataink közreadásával is elősegítettük. 
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A szocialista versenymozgalom közösségformáló 
szerepe a katonai kórházakban 

D r. S i e d re s i 1 s tv á n orvos órnllgJ 

A kónházaloban folyó versenymozgalomban jelent& változás állt be az utóbbi 
időben. Egyre teljesebb mén:él<ben kibontakozásra kerülő sz"bályozók is elősegítet
ték ezt a fejlődést, biztosították a versenymozgalom szervezettségét és tág teret 
nyitotllak a célok és eszközök pontos me{!lratározásával a helyi kezdeményezések 
számára. A fenti dokumentumok alapján kidolgozott versenyszabályzat célja az 
volt, hogy érvényt szerezzen a „Szocialista módon dolgozni, tanufoi, élni" jelszó 
hármas követelményének a katonai gyógyintlézet keretein belül. 

Az új versenymoz!l'llom legnagyobb jelentősége abban van, hogy megköveteli 
a kollektíváktól a jelszó komplex érvényesítését, mely csak azáltal lehetséges, ha 
a kollektívák a verseny közben maguk is alakulnak, változnak, ha létrejönnek a 
szocialista közösségek. Ennek a változásnak lehetünk tanui, ha figyelemmel lcisér
jük a versenymozgalomba benevezett brigádok életét, munkáját. 

Te[lrnészetesen ma még nem mondhatjuk el, hogy minden brigádunkra érvé
nyes a „SzociaHsta" jelző, de minden brJgádra érvényes az a törekvés, hogy ele
get tegyen a szooialista versenymoz~lom hál'llllas követelményének. Vannak már 
brigádjaink, melyekben végbement a nagy változás, melyek szocialista közössé
gekké formálódtak. Ezek a közösségek nemcsak arra ügyelnek, hogy a saját kollek
tívájukon belül mindenben eleget tegyenek ia verseny célkitűzéseinek, hanem kész
ségesen segítenek más brigádokat is céljaik elérésében. 

A versenymozgalom közösségformáló szerepére utaló válto:zások 

1. Váltoiik a kollektívák politikai- erkölcsi- etikai arculata 

Megélénl<ült a brigádtagok aktív politikai tevékenysége. A közösség tagjai a 
szervezett politikai oktatáson kívül állandóan figyelemmel kísérik napjaink poli
tikai eseményeit, azokat beten,te megbeszélik egy-egy brigádtag vitaindító referl
tuma után, a vitákban a dolgozók állásfoglalása pozitív. 

Dolgozóint 98 6/o-a szervezett, élnek a szex,vezettSlégben rejlő le!hetóségeld{el, 
ismerik jogaikat, kötelességeiket. Minden vezetési szinten nagy gondot fordítunk 
a munkahelyi demokrácia érvényesülé&lére. A kollektívák felismerték a szakszer
vezeti bizalmi személyének jelentőségét, ezért olyan személyek megválasztására 
töoekednek, akik hatékonyan képviselik érdekeiket. 
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A brigád tagjai törődnek egymással, jobban odafigyelnek azon dolgozóik cse~ 
lekedeteire, akikkel a múltban probléma volt, nevelőhatást fejtenek ki. Előfordult 
olyan eset, hogy a brigád felelősségre vonta a fegyelmezetlenkedő dolgozót, fel
hívta figyelmét hibáira, a hibák ismétlődése esetén kilátásba helyezte a közösség
ből v.aló kizárás lehetőségét. A kollektíva őszinte véleménye pozitívan hatott a 
fegyelmezetlen brigádt.agra. 

A brigádok vállalásaiban szerepel a magasszintű betegellátás, az etikus ma~ 
gatartás, melyek tdjesítésére a brigádtagok maximálisan törekednek. Etikai vét
ség nem fordult elő. Az Etikai Tanács rendszeresen vizsgálja az etikai helyzetet, 
időben figyelmeztet esetleges problré:mákra. 

2. Változik a kollektívák munkához, társadalmi tulajdonhoz való viszonya 

A gyógyító, kiszolgáló tevékenység magasszinten történő végzésén kívül dol
gozóink olyan hasznos túlmunkákat vállalnak, melyek a betegek ellátását szolgál
ják, pl. felvételi ügyeletben egyesek társadalmi munkát vállalnak a műszakban 
dolgozókra nehezedő fokozotro.bb igénybevétel csökkentése, a gyorsabb, zökkenő
mentesebb betegeHátás érdekében. A takarító.női munka segítése érdekében a kol
lektívák vállalják mun<kahelyük időszakonkénti nagytakarítását. 

A műszaki állomány szervezett, határidőre történő munkavégzésével, alkal4 

manként tetemes túlmunka végzésével biztosítja a.betegellátás zavartalanságát. 
Az újítómozgalom fokozatosan erősödik. A dolgozók javaslatia:illdcal hozzájá

rulnak a munkakörülmények állandó javulásához, a takarékos gazdálkodás· elvének 
betartásához. 

Az újítómozga'lmon kívül fügyelmes, szervezett, körültekintö munkával is le· 
het takarékoskodni. !gy takarékoskodnak a röntgen-filmmel, az előhívó folyadék
kal a röntgen kollektíva dolgozói, a vegyszerrel a laboránsdk, benzinnel, kötszer~ 
rei a gyógyító osztályok, a szállítások koordinálásivial a szállító szolgálat, piac
kutatással, zöldségek, gyümölcsök, savanyúság saját téli tárolásával az élelmezési 
szolgálat dolgozói. 

A társadalmi tulajdon védelmében vállalták egyes kollektívák, hogy elsajá
títják a nagyértékű műszerek kezelésének ismeretét, melyek hiánya eddig azok 
gyakori meghibásodásához vezetett, ennek érdekében a szakemberek rendszeresen 
képezik munkatársaikat. 

3. Jelentős a változás a dolgozók közösséghez. társadalomhoz való viszo· 
nyában 

A kis közösségek összekovácsoltságát, a kollektív szellem erősödését jelzi az 
egymás segítése a munkában, tanulásban és a magán1életben egyaránt. Egyes dol
gozók segítenek a tanulásban, mások vállalják az iskolába járó munkatárs kisko
rú gyermekével va'ió fogl,a,lkozást az iskolaidő alatt. 

Vannak kollektívák, melyek vállal,ják magányos öregek rendszeres gondozá· 
sát, mások patronálják a öregek napközi ottrhonát, va·gy az öregek otthonát. Ez a 
patronálás az egészségügyi ellátáson kívül magában foglal1ja az öregekkel való be~ 
szélgetést és az idösek megvendégelésrét. Megható olvasni a b~igádnaplóban az 
öregek ragaszkodó sorait patrónusaikihoz. 

Eredményes munkát végeznek egy,es brigádok az úttörök körében: egyészség· 
ügyi ismeretter,jesztő előadásokat tartanak, közös rendezV1ényeken (tárlatlátogatás, 
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kirándulás, rajfoglalkozás) vesznek részt, vetélked'őket szerveznek a gyerekek 
számára. 

Dolgozóink rendszeresen tartanak ismeretterjesztő előadást az MHSZ szer
vezésében. 

Rendsz.eres dolgozóink kapcsolata a nyugdíjasokkal és a gyermekgondozási 
segélyen levőkkel. 

Megnőtt a kórház állományának aktivitása, ezt bizonyítják az utóbbi években a 
színvonalas párt-, KISZ-, szakszervezeti taggyűlések, ahol a dolgozók hozzászólá
sait áthatotta a közért érzett felelősség, a tcnniakarás, a szándék a munka színvo
nalának állandó emelésére, valamint a társadalmi funkdót betöltő dolgozók szá
mának emelkedése. 

4. Változik a közösségek tanuláshoz, művelődéshez, kultúrához, sporhoz való 
hozzáállása 

Példás dolgozóink tanulási kedve. Mindenki rendelkezik a beosztásához szük
séges szakképesítéssel, vagy folyamatban van annak megszerzése. Azok is igyek
szenek magasabb iskolai végzettséget elérni, akiknek nincs előírva. 

Fellendült a közművelődés. Növekszik az olvasók tábora. A kollektívák 
megemlékeznek egy-egy költőről, méltatják munkásságukat, elmondják verseiket. 
Közösen járnak tárlatra,színházba, hangversenyre, jól kihasználják a megyeszék
hely nyújtotta lehetőségeket. A látottakat, hallottakat megbeszélik. A kórház kép
zőrnűv:észeti és kézimunka kiállítására szépszámú alkotással neveznek be dolgo
zóink. 

Mind többen sportolnak rendszeresen. Sajnos a kórház lehetőségei elsősorban 
a nyári időszakban adottak, télen csupán az asztalitenisz híveinek van lehetősége 

t,,,,c- sportolásra. Ezért is örvendetes, hogya kórházdolgozói között egyre többen tagjai 
a természetbarát kö.mek. Egyes kollektívák teljes létszámmal részvesznek a szer
vezett túrákon. 

-

A f.elsorolt változások természetesen nem minden brigádnál azonos gyorsa
sággal következnek be. A változások üteme és mértéke nem határozható meg előre 
a br,igád dolgozóinak iskolai végzettségéből. A változá,sok gyorsaságára számtalan 
tényező kihat. Ugyanazon kollektíva esetében sem azonos a változások mértéke és 
üteme. 

Vannak közösségeink, ahol pl. gyors fejlődés következet be a munkához, tár
sadalmi tulajdonhoz, a közösséghez, társadalomhoz való viszony1ban, az erkölcsi
politikai helyzetben, ugyanakkor a tanulá,sban, művelődésben, spo.rtban még :kis
mértékű a változás. Ez elsősoriban a fizikai munkát végző kollektívákra jeHemző. 
Ugyanakkor a fiatalabb dolgozókból álló bcigádok érzékenyek a tanulásra, kul
túrára, sportra . 

A vezetés feladata - a párt-, a szaksz·ervezet és a KISZ-szervezettel együtt
működve - a változások figyelemmel kisérése, mely során a kedvező változáso
kat támogatni kell, és ösztönözni kell azon területek,et, melyeken lass,úbb a foj
lődés. 

A versenymozgalom folyamatos ·eHenőrzlése, a brigádvezetők beszámoltatása, 
a rendszeres brigádvezetői értekezleteken a problémák feltárása biztosítja azt, hogy 
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a közösségformálódás szempontj~ból fontos tet,ületen folyamatosan, nagyjából egy
időben következzen be a változás. 

A szocialista v,ersenymozgalom a koUektívákat sokirányú tevékenységre kész
teti. Ennek eredményeiképpen a közösségek fokozatosan váfooznak a felsorolt te
rületeken nem külön-külön, hanem egyszerre komplexen. Egy.re erősebb lesz a kö
zösségi szellem. Ez a változás az egyének lassú átformálásán keresztül jön létre. 

A szocialista versenymozgalomban r,ejlő lehetőségek kiaknázásával megter,emt
hetjük a szocialista embertipusokból áUó közös·ségeket, a fejlett szocialista társa
dalom építésének társadalmi bázisát. 
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HARCKÉSZOLTSOO ÉS KIKÉPZÉS 

Változó körülmények és fokozódó követelmények 
a hadtápkiképzésben 

D r. D e á k P é t e r alezredes, 
az MN Hadtáp Törzs, kiképzési osztály vezetóie 

Megszokhattuk, hogy pártunk és kormányunk programjának, valamint élet· 
szinvonal- és ifjúságpolitikájának szellemében mindig kellő időben hoz olyan 
fontos döntéseket, melyekben egyaránt tükröződik a népünkről, dolgozó osztá
lyainkról, s ezen belül fiatalságunkról történő gondoskodás, a fejlett szocialista 
társadalom felépítésének és védelmének, megóvásának együttes érdekei. lgy került 
sor a XII. pártkongresszus után pártunk honvédelmi politikájának mai szakaszá
ban arra a határozatra, melynek értelmében hazánkban a kötelező sorkatonai 
szolgálat általános idejét 18 hónapban, az eddigi szolgálati idő mintegy három· 
negyedében határozták meg. 

Közismert, de célszerű felidézni, hogy e döntés körülményei között különö
sen két fontos tényezót kell figyelmünk középpontjába állítani: 

Elósiör is azt, hogy a döntés jogosan alapoz a felnövekvő fiatal nemzedék 
minden esztendővel magasabb fokú általános műveltségére és intelligenciaszint~ 
jére; a statisztikailag egyértelműen kimutatható magasabb iskolai végzettségre 
(többek között a felsó fokon végzettek mind nagyobb számára); e végzettségen 
benlül annak a szakismeret felé való eltolódására; a fiatalok egyre intenzívebb 
és mélyebb - már a munkában megszerzett - szakmai tapasztalatára és mester
ségbeli tudására; valamint a lassan, de azért észrevehetően javuló, egészségesebb 
hazai szakmastruktúrára. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egyre több fiatal szakember 
vonul be sorkatonaként a hadseregbe, a különböző fegyvernemekhez, szakcsapa
tokhoz és természetesen a hadtáp szolgálati ágaiba. 

Második tényezőként azt kell tudomásul vennünk, hogy általános tendencia 
a haditechnikai eszközök bonyolultsága, tökéletesedése, ezzel kapcsolatban nehe
zebb feladat a kezelés, a kiszolgálás elsajátítása, egyre fejlettebb ismeretek kelle
nek a hadtáp különböző technikai eszközeinek kezeléséhez és mindez a kiképzés 
egyre növekvő szerepét követeli a katonai szolgálati időn belül. 

A felsorolt általános tényezők a hadtáp szolgálataira többféle befolyást gya
korolnak. Egyrészt az új szolgálati rendszer befolyással van a hadtáp mindennapos 
feladataira. Mást ne említsünk, mint hogy sűrűbb a bevonulás, kisebb idősza
kokban jelentkeznek a gyakorlatok, a báziskiképzés az alegységeknél a teljes ki
képzési idő nagyobb hányadát köti le és sorolhatnánk, de jelen cikkünknek nem 
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ez az elsőrendű célja. Most arra kívánjuk a figyelmet felhívni, hogy a fenti té
ny~ők milyen konkrét következményekkel járnak a hadtápkatonák és alegységek 
kiképzésében. Figyelembe kell vennünk ugyanis, hogy a bevonuló fiatalok á~ta
lános fejlettségén kívül, bizonyos mesterségbeli tudásán felül egy olyan új tényező 
jelentkezik - s ez a tendencia tovább tart - hogy az egyes szakmák katonai és 
polgári tartalma, módszertana, technológiája, körülményei között jelentős össze
tartás van. Egyre kevesebb az a különbség, amely a műtőssegéd és az egészség
ügyi katona, a vendéglátóiparban, vagy a csapatkonyhán szolgáló katona, a tábori 
eszközön vagy üzemben termelő pék, a laboránsok, a gépjárművezetők, a daru
kezelők között jelentkezik. Ez a hadtápkiképzés szempontjából kétségkívül ked
vező tényező, de olyan kötelezettséget is ró ránk, hogy a hadseregen belüli fel
készítés semmilyen körülmények között sem maradhat el a polgári életben folyó 
oktatástól, nem taníthatjuk a szakembert alacsonyabb színvonalon és semmiképp 
sem olyan dolgokra, amit már régebben, frissebben, esetleg oktatójánál is jobban 
ismer. 

1. A célok és aktuális problémák 

Ebből a felfogásból kiindulva, ha nem is újólag, de újszerű csoportosításban 
a következőképpen fogalmazhatjuk a hadtápkiképzés céljait: 

1. Minél gyorsabban és szakszerűbben fel kell készíteni a különböző hadtáp
beosztású katonákat arra, hogy teljes értékűen tudjanak részt venni a katonai szer
vezetek, a személyi állomány fenntartásában, kiszolgálásában, a folyamatos napi 
tevékenységben, hogy minél előbb megszerezzék az ehhez szükséges alapképzett
séget és gyorsan be tudjanak illeszkedni a munka napi mechanizmusába. A:z ál
landó harckészültség folyamatos hadtápbiztosításában végzendő munka a kiszol
gált csapatok elsőrendű harckészültségi és kiképzési érdeke. 

2. A hadtápkatonáknak és -alegységeknek - összekovácsolt módon - állan
dóan és folyamatosan késznek kell lenni arra, hogy a hadsereg alaprendeltetésé
ből, az adott csapat sajátos feladatából eredő tevékenység teljes körű és meg
bízható biztosítását ellássák. Képesek kell legyenek egy adott helyzetben, a béké
ben élő szervezettel elvonulni, a maguk területén részt venni az agresszió elhárí
tásában, illetve rendelkezzenek olyan felkészültséggel, hogy a bevonuló tartaléko
sokat befogadva mintegy magot, akcióképes, jól a harcra felkészített magot ké
pezzenek. 

3. A Magyar. Néphadseregben sorkatonai szolgálatot folytató katonák álta
lában és a hadtápbeosztásúak különösen ez idő alatt készülnek fel alapvetően 
hosszú tartalékos idejükre. E képzés fontos célja tehát, hogy a potenciális tartalé
kosok hallatlan tömegét lássa el olyan alkalmazható és felfrissíthető ismeretekkel, 
jártasságokkal és készségekkel, amelyek később az „M" felkészítés időben kor
látozott rendszerében, vagy egy esetleges mozgósítás folyamatában gyorsan akti
vizálhatók és továbbfejleszthetők. 

Mindebből az látszik, hogy rövidebb szolgálati idő alatt és - mint ez a 
későbbiekben ki fog derülni - még ennél is nagyobb arányban csökkentett ki
képzési óraszám keretei között kell az eddigivel azonos szintű és a későbbiekben 
folyamatosan növekvő kiképzési követelményeket biztosítani. 

Melyek lehetnek ennek az útjai? 

Elsősorban az intenzivebb kiképzési formák, ezen belül oktatási eszközök al
kalmazása; a maximális és szigorú kiképzési fegyelem; a foglalkozásvezetői kul-
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túra, képességek növelése (mintegy kiképzési hajlam, ,,véna" kialakítása a hadtáp 
parancsnoki állományában); körültekintő, alapos, az időt és a formákat össze
hangolt terevezés és végül, de nem utolsó sorban a hadtápszolgálatban megvaló
sított és fenntartott fegyelmezett, szabályzatszerű, szervezett szolgálati tevékenység. 

A fent vázolt három fő cél mellett a 80-as évek elején jelentkezik a kiképzes
ben néhány olyan aktuális feladat, amelyek elsősorban az elmúlt időszakban fel
gyülemlett szűk keresztmetszetek megoldása kapcsán mutatkoznak. Ezek között 
- mindenféle teljesség igénye nélkül - felsorolnánk néhányat annak megjegyzésé
vel, hogy ezek nem szubjektív körülmények miatt jöttek létre, hanem hadsere
günk technikai, szervezeti fejlődése, a harci eljárás, a felkészítés és szolgálati rend 
körülményeinek változása objektíve hozták a felszínre. Ezek között meg kell 
említeni a kiképzésben jelentkező viszonylagos túlterheltséget, melynek következ
tében gyakori volt a látszattevékenység, a csupán terv alapján folyó munka, a koz
metikázás, a napi elfoglaltságot figyelembe nem vevő követelménymeghatározás. 

Másik hasonló jelenség abból fakadt, hogy egyre több hadtápalegység, de 
egység is, sajátos, hiányosan feltöltött szervezeti körülmények közé került, amely 
a kiképzést bizonyos módszertani problémák oldaláról gátolta. Hasonlóképpen a 
már előbbiekből kifejtettek miatt jelentkezett a képzésben bizonyos redundancia, 
ismétlődés. Olyan kérdések oktatására vállalkoztunk, amelyek ma már időszerűt
lenek, amelyeket a bevonuló fiatalok akár szakmából, akár honvédelmi felké
szítés nyomán, akár általános műveltségük következtében igen jól ismertek. 

Ma már, amikor a hadtápkatonák a harc folyamatában, a biztosítási tevé
kenység során egymást kölcsönösen helyettesítik, beosztásuk mobilizált, változó, 
mozgékony, már indokolatlan volt a bizonyos szakmák, kategóriák, szervezetek 
közötti tartalmi és óraszámbeli eltérés, ez bonyolította a felkészítést, és ezen kívül 
a tartalékos állományban bizonytalan egyenlőtlenséget eredményezett. A:z utóbbi 
években egyre inkább felszínre került - és ez a megállapítás egyértelmű és köl
csönös volt - a tábori kiképzés, főleg a gyakorlatok „üresjáratainak" problémája. 
A személyi állománynak a gyakorlatokon való elfoglaltsága, az azt helyettesítő 
utazgatás, sokszor csellengés, a harcrend mögött való csorgás, a kihasználatlan idő 
sokszor integrált bennünket akkor, amikor a laktanyában az idő hiányával küz
ködtünk. 

A kiképzés bizonyos liberalizálásához vezetett az, hogy természetes szükség
let következtében bizonyos rendezvényeket „betudtunk" kiképzésnek. Előfordult, 
hogy kiképzési tartalommal valójában nem rendelkező feladatokat kiképzésként 
könyveltünk el, ahol az eredeti céltól és tartalomtól gyakran eltértünk, illetve az 
eltorzult. Végül az utóbbi időben a fegyvernemek és a szervezeti formák sokaso
dásával nem tartott lépést a képzés rugalmassága, ismét kevés volt az az önálló
ság, amelyet biztosítanunk kell a közvetlen elöljárók részére az aktualitás, illetve 
a helyi sajátosságok biztosítása érdekében. 

II. A hadtáp kiképzésben érvényesítendő elvek 
és módszertani követelmények 

A hadtápalegységek felkészítésében ezeket a problémákat 1978-ban a Magyar 
Néphadsereg hadtápfőnöke által jóváhagyott „Irányelvek a hadtápcsapatok, -al
egységek, és -törzsek felkészítésére" című okmány már rendezte és összefoglalta. 
Egy új kiképzési struktúrára való áttérés arra is lehetőséget adott, hogy a doku
mentum legfőbb gondolatait a kiképzés napi gyakorlatában is előírjuk, érvénye
sítsük. 
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Mindezek figyelembevételével az új kiképzési program illetve a kiképzést sza
bályozó különböző intézkedések megalkotásánál a következő elveket vettük fi
gyelembe: 

A) A realitás dcét, amelynél abból indultunk ki, hogy csak az a kiképzés és 
foglalkozás ad igazi tartalmat, amelynek előkészitésére és levezetésére a csapat 
napi életében valóban megvan a lehetőség, mert ha ez nincs meg, a képzés felszí
nes, elkapkodott, formális vagy kozmetikázott lesz. Figyelembe kellett tehát ven
nünk ennek az elvnek a szellemében a hadtápkatonák, és a foglalkozásvezetők 
szolgálati körülményeit, lehetőségeit; nevezetesen azt a tényt, hogy szolgálatunk 
sorkatonái a legterheltebb állománykategóriához tartoznak, kevés a szabad idejük, 
folytonos permanens kiszolgálói tevékenységet végeznek és bizony rendkívül ne
héz távoltartani őket napi feladatuktól. 

B) Az általános katonai kiképzés bizonyos elsődlegességének elve. Itt ugyanis 
azt kellett feltételeznünk, hogy a szakképzett (vagy kiképzett, vagy begyakorolt) 
hadtápkatona mind békében, mind háborús körülmények között alapvetően képes 
szakmai feladatát ellátni, (hiszen azok között nincs nagy különbség). Ugyanakkor 
a tábori körülmények közötti élet, saját és alegysége életképességének, működő
képességének és teljesítőképességének óvásában jelentkező feladatai, a „túlélés" 
biztosítása lényegében a szakmai munka alapvető feltétele. Ezeket az ismereteket 
a katonai szolgálatot megelőző időszakban csupán érintőlegesen vagy kivételes 
személyek tudták megtanulni, ezt tehát mindenképpen pótolni kell. Az általános 
katonai kiképzés prioritásának elvét azonban úgy értelmezzük, hogy ez a hadtáp
katonára jellemző követelmények és körülmények alapján érvényesül elsősorban. 

C) A komplexitás elve volt a következő kiinduló pontunk. Azt kellett ugyanis 
leszögeznünk, hogy a hadtápkatonák teljesítményképes jártassága és készsége több
féle: nevezetesen harcászati, technológiai, technikai, sajátosan szakmai, baleset
védelmi és egyéb képességek összeadásából jön létre. Az ilyen komplex ismerete
ket pedig csak a különböző kiképzési ágak integrált, összefogott, együtt gyakorolt, 
a katona számára együttesen megjelenő kiképzési formákban lehet érvényesíteni. 
Ez az a lehetőség, amikor a képzésben nincs holt idő, amikor az ismeretek nem 
választódnak el, amikor nem tehetetlenül áll a hadtápkatona szakmai feladatai kö
zepette jelentkező bizonyos harcászati, őrzés-védelmi feladatok előtt. Ezért az in
tegrált képzési formákat kerestük. 

D) Fontos elvként fogalmaztuk meg, hogy a szakmai tevékenység és gya
korlat a hadtápkatonáknál a 18 hónapos teljes szolgálat alatt felkészítési tarta
lommal bír. A folyamatos munkatevékenység a képzés alapvető módszertani for
mája, éppen ezért tudomásul kellett vennünk, hogy a közvetlen elöljáró szakmai 
irányítása - amiben benn foglaltatik a hibák állandó javítása, az új és új feladat
meghatározás, vagy a felelősségrevonás is - mellett a laktanya létesítményeiben, 
a lőtéren, a bázisokon, a gyakorlótercken, népgazdasági munkán folyó hadtáp 
szakmai tevékenység alapvetően folyamatos, szüntelen kiképzésnek számít. 

E) Rendkívül fontos volt kimondani, hogy különösen a hadtápszolgálatban, 
(ahol a tevékenység eredményei napról napra a technika kiszolgálásában, az ál
lomány ellátásában mérésre, minősítés alá kerülnek) jellemző alapelv a köz
vetlen elöljáró személyes érdekeltségén alapuló kiképzési felelősség. Minden al
parancsnok, szolgálatfőnök, parancsnok hadtáphelycttes, egészségügyi szolgálat
főnök nyilvánvaló szuverén érdeke, hogy a döntéseit végrehajtó katonaállomány 
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fol is legyen arra készítve, ki legyen képezve. Ezt a tényt m'int kiképzést segítő 
tényezőt figyelembe kellett vennünk. 

Ezekből az elvekből világosan kitűnik, hogy a kiképzés, pontosabban a 
hadtápkiképzés lényegi elemei - amelyek beváltak - nem változnak. Azonos 
maradt a követelmény. Azonosak maradtak és változatlanok a kiképzési alap
elvek. Legfontosabb pilléreit tekintve nem változott a kiképzés rendszere és idő
felosztása. Tovább folytattuk - magasabb fokon - a kialakított fő módszerek 
alkalmazását és tulajdonképpen válto.wtlan a kiképzés tervezésének rendje. 
11indez azt bizonyítja, hogy az eddigi kiképzési gyakorlat kiállta a próbát, be
vált, ezekre nyugodtan lehet a későbbiekben építeni. 

A fent felsorolt elvekhez járult még néhány olyan módszertani követelmény, 
illetve tétel, amelynek egy olyan helyzetben, amikor a kiképzésben bizonyos 
rendszerelemek változhatnak, új szabályozók jelennek meg, teret kellett adnunk. 
Ezek a következők: 

- Meg kellett teremteni a szervezeti lehetőséget a kiképzés hatékonyságát 
szolgáló bizonyos fokú „tömegességhez". Tudnunk kell ugyanis, hogy hatékony 
foglalkozáshoz olyan mennyiségű személyi állomány kell, amellyel az adott szer
vezet tevékenysége bemutatható és kifejezhető. Így szélesebb lehetőséget adtunk 
a különböző szervezetekhez tartozó, sőt különböző szakmai összetételű össze
vonásokra, helyőrség, laktanya, sőt több közeli helyőrség tekintetében és tov'abb 
kívánjuk realizálni a szakharcászati - tábori -, valamint tartalékos felkészítési 
formák összehangolt alkalmazását; 

- Módszertani szempontból bizosítanunk kellett az órák összefogásának, 
,,tömbösítésének" lehetőségét, hogy csökkentsük a kivonulások szétforgácsoltsá
gát, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy munkanapok ne legyenek megcsonkítva, 
hogy koncentrálni lehessen a képzést az adott hónapon, negyedéven belül alkal
mas időpontokra. Ezért a szakharcászati felkészítésben egyértelműen a 6 órás in
tegrált blokkok kerültek előírásra, abból kiindulva, hogy ezek kiképzési félnap
ként jelentkezve a katonáknak kevésszámú elvonását jelenti a munkából, mely
nek pótlására egyéb szervezési rendszabályokat lehet hozni; 

- Szabályoznunk kellett a bázisok eddiginél nagyobb mérvű kihasználását. 
Nem vehettük ugyanis tudomásul, hogy a nagy pénzen létesített, jelentős kikép
zési objektumok, mint erdős-hegyes gyakorlótér, vízi bázisok, a hadtápkatonák 
részéről kihasználatlanok és ott esetleg hagyományos foglalkozások kerülnek le
vezetésre. Ezért óraszámon felül rendeltük el a kiképzési bázis-időszakban az 
összes képzési lehetőségek felhasználásával külön komplex foglalkozások leve
zetését. 

- Ki kellett töltenünk tartalommal azokat az elvonulással járó és biztosí
tás igényes csapatrendezvényeket, lövészeteket, bemutatókat, elemi csapás elhárí
tását, sőt népgazdasági munkát, amelynek viszonyai között a hadtáp tábori kö
rülmények között látja el feladatát. 

- S végül a kiképzési főfelügyelő azon parancsának, melyben előírja a had
tapállomány és kezelőszemélyzet együttes gyakoroltatását (éppen a PAJZS-79 
gyakorlat tapasztalat::ii alapján) érvényt kellett szereznünk az új szabályozókban, 
közös tárgyköröket kellett előírnunk és megszabtuk a foglalkozások egy részé
nek csapatalegységre való ráépítésének kövteleményét. 
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Ill. A hadtápkikélJ;'(.és új vonásai és körülményei 

Milyen új vonásai vannak az 1981 szeptemberében induló kiképzési rend
szernek? 

1. Az alapkiképzés lényege, felfogása és arányai általában változatlanok. 
Az összlchetőségeken belül azonban jelentősen növekedett a szakmai óraszám, s 
emellett arra is törekedtünk, hogy az alapkiképzés e 30 órájában (az összfclké
szítés 25°/o-a) az oktatási anyagot koncentráljuk is. Nem bizonyult hasznosnak 
az a felfogás, hogy az alapkiképzés korlátozott óraszámaiban sok dologról, tan
termi formában, előadásjellegűen, széles ismerctspektrumban tájékoztassuk a ka
tonákat. A szakmai kiképzés fő feladata most a megismerkedés, éspedig az adott 
beosztás körülményeivel, helyével, szerepével; a leendő másfél év munkahelyé
vel, technológiával; és a szolgálat alapvető technikai eszközeivel. Mindezt az 
aíapkiképzés harmadik hetétől kezdődően gyakorlati úton kell megvalósítani, 
úgy, hogy a hadtápkatona gyorsan munkába tudjon állni (hiszen alig várják mát: 
az új munkahelyén) s ugyanakkor elsősorban gyakorlati tudást szerezzen az eskü 
után jelentkező kötelezettségeit illetően. Ezért a kiképzés e szakasza látszólag, 
béke orientált. Ezt a látszatot azonban a valóságban cáfolja, hogy ennek három
szorosában politikai és általános katonai képzést kap, mely itt is biztosítja a 
harci kiképzés elsődlegességét. 

A szorosan vett - tehát eskü előtti - alapkiképzést követően - a tapaszta
latok szerint - szükségtelennek láttuk az ún., régi értelemben vett szak-alapozó 
összevonásokat, néhány speciális szakmától eltekintve. Egyértelműen úgy nyilat
koztak a csapatok képviselői, hogy a szakmai készségek továbbfejlesztésének el
sőrendű színtere továbbra is a munkahely és ehhez az igényhez tartottuk magun
kat. Magától értetődő persze, hogy ahol az elöljáró a bevonuló állomány kép-
zettségét, vagy más körülményeket megítélve úgy látja, hogy az eskü előtti szak
mai alapkiképzés valamilyen kiegészítésére szükség van, ezt, a követelmények 
meghatározásával, természetesen egyidejűleg el is rendelheti. Bizonyos szakmai 
beosztásokban azonban az alapképzés folytatását a kiképzési időszak 2-3. hó-
napjában továbbra is célszerűnek láttuk fenntartani, s így előírni, de maximum 
egy hétben, tehát 30 órában. Ezért az eü. katonák, a különleges gépkocsivezetők 
felsőbb parancsnokságok által elrendelt módon; a szállító gépkocsivezetők csa-
pat, laktanya, vagy helyőrségi viszonylatban; a pékek, rakodógépkezelők pedig 
külön intézkedés alapján még további szakmai alapkiképzésben részesülnek. 

2. A kiképzés folyamatosan intenzív, jelentős szakasza az a további 4,5 hó
nap - félévenként - amit ismét a kötelék.kiképzés időszakának nevezünk. Ebben 
az időszakban a hadtápkatonák részben előírt óraszámban, (részben meghatáro
zott órakeretek nélkül) 

- politikai oktatásban; 
- néhány ágban hagyományos formájú általános katonai kiképzésben; 
- munkahelyen, munka közbeni szakmai felkészítésben; 
- szakharcászati foglalkozásokon; 
- szakharcászati gyakorlaton; 

-

s végül az éves terveknek megfelelően a csapatok, törzsek különböző '-
gyakorlatain vesznek részt. 

Ez a hat kiképzési forma sajátos karaikterekkel rendelkezik. 

a) E cikkben gondolom nem szükséges, (de írója nem is hivatott), hogy a 
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sorkatonák politikai kiképzésének fontosságát, hatását az egész személyiség fej
lődésére méltatni, formáit és módszereit ismertetni. A kiképzésnek ez az igen 
fontos ága továbbra is a politikai főcsoportfőnök elvtárs, miniszterhelyettes ál
tal megszabott előírások szerint folyik. 

b) Néhány alapvető, jól elhatárolt és csupán erőltetetten integrálható álta
lános kiképzési ágban, melynek sajá.t, külön megfogalmazott képzési céljai is 
vannak, a kötelékkiképzés időszakában fenntartottuk a hagyományos óraszám
hoz, foglalkozáshoz kötött kiképzési rendszert, pontosabban rendet. Ezeket a 
foglalkozásokat körültekintő módon - a politikai foglalkozásokkal együtt -, le
hetőleg azok idejéhez alkalmazkodva - a kétheti részletes kiképzési tervbe kell 

-::! beállítani. Így a testnevelést heti egy órában kiképzési időben, egy órában azon 
felül. Az előírt 10-16 óra lőkiképzést; havi 1-2 óra alaki és szabályzatismeretet 
az eddigihez hasonló módon, a módszertani előírásoknak megfelelően kell foly
tatni. A tárgyak értékelését az eddig meghatározott módon kell végezni, annak 
figyelembevételével, hogy ezek a szocialista versenymozgalom során ért.ékelésre 
kerülnek. A foglalkozás hatékonyságának biztosítása érdekében a vezető állo
mány, pontosabban a hadtáp-alegységparancsnokok tehermentesítése céljából cél
szerű ezeket a foglalkozásokat alegységekkel egységes szervezeti keretben, 
azokkal közösen tartani. Feltétlenül ki kell azonban hangsúlyozni, s ezt bár
milyen törekvéssel szemben érvényesíteni kell: a programot jóváhagyó: kiképzési 
főfelügyelő, miniszterhelyettes elvtárs akaratának megfelelően ezeken a foglal.:. 
kozásokon a hadtápprogram által előírt óraszámban és körülmények között kelt 
részt venni. 

e) Mint már említettük, a munkahelyen a tevékenység napi gyakorlata alap
vetően kiképzési tartalommal bír. Ennek értékelése a katona jellemzésében, mi
nősítésében, szakmai kvalifikációjának megállapításában jelentkezik. Távlati cél
jaink között szerepel annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy tudjuk kiterjesz
teni az osztályos fokozatokat minden hadtápbeosztásra. Az értékelés egyik leg
alapvetőbb mutatója e nem intézményes, nem szervezetszerű, de rendkívül ha
tékony kiképzési formában kiképzési időszakonként egységtől seregtestig a szak
mai versenyek megrendezése. 

d) A tábori felkészítés fő formája és a képzés integrációját kifejező módszer 
az alapvetően 6 órás blokkokból álló s::,akharcászati (alaki vagy komplex) fog
lalkozás-sorozat, amelyben érvényesül az általános katonai és szakmai-harcá
szati kiképzés egysége. Ezek a foglalkozások öt tárgykörbe vannak foglalva, 
melyek mindegyike 3-3 foglalkozásra oszlik. Így összességében 15 hatórás fog
lalkozásról van szó, mely időszakonként 30, összesen 90 órát jelent. Minden ki
képzési időszakban egy tárgykör egy-egy foglalkozását kell levezetni, így ráte
kintve is láthatjuk, hogy ez nem kevés, hiszen a .kötelékkiképzés során a poli
tikai és általános katonai kiképzés, valamint a tervbe illesztett tábori kiszolgálá
son felül miinimum egy telj,es kiképzési napot havonta igénybe vesz. Az öt tárgy 
közül az egyik (pontosabban a harmadik) minden egyes időszakban csapattal, 
alegységgel együtt - természetesen ahol ez lehetséges - kerül végrehajtásra. En
nek érvényesítése érdekében e foglalkozások tartalma szóról szóra úgy van meg
fogalmazva, ahogy az MN minden fegyvernemű és szakmájú katonájára kiadott 
általános katonai kiképzési program hadtáp és eü. ismeret kiképzési ágának 
tárgykörei fogalmazva vannak. E foglalkozási formán belül jelentkezik a keze
lőkkel való együttgyakorlás, amelyekkel az előbbiekben már foglalkoztunk. 
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Szintén jellemzője a szakharcászati foglatkozás-sorozatnak, hogy az 5 tárgy
kör lényegében tartalék foglalkozásokat ír elő és ezek tartalmát mindig a pa
rancsnok hadtáphelyettese határozza meg. A tárgykör címe azonban e tekintet
ben irányt szab, mert ezeket a 6 órás foglalkozásokat az adott időszakban ak
tuálisan sorrakerülő gyakorlatra való felkészítés érdekében kell felhasználni, an
nak szolgálatába kell állítani. 

A szakharcászati foglalkozások között nincs sorrend. Azokat úgy kell egy
mást követően tervezni, hogy minden kiképzési időszak globálisan azonos bo
nyolultsági fokban jelentkezzék. Nem megengedhető tehát, hogy mondjuk az 
első kiképzési időszakban minden esetben az adott tárgykörök 1. foglalkozása 
kerüljön végrehajtásra. 

e) A harcászati felkészítés kisebb óraszámban jelentkező, de jelentőségében 
uralkodó formája, mintegy koronája a szakharcászati gyakorlat amelyet 12 órá
ban, tehát lényegében két kiképzési napban írtunk elő, és sötét és világos időt 
egyaránt magába foglalja. Attól függetlenül, hogy ez a szakharcászati képzés 
„koronája", nem okvetlenül szükséges azok végén, a félévre eső öt foglalkozás 
után levezetni, hanem a tervezés feladata ezt megfelelő helyre beállítani. Azt 
kell figyelembe venni, hogy ez a gyakorlat lényegében az alegység összeková
csolásának alapvető formája, mert a szakharcászati foglalkozásokban még sok az 
egyénre, az egyes katonára irányuló felkészülési elem. Az összekovácsolás érde
kében éppen ez a kiképzési forma az, ahol a tartalékos állománnyal való össze
gyakoroltatásra a legnagyobb lehetőség nyílik. 

A szakharcászati gyakorlatokat általában valamely alsóbb kötelék gyakor
latára kell építeni, de nem azzal egy gyakorlatként levezetni. A szakharcászati 
gyakorlat önálJó, hiszen így tudjuk csak a számunkra fontos kiképzési célokat 
érvényesíteni. Más rendezvény, például a harcászati gyakorlat szolgál arra, hogy 
a hadtápalegységek teljesen a harcoló alegységek körülményeihez alkalmazkod
janak és a kiképzési célokat is annak rendeljék alá. A szakharcászati gyakorlatot 
szakaszonként, századonként hajtják végre, az ellátózászlóaljak együttesen, mint 
zászlóalj csak másfél évenként egyszer hajtanak végre ilyen gyakorlatot, a többi 
időszakban szállító század gyakorlatok kerülnek végrehajtásra. 

f) A hadtápkatonák és -alegységek kötelékkiképzésének igen fontos formája 
a csapatok harcászati, vagy a törzsek parancsnoki gyakorlatán való részvétel. Ez 
nem új kiképzési forma. A felfogás azonban, ami remélhetőleg jelentkezni fog 
ezeken a gyakorlatokon, már tükrözi a bevezető oldalakon idézett „irányel
vek ... " előírásait. Ugyanis a hosszabb kivonulással, előkészítő időszakkal, tá
borozással járó harcgyakorlatokon minden időt ki kell használni az alegységek 
sulykoltatására, begyakoroltatására. Abból kell ugyanis kiindulni, hogy a csa
patok harcászati gyakorlata nem vizsga, nem bemutató az elöljáró részére (ha
csak nem ezzel a célzattal kerül levezetésre), hanem a kiképzés, felkészítés szer
ves része. Éppen ezért ez az utóbbi években már érvényesülő „begyakorlási 
szemlélet" rendkívül sok tartalékot biztosít. Nem lehet kieső időt megengedni 
ezeken a gyakorlatokon és nem fogadhatjuk el igaznak azt, hogy maga a tábori 
kiszolgálás, csak úgy „önmagában", felkészítést jelent. A nap legnagyobb részét 
foglalkoztatásra kell felhasználni, elsősorban az őrzés-védelem, a tömegpusztító ...... 
fegyverek elleni védelem, és a harcászat tárgyköreiből. 

A kiképzést újólag szabályozó dokumentumok tartalmaznak néhány szerve
zési előírást is. Ezek között szerepel a laktanyahadtáp felelősségének új felfo
gása a hadtápkiképzésben. Tudomásul kellett vennünk ugyanis, hogy az ilyen 
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szervezetekben az élet, a munka együttesen folyik, ezért a laktanyahadtápok ese
tében csak a szakharcászati gyakorlatok, s természetesen a harcgyakorlaton való 
részvételt kezeljük önálló formaként. De még ez sem jelenti azt, hogy a szak
harcászati gyakorlatokat nem lehet együttesen több szervezet hadtápjával össze
vontan levezetni. Így a laktanyahadt.ipok parancsnokai, főnökei az alapkiképzés, 
a szakmai képzésen keresztül, a tábori harcászati kiképzés e,lemi formájáig f -
lelösséggel rendelkeznek. Az irányításba és a kiképzés vezetésébe természetesen 
a fennálló szabályozásnak megfelelően bevonásra kerülnek az utalt parancsnok 
hadtáphelyettesek is. 

Előírás van arra, amint erre mint lehetőségre már utaltunk - hogy a Magyar 
Néphadsereg központi bázisain, erdős-hegyes kiképző körzetekben, lőtereken, víz 
alatti átkelések során, valamint a SZU állami löterein bázis:kiképzést folytató 
csapatok hadtápjai kiképzési óraszámon felül a bázis sajátos lehetőségeinek tel
jes kihasználásáva1 komplex foglalkozást vezessenek le. 

A tervezés rendje nem változik. Az egységhadtápok önálló kiképzési ter
vének szerkesztését továbbra is feleslegesnek ítéljük. Elegendő ha a vonatkozó 
betétlapok másolata a hadtáptörzsnél rendelkezésre áll. Hasonlóképpen fenn
marad az önálló hadtápcsapatok kiképzés-tervezési követelménye és a hadtáp
alegységek kéthetes részletes kiképzési terveinek rendszere. Segíteni fogja a ter
vezést, hogy a kiadásra kerülő kiképzési programmal az összes hadtápalegység
parancsnokok el lesznek látva. 

Fontosnak látszik felhívni a figyelmet egy sajátos szempontra, melyet első
sorban a tervezés során kell figyelembe venni. A Magyar Néphadsereg hadtáp
katonái ugyanis valamennyi egységnél, magasabbegységnél egy időszakban egy
séges kiképzést kapnak. Ez azt jelenti, hogy a kiképzésben nincs harmadolás, 
(kivéve a politikai foglalkozást), hogy a kiképzésben nincs időszakos katonák-

-: ként való csoportképzés az alapkiképzés után. Ez azt jelenti, hogy az újonc
katona a legbonyolultabb szakharcászati foglalkozásba éppen úgy bekapcsolódhat, 
mint ahogy a leszerelés előtt álló hadtápkatona részt vehet a legegyszerűbb, 
mondhatni elemi szakharcászati foglalkozáson. Ennek semmiféle káros következ
ményét nem látjuk. Valamennyi foglalkozáson mód nyílik az idősebb katonák 
oktatómunkájának igénybevételére, de ez is aláhúzza: a foglalkozások tervezé
sének biztosítani kell, hogy valamennyi kiképzési időszak bonyolultsága megkö
zelítően azonos fokú legyen. 

Csökkentett óraszámban, de a régihez hasonlóan fennmarad a sebesültvivök 
kiképzése. A tisztesek felkészítését elsősorban a munka folyamatában, azon belül 
önálló feladattal való megbízással és az időszak utolsó hónapjában egy 12 órás 
összevonás formájában végrehajtott vizsgáztatással kívánjuk biztosítani. 

Az. új ,kiképzési program ugyan nem érinti, azonban néhány szót had ejt
sünk a hivatásos állomány csapatnál folyó felkészítésről. Ebben a tekintetben a 
szabályozás, szervezés jogköre természetesen továbbra is a seregtesteké, a maga
sabbegységeké. Olyan ajánlást azonban - éppen a felmérés tapasztalatai alap
ján -, tehetünk, hogy az czredtípusú szervezetekben célszerű, ha a hadtáptisztek 
harcászati (parancsnoki) továbbképzése a fegyvernemi főnökkel, szolgálati főnök
kel egy csoportban, az ezredparancsnok csoportjában folyik és ezt esetleg meg
toldhatjuk az ún. ,,hadtáp nap"~pal. Ez utóbbira sincs mindig szükség, hiszen 
egyre inkább fokozni kell a nem hadtáptisztek hadtáp jellegű felkészítését is, így 
a parancsnok csoportjában e tárgyból hangzanak el előadások. 
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Azt viszont kívánatosnak tartanánk, ha az egység összes hadtáptiszthelyet
tese, tehát szakaszparancsnokok, szállító tiszthelyettesek, raktárvezetők, eü. tiszt
helyettesek, az élelmezési szolgálat beosztottjai stb. egy összevont harcászati cso
portban, a parancsnok hadtáphelyettes közvetlen vezetése és irányítása alatt ré
szesülnének katonai továbbképzésben. A szolgálatvezetők eddig bevált kiképzési 
rendszerét fontosnak tartjuk és fenn is tartjuk. Az egyes beosztású hivatásos had~ 
táptisztek és tiszthelyettesek szakkiképzése változatlan formában az elöljáró szol
gálatfőnök intézkedése szerint valósul meg. 

A kiképzési dokumentumok kidolgozását széles fórumok bevonásával haj
tottuk végre. Hosszú helyszíni konzultációsorozat után; a Hadtáp Tudományos 
Tanács két szekcióülésén és más testületi fórumokon alakítottuk azt. Hallunk .,.._ 
olyan hangokat, hogy elsősorban az óraszámok bizonyos csökkentésével túlságo-
san „liberalizáhuk" a hadtápkiképzést. Megítélésünk szerint ezt a szemléletet csak 
a7ok képviselhetik, akik eddig a kiképzést óraszámokban gondolkozva vezették 
és tudomásul vették, hogy annak tartalma emiatt nem elég intenzív és hatékony. 
Az azonos követelmények más körülmények közepette való végrehajtása éppen, 
hogy nem liberalizálja a kiképzést, han~m magasabb fokú fegyelmet és szerve-
zettséget követel. Kétségtelen, hogy ezeket a szervezési formákat, időtényezőket 
és a tartalomra előírt követelményeket minden körülmények között be kell tar-
tani, meg kell követelni, és feszesen ellenőrizni kell. Úgy gondoljuk, hogy nem 
csupán az idő, hanem a kiképző állomány hozzááUása hozza meg - másfél esz-
tendő tapasztalatait majd leszűrve - az új kiképzési követelmények eredmé-
nyességét. 

-
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A „Fegyverbarátság-80" gyakorlat tényleges 
hadtápbiztosításának tapasztalatai 

Kap u s Gy u la ezredes, Papp J ó zs e f őrnagy 
és D r. Cs e n k e L ás z l ó orvos százados 

Az Egyesített Fegyveres Erők kiképzési tervének megfelelően 1980. szep
tember 04-14. közötti időszakban került levezetésre a Varsói Szerződésbe tömö
rült országok hadseregei egyes törzsei és csapatai részvételével, a Német Demok
ratikus Köztársaság kijelölt körzetében, az NDK nemzetvédelmi minisztere ve
zetésével a FEGYVERBARATSAG-80 gyakorlat. 

A gyakorlaton, mint ismeretes a Magyar Néphadsereg képviseletében egy 
harckocsihadosztály törzse, egy gépesített lövészezred törzse és kijelölt állomá
nya vett részt, a HDS PK és szűk törzse (GYAK VEZ) irányításával. 

A gyakorlatra az állomány és a technika hét katonavonattal került kiszállí
tásra, amely átlagosan, szerelvényenként 100 tengelyt, 1000 tonna vonatsúlyt és 
530 m szerelvényhosszat jelentett. 

A folyamatos ellátást, beleértve az oda- és visszaszállításokat is, három hét 
időtartamban kellett biztosítani. Ennek érdekében elszállításra került 21 java
dalmazás nem romlandó élelmezési anyag, 21 javadalmazás kenyérliszt, 6 java
dalmazás üzemanyag, több száz sátor, 1 rend ruházat, 5 rend fehérnemű és a 
30 napos egészségügyi anyag elvonulókra szükséges mennyisége. 

A tényleges munka a gyakorlat hadtápbiztosításának megszervezésétől a 
hazaszállítás után elrendelt anyagleltár és -karbantartási munkálatok végrehaj
tásáig mintegy 70 munkanapot vett igénybe. 

A gyakorlat megszervezése és végrehajtása során a gyakorlatvezetőség tiszt
jei rendszeresen ellenőrizték a részt vevő csapatok tevékenységét és sok, a to
vábbi hasonló tevékenységhez segítséget nyújtó tapasztalatot szereztek. Ezeket 
a tapasztalatokat kívánjuk cikkünkben közreadni. 

A FEGYVERBARATSAG-80 gyakorlat megszervezése során több olyan 
sajátosság merült fel, amelyek a munkát befolyásolták. Ilyenek voltak: 

A gyakorlaton részt vevő állomány, leszámítva az időközben történt kisebb 
pontosításokat, ismert volt már az év elején. E ténynek jelentős hatása volt az 
1980-as évi pénz- és anyagszükséglet tervezésére. Az anyagi eszközök biztosítá
sát úgy kellett tervezni, hogy azok használatára (felhasználására) idegen állam 
területén, a helyi beszerzés és utánszállítás korlátozott lehetőségei mellett kerül 
sor. 
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Az anyagszükséglet tervezésénél alapul szolgált az NNH és az MN képvi
selői által június 20-án Strausbergben kötött megállapodás, amely rögzítette az 
MNH által nyújtandó szolgáltatásokat, valamint a helyszíni szakanyag-biztosítás 
lehetőségét és volumenét. Ezt a szerződéskötést egy ízben még pontosítás is kö
vette, így az NDK területén történő tevékenység tervezéséhez igen pontos ada
tok álltak rendelkezésre. 

A HDS hadtáptörzse megértve a HDS PK elgondolását értékelte annak 
hadtápkihatásait és a hadosztály hadtápvezetése felé a szükséges intézkedéseket 
kiadta. 

A gyakorlat hadtápbiztosításának tervezése, szervezése a párhuzamos mun
kamódszer elemeinek felhasználásával történt. A szükséges információk lejutta
tásának alapdokumentuma a hadtápbiztosítás szervezési intézkedése volt, amely 
a gyakorlat előtt mintegy másfél hónappal előbb került kiadásra a résztvevő 
magasabbegység törzse részére. A párhuzamos munkamódszer tette lehetővé, 
hogy még ugyanezen a napon kiadásra kerülhetett a hadosztály PK HTPH szer
vezési intézkedése az alárendelt ezredhadtáp részére is. 

A gyakorlat hadtápbiztosítása szervezésének alapját a CSHSZ I. rész 1. sz. 
melléklet 39-49., a VI. rész 872-879. sz. pontjai és a HDS PK elvtárs intézke
dése képezte. 

A szervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk az elvonuló csapatok vas
úti szállitása időszakában, a szerelvények autonóm hadtápbiztosítási feltételeinek, 
a táborban és a törzsvezetési gyakorlaton, majd a díszszemlén egyidőben, nagy 
távolságra elhelyezkedő és csapatok önálló ellátásához szükséges körülmény ki
alakítására. 

A tényleges ellátás elgondolása alapján a különböző helyeken és időben 
funkcionáló hadtápalegységek szükségleteinek pótlását központosítottan az ezred 
hadtápszolgálatán keresztül kellett megvalósítani, amelyhez anyagi forrást ké
peztek az elszállítandó hűtő-, tartály- és fedett vagonokban tárolt mozgó- és ki
egészítő készletek, a légi úton kiszállításra tervezett anyagok, valamint az NDK 
NNH-tól igénylendő készletek. Ez az elgondolás egyidejűleg biztosította a cent
ralizált és decentralizált ellátás gondolatát is. Ezen ellátási forma kialakításához 
célszerű volt figyelembe venni az úgynevezett kettős beosztású sorkatonákat is 
az állomány kijelölésekor. 

A kiadott szervezési intézkedésnek megfelelően a harckocsihadosztály PK 
HTPH vezetésével a felkészülés szervezetten, komplex módon történt, ami alatt 
elsősorban azt kell érteni, hogy egyidejűleg több irányban folyt szervező munka 
a hadtápszolgálati ágaknak megfelelően. 

A gyakorlat kezdete előtt egy hónappal elkészült és jóváhagyásra került a 
tényleges ellátásra vonatkozó hadtápbiztosítási terv. Elkészült és a VKF-ség, 
illetve az NNH főtörzsfőnökén keresztül megküldésre került a részletes anyag
igénylés, melynek zömét a jóváhagyott központi étlap alapján szükséges rom
landó élelmiszerek és a tábor berendezésére szolgáló tábori elhelyezési és ruhá
zati (sátor) anyagok képezték. 

A gyakorlaton részt vevő állomány és technikai eszközök felkészítésében 
a legtöbb feladat a jó minőségű ruházati és sátoranyagok, valamint az üzem
biztos, több üzemmódban használható hűtőgépkocsik biztosítása köré csoporto
sult. A ruházati anyagok biztosítása körüli nehézségek jórészt a hasonló feladat 
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végrehajtásában való járatlanság miatt következhettek be. Az egységek a jó 
minőségű és új felsőruházat és sátor igényeket saját erőből kielégíteni nem tud
ták, így szükségessé váltak a hadosztály, majd hadseregen belüli átcsoportosítá
sok, pótvételezések és elkerülhetetlen volt áruhitel felvétele is. 

A hűtőgépkocsik biztosítását szerelvényenként kellett megvalósítani. A fel
adatot - és ez a HDS hadtáptörzsre hárult - nehezítette az a tény, hogy a 
FEGYVERBARATSAG-80 gyakorlattal egyidőben további két külföldi éles
lövészet és két hazai gyakorlat került végrehajtásra, valamint a HDS hűtőgép
kocsijai különböző okok miatt teljes számban nem állnak rendelkezésre. A fe
szültséget végülis - néhány soronkívüli intézkedéssel - sikerült átadni. 

Ugyancsak szükségessé vált a hadtáp személyi állomány összetételének meg
határozása során az orosz és német nye:lvtudással rendelkező tiszt, tiszthelyettes 
és sorállomány (elsősorban gépkocsivezető, felszolgáló, pék és szakács) átcso
portosítása, illetve vezénylése is. 

A hadtápszakállomány és személyi állomány felkészítésének hatékony esz
közéül szolgáltak a különböző elméleti és módszertani foglalkozások, ahol fel
dolgozták a vasúti be- és kirakodás, a vasúti szál1ítás, az ön- és kölcsönös se
gélynyújtás kérdéseit, szemléletesen bemutatták a tiszti, tiszthelyettesi és sor
állomány elrendelt öltözködési formáit. A hadosztály hadtáptörzse ezenkívül 
zsebben elhelyezhető emlékeztetőket adott ki a vasúti szállítások végrehajtására 
és az előírt ruházati cikkek, felszerelések összeállítására, ami komoly segítséget 
nyújtott valamennyi, a gyakorlaton részt vevő számára. 

Az előkészítő időszakban különös figyelmet kellett fordítani az előkészítő 
részleg összeállítására, felszerelésére és időbeni útbaindítására az NDK terüle
tére, mivel ez a részleg végezte a tábor berendezését, az NNH által biztosított 
anyagok átvételét és a beérkező további szerelvények fogadását. Ugyancsak ki
emelt feladatot jelentett a katonaszerelvények helyes összeállítása (1. sz. mellék
let). 

A gyakorlat tényleges hadtápbiztosítási feladatait - eltekintve a külföldön 
történő ténykedés egyébként is sajátos behatásaitól - a körülmények bonyolulttá 
tették. 

A FEGYVERBARATSAG-80 gyakorlaton részt vevő állomány három 
ütemben, 7 vasúti szerelvénnyel került kiszállításra. Az előkészítő részleg augusz
tus 12-én 1, a főerők 24-25-én 5 és a csak díszszemlén részt vevő állomány 31-
én 1 szerelvénnyel. Ezen kívül szeptember 9-én Luckenwaldéből átszállításra 
kerültek 2 szerelvénnyel Magdeburgba a díszszemlén felvonuló alegységek. Ez 
a sokirányú tevékenység jelentős feladatot rótt az ellátást végző ezred hadtáp
szolgálatára, amely a hadosztály törzs törzsvezetési gyakorlatra történő elvonu
lásától feladatát önállóan, a gyakorlatvezetőség rendszeres ellenőrzése mellett 
végezte. 

Mindezekből kiindulva a hadtápszolgálat az alábbi feladatok végrehajtásá-
ra hozott létre csoportokat: 

- a vasúti szállítás és előkészítő részleg hadtáp biztosítására; 
- központi tábor hadtáp biztosítására; 
- a törzsvezetési gyakorlat végrehajtására kikülönített állomány hadtáp-

biztosítására; 
- a díszszemlén részt vevő állomány hadtápbiztosítására. 

A főerőket a központi tábor hadtápfeladatainak ellátására koncentráltuk. 
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A vasúti s:::.állítás és előkészítő részleg badtápbiztosítása 

Az előkészítés és gyakorlat időszakának egyaránt fontos mozzanata volt a 
vasúti szállítási feladatok minél jobb megszervezése és végrehajtása. 

A vasúti igénylések benyújtása és a harcérték végleges kialakítása között 
nagy időeltolódás mutatkozott. S mivel a vasúti gördülöanyag adott volt, ezért 
a harcértéket úgy kellett a harcászati feladat ismeretében kialakítani, hogy a 
szükséges technika a megfelelő számú vasúti kocsin elszállítható legyen. Ugyan
ezek a gondolatok vonatkoztak az anyagszállítási feladatok végrehajtására is. A 
feladatok zökkenőmentes végrehajtása érdekében döntő jelentőségű volt a kü
lönböző mintaokmányok, szállítási, rakodási okmányok, kötözőanyagok és ékek 
időbeni előkészítése, beszerzése. A vasúti rögzítőanyagok biztosítása - beleértve 
a tartalékképzést is ezen anyagokból - jelentős összeggel terhelte a szállítási 
költségkeretet. 

A legnagyobb gondot a vasúti szállítás során a rakodási szabályok értelme
zése jelentette, amely noha EPE-szintű szabályozás alá eső kérdés, mégis az 
egyes tagországok követelményrendszerében eltérések voltak észlelhetők. 

A 2-3 napos utaztatás olyan problémákat hozott felszínre, mint az állomány 
pihentetésének, tisztálkodásának, étkeztetésének, egészségügyi ellátásának és az 
egyéni felszerelések elszállításának kérdései. Bebizonyosodott, hogy a többnapos 
vasúti szállítások során a személyszállítás megszervezése - mind a hivatásos, 
mind a sorállomány vonatkozásában - nagyobb figyelmet követel. Az alapvető 
gond abból adódott, hogy a MAV által biztosított személyvagonok BAH-tipusú
ak voltak, 2-2 egymás melletti ülőhelyes, termes kocsik, melyekben a fekve 
pihenést nem lehetett megvalósítani, így az állomány a szállítás időtartama alatt 
(3 éjszaka és 2 nappal) nem tudott erőt gyűjteni a várható, megnövekedett fel
adatok végrehajtásához, fáradtan és törődötten érkezett meg a kirakóállomások
ra és ez kedvezőtlen hangulatot teremtett már a gyakorlat kezdetén. A táborok
ba való beérkezés körültekintő megszervezésével (meleg étel, fürdési és pihenési 
lehetőség biztosítása) ez a hangulat megváltozott és ebben jelentős szerepe volt 
az előkészítő részleg hadtáp személyi állománya jó munkájának. 

Körülményes volt az étkezések megszervezése, mert sem a hivatásos, sem 
a sorállomány részére nem állt rendelkezésre étkezőkocsi. A2 ellátás megszerve
zésekor szerelvényenként a konyhavagon mellé beállításra került egy GBGS 
vagon, melyet fertőtlenítés és kitisztitás után festéssel, illetve tapétázással kul
turált belső kinézetű, berendezett tiszti étkezdévé alakítottak, ahol az étkezte
tések a szállítmánykísérők és az illetékes állam vasúti szervei pontosítása alap
ján biztosított hosszabb megállások alatt, 1-2 váltásban végrehajthatók voltak. 

Ugyanez idő alatt a sorállomány étkeztetése alegységenként, háti éthordó
cserével végrehajtott vételezéssel és pihenővagonban történő elfogyasztással tör
tént (evöcsészékböl). A2 élelmezés e módja a lehetőségekhez képest optimális~ 
nak bizonyult. 

A2 állomány egészségügyi ellátása szerelvényenként ht. orvossal egy vasúti 
fülke SH-ként való működtetésével történt. A vasúti szállítás egészségügyi biz
tosításának rendszere eleve meghatározza a külföldi gyakorlatok egészségügyi 
ellátása szervezését, amennyiben a szerelvények (ht.) orvos általi biztosítása 
kerül elrendelésre. A külföldi gyakorlat során e lépést úgy értelmezhetjük, hogy 
zászlóalj szintű alegységeket általános orvossal kell megerősíteni. Ennek cél
szerűsége esetleg vitatható, különösen abban az esetben, ha a kirakodásokat a 

68 

-

-



fogadó országok hadseregének egészségügyi szolgálata biztosítja, mint ahogy 
a FEGYVERBARATSAG-80 gyakorlat alkalmával is így történt. Az orvos 
szerelvényenkénti jelenlétét csak a tartós vasúti szállítás ténye indokolta és nem 
elsősorban az állomány egészségügyi állapota, hiszen a gyakorlatra történő el
vonulást több ízben orvosi szűrővizsgálat előzte meg. 

A tisztálkodás végrehajtásához a nagy létszám miatt a vasúti kocsi két mos
dófülkéinek vízkészlete csak időlegesen volt elegendő. 

Az állomány fele csak az újabb vízfeltöltés alkalmával tudott tisztálkodni. 
Bár mosdótálak és külön vízkészlet rendelkezésre állt, azonban ezek alkalmazá
sára a vasúti személykocsik szűk volta miatt tulajdonképpen nem kerülhetett 
sor. 

A személyi állomány rendelkezésére álló vasúti kocsi körletek zsúfoltságát 
csak növelte, hogy a személyi felszerelés egy részét az állomány magával szállí
totta a fülkében, mivel szükségletei ezt indokolták. Az egyéb felszerelési tárgyak, 
ruházati anyagok személyenként kimenőruha dobozban elhelyezve, lezárva ke
rültek szállításra gépjárművekre málházva. 

A gyakorlat körzetébe való kiérkezést követően a táborhely kialakításakor 
követelmény volt, hogy olyan elhelyezési, ellátási feltételeket kell biztosítani a 
személyi állomány részére, amely megközelíti a laktanyai körülményeket. Mind
ezek megvalósítását az előkészítő részlegek időbeni kiérkezése és a kiszállított, 
valamint a helyszínen a német féltől átvett anyagok - elhelyezési konténerkomp
lettek - felhasználása lehetővé tette. A tábor építésénél a parancsnoki, legény
ségi, gazdasági és technikai övezetek kialakítása jóváhagyott tervek alapján 
történt. A tiszti állomány hálózsákban, hazai területről szállított, laticelfekkel 
ellátott, vaságyakon pihent, sátranként 5 fős létszámmal. 

A sorállomány az elhelyezési konténerekből biztosított emeletes tábori ágya
kon, hálózsákban pihent, sátranként 20 fővel számolva. 

A táborelőkészitó részleg, amelynek autonóm hadtápjáról külön gondoskodni 
kellett, a főerők beérkezését 7-8 nappal megelőzve érkezett ki. 

A táborépítésen túlmenően az ellátás előkészítése érdekében feladat volt a 
kapcsolatfelvétel az NDK NNH iHetékes szerveivel: élelmezési anyagok véte
lezése, vízvételi lehetőségek pontosítása, kórházi utaltság, közegészségügyi-jár
ványügyi helyzet, katonai vegyesboltok áruválasztéka, vesúti kirakóállomások 
helye, működési rendje, őrzés-védelme, közutak igénybevételének rendje, vala
mint a forgalomszabályozás kérdéseinek koordiná.Jása. 

Részleteiben az előkészítő részlegre hárult: a munkahelyek, munkasátrak, 
legénységi pihenő és kultúrsátrak, a konyhablokk és étkezde, a tiszti konyha és 
étkezde, a tábori sütöderészleg, a fürdetőblokk (3 db FM G-vel), ruházati blokk 
szabóműhely, fodrászmühely, kantin, üzemanyagtöltő állomás te.Jephelyck, illető
leg ezek telepítéséhez való előkés~ítése. 

A tábor teljes felépítéséhez és berendezéséhez nagy mennyiségű 63 M ,;átor 
került felhasználásra. Az NDK NNH-tól ideiglenesen átvett elhelyezési kon
ténerek tartalmazták a tábor berendezéséhez szükséges elektromos szerelékeket, 
a vízellátás biztosításához, a sátrak berendezéséhez, mosdók, WC-k felállításá
hoz szükséges anyagokat. Az előkészítő részleg szerepe a tábor felállításával 
nem ért véget, mert feladatuk volt a tábor felszámolása, az átvett anyagok és 
szolgáltatások rendezése, a hazaszállításra induló szerelvények útbaindítása, el
látása is. Mindenképpen elmondható, hogy kulcsszerepük volt a gyakorlat sike
res hadtápbiztosításában. 
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A gyakorlat élelme::.ési ellátása 

A gyakorlat élelmezési ellátását olyan igénnyel kellett megszervezni, hogy 
a nem romlandó élelmiszer elegendő legyen a gyakorlat végéig a saját készle
tek felhasználása révén. A romlandó élelmezési anyagok csupán a vasúti szállí
tás időtartamára voltak szerelvényenként készletezve. 

A tábor- és törzsvezetési gyakorlat állománya számára az NNH biztosította 
az előzetes igénylések szerint a romlandó élelmezési anyagokat. A megrendelé
seknél a legnagyobb gondot és problémát az étkezési létszámok, valamint az 
egyes hazai húsféleségek, hentesáru német megfelelőjének pontosítása, a zöldáru 
és gyümölcsszerzési lehetőségek felmérése képezték. 

Az élelmezési szakállomány és technikai eszközök hadosztályon belüli át
csoportosításán túl, a seregtesttől is vezénylésre került szakállomány és szak
technika. A tábori sütöde működtetése mindvégig hasznosnak bizonyult, mivel 
a személyi állomány számára biztosítva volt a hazai szabvány szerinti meg
szokott, jó minőségű kenyérellátás és a különböző péksütemények előállítása 

is. Hasznosnak bizonyult ugyancsak a tábor közelében levő pályaudvaron mű
ködtetett vasúti anyagellátó állomás, ahol élelmezési, ruházati, üzemanyag és 
technikai anyagok tárolása, kiszolgálása történt. Az EA őrzés-védelmére 4 fő 
állandó őrség volt kijelölve, akik az NNH egy ht. tiszthelyettesénck állandó segít
ségével hajtották végre feladatukat (2. sz. melléklet). A sorállomány részére 
telepítésre került egy önkiszolgáló étkezde, amelynek higiénés színvonalát nagy
ban emelte a gumipadozat. Az étkezde 3 turnusban biztosította a katonák kul
turált étkeztetését. Ugyancsak telepítésre került két tiszti étkezde, amely 2 tur
nusváltással biztosította a ht. állomány kulturált étkeztetését. 

Az élelmezési raktár a tábor területén 6 darab mobil raktárrészleggel tele
pült, amelyek között tej-, tejtermék, hús, hentesáru, kenyér, víz, zöldáru raktár
részleg működött, 1 fő tts. és 1 fő sorkatona végezte itt a munkát. 

A gyakorlat során több ízben került sor a különböző baráti résztvevők 

táborlátogatására és az erre az idóre eső főétkezés (elsősorban ebéd) kölcsönös 
kiszolgálására. 

Az élelmezési ellátásnál ki kell emelni az NDK katonai szerveinek pontos 
és jó minőségű szállításait, különösen a húsáru minden igényt kielégítő higié
nikus kiszerelését. Az élelmiszeripari termékek, elsősorban a hentesáruk igen 
jól beilleszthetők voltak a magyaros étkeztetésbe, a személyi állomány gyorsan 
megbarátkozott az új ízekkel. Az NDK NNH-e minden szállítási megrendelést 
igyekezett kielégíteni, így például meg kell említeni, hogy a szárazjég ellátást a 
hűtővagonokhoz Berlinből való utánszállítással biztosították. Ugyancsak jó mód
szernek bizonyult, hogy a német elvtársak hajtották végre a vétclezéseket, s 
minden megrendelt cikket beszállítottak időben az igényelt helyre. 

Különleges forrásként lehetett számbavenni az élelmezés tervezéséhez, szer
vezéséhez a hazai légi utánszállítást. Így a gyakorlat teljes időtartamára bizto
sítva volt a friss zöldség- és gyümölcsellátás, a választék bővítése. 

A tiszti, tiszthelyettesi, sorállomány márkában kifizetett napidíjából történő 
vásárlás biztosítására az NNH katonai kereskedelmi boltot telepített a tábor 
területén. A vásárlási igények folyamatosan pontosításra kerültek. 
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A gyakorlat üzemanyag .ellátása 

A gyakorlat üzemanyag-biztosítása előre meghatározott készletek lépcsőzé
sével és elszállításával történt. 

Az elfogyasztandó készletek pótlására vasúti tartályvagonokban E-86 ben
zin, ESZ-92 benzin és DZK-30 gázolaj került kiszállításra és letárolásra a vas
úti ellátóállomáson. Ez a mennyiség a gyakorlaton részt vevő technikát figye
lembe véve mintegy 6 javadalmazást jelentett. 

A gépjárművek feltöltésének rendje szabályozottan, naponta a technológiai 
folyamat (beérkezés-töltősoron feltöltés-okmányolás-telephelyre beállás) betar
tásával történt. A GYAK. VEZ személygépjárművek feltöltésére az NNH 
üzemanyagkútjánál lehetőség volt a VSZ tagállamai részére rendszeresített „El
számolási jegyzőkönyv" -ek alapján, utólagosan történő elszámolás mellett. 

A jól megszervezett előkészítő munka eredményeként az üzemanyag-ellá
tás zökkenőmentesen valósult meg. 

A ruhá~ati szolgálat .tevékenysége 

Az anyagi készletek megalakításánál a legnagyobb figyelmet a ruházati és 
pihentetési anyagok beszerzésére, készletezésére, illetve katonákig való méret
helyes lejuttatására kellett fordítani. 

Az elvonuló személyi állomány ruházati anyagaival szemben követelmény 
volt a jó minőség, az új, vagy újszerű állapot. Ennek érdekében a sorállomány 
ellátásra került: egy rend új szolgálati öltözettel a sapkától a bakancsig bezáró
lag, valamint hálózsákkal. A fentieken túl átvizsgálásra került a sorállomány 
kimenő- és sportruházata, valamint felszerelési cikkei, amely alapján cserét kel
,lett végrehajtani a 70 M kimenő öltönyök 30°/o-a, a kimenő ingblúzok 70°/o-a, 
a málhazsákok 400/o-a, evöcsészék és kulacsok 300/o-a, sportruházat 30%-a te
kintetében. További központi készletet alakítottak felsömházatból 50°/o, fehér
nernűből 70%, lábbeliböl 200/o, fel~zerelési cikkekből 100/o, gyakor.Ió ruházatból 
és nyári sapkából 100°/o-ot, HAFUK és dróthálós konténerekben, illetve eredeti 
göngyölegbe csomagolva. 

A ht. állomány egyéni ruházatának beszerzése érdekében külön „ruházati 
vásárlónapokat" kellett szerveztetni. Az igények kielégítéséhez az anyagokat az 
MN RSZF-ség központilag biztosította. 

Az állomány átlagosan 4-5000 Ft értékű ruházatot vásárolt. Emellett a 
ruházati illetmény tehermentesítésére és az egységesítés érdekében a gyakorlat 
időtartamára 1 pár 65 M bakancs került kölcsö:nhaszná1'atra kiadásra a ht. állo
mány részére. A ruházati anyagok kiszállítására csakúgy, mint a sorállomány 
esetében igénybe vették a kimenöruha dobozokat. 

A kulturált ruházati ellátás alapjául szolgáltak a táborokban működtetett 
ruházati javítóműhelyek, ahol a folyamatos javítás és elsősorban a felsőruházat 
vasalása történt. Ennek különös jelentősége volt a nagygyűlések és díszszemle 
állomány ruházati ellátásában, a szervezés során a javítóműhely működtetésé
hez fűzött reményeket maximálisan beváltotta. 

Egészségügyi ellátás 

A gyógyító-megelőző ellátás, de az egész reális egészségügyi ellátás szer
vezésére, végrehajtására hatással voltak: 

- a személyi állomány egészségi állapota, kiképzettsége, fizikai erönléte; 
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- a rendelkezésre álló egészségügyi erők és eszközök (6 fő ht. orvos, 7 db 
Sgk., 7 db 30 napos készlet és általános kígyószérum, 1 db kötözö gépkocsi); 

- az időjárási és terepviszonyok. 

Jól bevált rendszerben került telepítésre a táborban az ezredtipusú segély
hely, amely funkcionális részlegeinek kialakításával a béke ellátási formához 
igazodott, gyógyító-diagnosztikai, fektető, elkülönítő részlegekkel települt. A gyó
gyító-diagnosztikai részlegen belül sebészeti rendelő, belgyógyászati rendelő lett 
berendezve. A kötöző gk. szerepe a biztonsági tartalék képzésben merült ki, így 
jelentőséggel az effektív ellátásban nem bírt. A vizsgálósátrak, kezelők beren-
dezése rendeltetésükkel összhangban volt, de fel kell hívni a figyelmet a gumi- -
padozat nagy gyakorlati jelentőségére, elsősorban a kötöző-sebészeti sátrakban, .._ 
különösen a homokos terepviszonyok közepette - amilyen a gyakorlat körze-
tében is volt. 

A napi betegforgalom nem érte el az 1 °/o-ot a járóbeteg-rendelésen. Ez is 
bizonyítja az előzetes szűrővizsgálat nagy jelentőségét. A gyakorlat teljes idő
tartama alatt 6 fő került kórházba, akik közül 3 főt kellett légi úton hazaszállí
tani és a segélyhelyen a gyakorlat teljes időtartama alatt 10 fő fektetéséről 

kellett rövid időre gondoskodni. Fertőző beteg nem jelentkezett. 

Az ellátásban a legnagyobb gondot a napi 3-4 fő fogászati beteg jelentette, 
ugyanis az ellátásban nem voltak fogászati erők és eszközök bevonva. A tapasz
talat azt mutatja, hogy a kötöző gk. helyett célszerűbb lett volna fogászati gk. 
kiszállítását és bt., vagy kpa. fogorvos gyakorlatra történő vezénylését végre
hajtani. 

Külön említést érdemelnek az időjárási és terepviszonyok egészségügyi kö
vetkezményei. Az NDK-ban 1980 szeptemberében általában melegebb időjárás 
uralkodott a sokévi átlagnál. Az éjszakák és nappalok közötti hőingadozások _., 
azonban nagyok voltak. Ezért a betegek nazy része meghűléses panaszokkal je-
lentkezett a rendelésen. 

A másik döntőjelentőségű patalógiás faktort a homokos terepviszonyok ké
pezték. Éppen ezért a betegek további nagy százaléka pedig bőrgyógyászati 
problémák miatt fordult orvoshoz, igen gyakoriak voltak a bőrgennyesedések, 
a legkisebb felületes sérülések is gyorsan inficiálódtak. Mindebből az is követ
kezik, hogy igen nagy gondot kellett fordítani a személyi állomány tisztálkodásá
nak ellenőrzésére, amelynek érdekében a közegészségügyi-járványügyi orvos 
igen sokat tehet. Tehát hasonló esetekben célszerű egyik orvos feladataként 
megszabni a közegészségügyi-járványügyi munka teljes komplexét, különösen ha 
ehhez az állomány, mint a FEGYVERBARATSAG-80 gyakorlaton is biztosí
tott. 

Nehézséget okozott a nyelvismeret hiánya az ellátásban, ez úgy került át
hidalásra, hogy a segélyhelyeken német-magyar tolmácsok működtek. A gya
korlatra elvonuló állomány összeállításakor nagyobb hangsúlyt kellett volna fek
tetni az esetleges német nyelvtudású orvosok felkutatására. Ezért a seregtest· 
szinten célszerű nyilvántartást vezetni a szakkáderek nyelvismeretéről is, éppen 
a koalíciós feladatok jobb végrehajtása érdekében. 

A járványügyi helyzet ismeretét a német fél a gyakorlat vezetőségén keresz
tül információk adásával folyamatosan biztosította. 
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A gyakorlat tényleges hadtáphiz_tosításának fontosabb tapasztalatai a kö
vetkezókben összegezhetók. 

A gyakorlatok tényleges hadtápbiztosítását időben elkészített, egységes el
gondoláson alapuló részletes felkészülési terv alapján kell szervezni. A szervezés 
során azokat a területeket, amelyek pontosítása nem fejeződött be, a reálisan 
elvárható legmagasabb anyag- és munkaigénnyel kell betervezni, így a végleges 
döntésig megfelelő tartalék áll rendelkezésre. 

Egyes területeken a tényleges felki:szülést megelőzően (esetleg több hónap
pal) meg kell kezdeni az előkészítő munkálatokat. Vonatkozik ez elsősorban a 
megfelelő színvonalú ruházati készletek biztosítására, a saját szaktechnika fel
készítésére. Tekintetbe véve, hogy a hasonló gyakorlatok résztvevői a katonai 
feladatokon kívül a Magyar Néphadsereget képviselik külföldön, részt vesznek 
többezres tömegek és a televízió nyilvánossága előtti rendezvényeken, így el
engedhetetlen, hogy a hivatásos állomány mellett a teljes sorállomány is új 
felsőruházattal és lábbelivel vonuljon el a gyakorlatra. Ezt a tárgyévre történő 
ruházati illetmény tervezésénél és biztosításánál figyelembe kell venni. 

Nagyobb körültekintéssel kell megszervezni a vasúti szálHtásokat. A szám
vetések elkészítésénél bizonyos tartalék vagonkészletet kell biztosítani, ahol a 
soronkívül belépő anyagok szállítását nem más hadtáp szakanyag terhére kell 
megoldani. 

Feltétlenül meg kell oldani a többnapos személyszállítás során az előzőek
ben jelzett pihentetési és étkeztetési gondokat. Amíg megfelelő vasúti kocsi
típusok nem álJnak rendelkezésre, a kedvezőtlen adottságú BAH-vagonoknál 
a teljes férőhely 50°/o-ára szabad csak tervezni. 

Elöljárói segítséggel - vezénylések útján - biztosítani kell az oroszul és a 
befogadó állam nyelvén beszélni tudók számának növelését. Célszerű funkcioná
lis ellátó csoportonként legalább egy orosz és két fogadó állam nyelvén beszélő 
tiszthelyettes, illetve sorkatona biztosítása, utóbbiak közül egyik a vételező kö
zeggel dolgozhat. 

Gondoskodni kell a személyi állomány fogászati ellátásáról, célszerű fogá
szati gépkocsi és fogorvos vezénylése. 

Cikkünkben közreadott tapasztalatainkkal szerény mértékben szeretnénk 
hozzájárulni a mind nagyobb számú külföldön levezetésre kerülő gyakorlat, lö
vészet tényleges hadtápbiztosítása eredményes megszervezéséhez. 

Különösen szükséges a korábbi jó, vagy kedvezőtlen tapasztalat ... i,... me2:is
merése az ilyen jellegű feladatokat először végrehajtó tisztek, tiszthelyettesek 
részéről. 

(A mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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A „BAKONY-81" harcászati gyakorlat 
fontosabb hadtáp tapasztalatairól 

C s a b a i G y ö r g y százados 

1981 januárjában - a jóváhagyott terveknek megfelelően - magyar és szovjet 
gépesített lövészhadosztályok, hadseregközvetlen fegyvernemi és szakcsapatok 
részvételével harcászati együttműködési gyakorlat került végrehajtásra. 

A gyakorlat politikai jelentőségén túl, jellegéből fakadóan egy sor, meg
ítélésem szerint is a központ-, hadsereg- és a csapathadtáp tagozatban jól hasz
nosítható tapasztalatokhoz jutottunk. A tapasztalatok egy részét, a teljességre 
való törekvés igénye nélkül közreadom. 

A gyakorlat sajátosságait - amelyek a hat mozzanatra jellemzőek voltak -
az alábbiak képezték: 

- az erdős-hegyes terep; 
- a zord téli időjárási viszonyok; _,, 
- a szovjet hadtápszervckkd való szoros együttműködés a feltöltésben, se-

besült kiürítésbcn, anyagellátásban stb.; 
- a csapatok - a hadtápegységek és -alegységek is - a gyakorlat m~gkezdése 

előtt viszonylag hosszú ideig (7-10 nap) begyakorlást végeztek a gyakorlótéren 
a „várható" harc- és szakfeladatoknak megfelelően; 

- a résztvevő csapatok egy része az „M" -t a helyőrségen kívül hajtotta 
végre, u.gyaakkor a csapatok nagy többsége „B", illetve kiegészített állománnyal 
vonult el a gyakorlatra; 

- sor került az „M" állományra feltöltött gl. e. komplex feltöltésének meg
tervezésére, megszervezésére és végrehajtására a szovjet hadtápszervek bevo
násával. 

A gyakorlatra történö szervezett felkészülés érdekében az elöljárók részletes, 
szinte mindenre kiterjedő intézkedéseket adtak ki az alárendeltek részére. A had
osztály-hadtáptörzs négy írásos intézkedést juttatott le saját csapataihoz. A fel
készülés tervezésében, szervezésében, megvalósításában jelentős szerepet szántal 
- ami meg is hozta a hasznát - a hadtáptisztek, -tisztlhelyettesek és ~katonák egyé-
ni, majd a kollektív feLkészülésének, annak lépcsőzetes egymásra épftettségének. 
A személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében szakállomány, nagy mennyiségű 
technika és anyagi cs:z,közök kerültek átcsoportosításra, mely erőfeszítést követelt 
más, a gyakorlaton nem részt vevő hadosztályoktól is. A fentiek mozgatása és 
igénybevételének költségei a gyakorlat össz-költségkihatásában közvetlenül nem 
mutatkozott. 
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A szervezett, tervszerű felkészülést jelentősen nehezítette a vagyonfelmérő 
leltározás, a személyi állomány népgazdaságból rövid ideje történt visszaérkezése, 
az év végi jelentések, elszámolások felterjesztéshez való előkészítése. A fenti fela
datok összegzett hatástényezői a hadtáp személyi állomány egyes kategóriájának 
túlterheltségéhez vezettek és nem minden egyes helyen sikerült felszámolni ~ fe
szültségeket. 

A gyakorlat kezdetén az egyik gépesített lövészezred az „M" -i feladatait a 
béke helyőrségen kívül hajtotta végre. Az ezredparancsnok hadtáphelyettese - a 
helyzet alapos elemzése után - a meglevő hadtáperőket és -eszközöket az ellátási 
végpontokra decentralizálta. Ezzel a módszerrel a bevonuló állomány ellátása, 
felszerelése teljes mértékben „megbízhatóvá" vált. 

Az átcsoportosítás megkezdése előtt az egységektől, az alegységektől kikülö
nített előkészítő részlegek - hadtáperőkkel és -eszközökkel megerősítve - a ki
jelölt helyen, a gyakorlótéren felépítették az ún. ,,erdei tábor"-t és fűtött sátorral, 
meleg étellel várták a beérkező csapatokat. A táborok berendezésére és elhelye
zésére a „PAJZS-79" gyakorlaton kialakított táborrend volt az irányadó. A meg
indulási körletek elfoglalása kombinált menet végrehajtásával, több lépcsőben, a 
vasút és közutak egyidejű igénybevételével történt meg. 

A személyi állomány vasúton történő szállítása alatt megismétlődött a 
,,FEGYVERBARATSAG-80" és jó néhány téli gyakorlaton már előfordult eset, 
azaz a fütővagonok biztosításának problémája. Ugyancsak gondot okozott az, hogy 
a tervezés, a katonai vastiti szervekkel való együttműködés alacsony színvonala 
miatt a MA V-nak vissza kellett adni 50 db leigényelt vagont, ugyanakkor 178 db 
vagonra pótigénylést kellett benyújtani. A fentiek - elöljáró megítélése szerint 
is - az ilyen irányú szaktevékenység nagyvonalú előkészítését igazolják. 

Ezen a gyakorlaton került első ízben következetes alkalmazásra a tartalmá
ban és formájában sokak által is újszerűnek tartott „begyakorlási elv" amely sze
rint a gyakorlat nemcsak vizsga, hanem a felkészítés fontos állomása is, hiszen 
a rendelkezésre biztosított lehetőségeket minden vonatkozásban maximálisan ki 
kell használni. Vagyis abban az időszakban, amikor az összfegyvernemi, fegy
vernemi és szakcsapatok a gyakorlaton végrehajtandó harcfeladatra készülnek, 
dc gyakorolnak, akkor a hadtápcsapatok azokkal, és az ellátás-kiszolgálással szo
ros összhangban szintén begyakorlási feladatokat hajtanak végre. Például az át
töréshez lőszert szállítanak ki, esetleg azt földre rakják, feltöltést, segélyhely
telepítést stb. hajtanak végre. Tehát a begyakorlás jelentősége és előnye abban 
is megmutatkozik, hogy a gyakorló hadtápállomány a hadtáptörzsek leterheltsége 
mellett célirányosan készül a várható feladat végrehajtására. Ezáltal, a technikai 
és anyagi lehetőségek kihasználásával, a „katonai mesterség" fokozásával a gya
korlat komplex hatékonysága is növekszik. Az ilyen felfogás a jövőbeni gyakor
latokon a felkészítési célkitűzések elérése mellett kedvezően hathat a gyakorlatok 
hadtáp költségeinek alakulására oly módon, hogy a hadtápegységek, -alegységek 
rendeltetésükkel azonos szolgáltatási, szállítási, ipari, kiszolgálási, ellátási stb. te
vékenységeket végezhetnek. 

A gyakorló magyar és szovjet hadosztály-hadtáptörzsek a gyakorlat vezető
ségétől kapott feladatokat a párhuzamos munka jól bevált módszerével dolgoz
ták fel. A hadtáptörzsek tervező munkájára sajátosan hatott az, hogy azok a csa
patoktól 45-60 km-es távolságra helyezkedtek el. Ebben az időszakban a csapa
tok a konkrét harcfeladatot gyakorolták, a törzsek pedig a „fadugós" változatra 
is terveztek. Igaz, annak keretében jól beilleszkedett a csapatok várható harctevé-
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kcnysége. Az. ezredhadtáptörzsek többsége összekovácsoltan, begyakorlottan dol
gozott, mégis egyes parancsnok hadtáphelyettese:k ·hiányosan kimunkált hadtápbiz
tosítási tervekkel jelentek meg a hadosztály hadtápvezetési ponton a berendelések 
a1kalmával, és jelentéseik esetenként „teátrális" jellegűek voltak. Úgy tűnik, 
hogy a tervezés időszakában a parancsnok hadtáphelyettesek többszöri beren
delése felesleges. Ebből olyan következtetés is levonható, hogy a jövőben a gya
korlatok során az ilyen vezetési aktusokat jobban fel lehet és fel is ke11 használni 
a hadtáp együttműködési és más ellátási feladatok végrehajtásának megszerve
zésére, pontosítására. 

A kidolgozott hadtápbiztosítási tervek, hadtápparancsok, -intézkedések és 
más okmányok az érvényben levő követelményeknek tartalmilag és formailag 
megfeleltek. Ma még több hadosztálynál ismételten jelentkező fogyatékosság a 
mobil adatfeldolgozó pontok kapacitás-kihasználatlansága. Csak a történelmi hű
ség kedvéért jegyzem meg, hogy ugyanennél a hadosztály-hadtáptörzsnél az 
1971-es HM-i felügyeleti szemlén végrehajtott gyakorlat alkalmával több mint 
10 kísérleti program került .Iefuttatásra a mostani néggyel szemben. A megoldás 
egyik lehetséges útjának az mutatkozik, ha a gyakorlatok során a hadtáptörzsek 
különböző munkagrafikonjaiba, a szolgálati személyek tevékenységi jegyzékeikbe 
beállításra kerülne a mobil adatfeldolgozó pontnak történő adat-előkészítés és 
időbeni adatszolgáltatás. A hadtápparancs, -intézkedés kivonatok az alárendel
tekhez történő eljuttatása megtörtént ,azonban néhány közvetlen zászlóalj részére 
késve került lejuttatásra. 

A tervezés folyamata kellő egyenletességét nagytnértékben zavarta, megne
hezítette és a gyakorlat egész folyamán éreztette hatását a hadtáptörzsek tisztjei 
felkészültségében ma még fellelhető, elsősorban az ellenség szervezetei és vár
ható harceljárásai alacsony szintű ismerete. Különösen szembetűnő volt a 
„HADERŐREFORM-78" új osztrák katonai doktrínából fakadó változásokra 
az egység, alegység szinten történő lassú reagálás. Ezért is fordulhatott elő és 
válhatott általánossá az utóbbi évek gyakorlatain, hogy tévesen ítélik meg egyes 
hadtáptörzsekbcn a támadó csapataink hadtápbiztosítására kiható és számba jö
hető, de nem csak tőlünk függő és elhanyagolható tényezőket. Így azután csak 
formálisnak és bizonytalanoknak ítélhetjük meg a hadtáp élet-, működő- és telje
sítőképessége, azaz összképessége fenntartására irányuló, nem kellően megalapo
zott rendszabályokat. 

A magyar hadosztály-hadtáptörzs kellő gyakorlati jártassággal, ,,előrelátás

sal" szervezte a kiadott parancsok és intézkedések végrehajtásának helyszíni el
lenőrzését. Az „Irányelvek ... " 1. pontja (5. oldal 2. bekezdés) előírja: ,,A ve
zetés operativitása megköveteli annak hclyszínességét". Mégis előfordult, hogy a 
gyakorlat megkezdéséig a hadosztály-hadtáptörzstől a1árendelteknél ellenőrzést 
alig hajtottak végre. Sokszor közzétett, de most is megismételt az az álláspont, 
hogy a szervezés időszakában az egyik legfontosabb teendő az alárendeltek fel
készülésének helyszíni ellenőrzése, - segítő jelleggel. A helyszíni ellenőrzések 
során az ellenőrző csoportok vagy egyes tisztek személyes segítségnyújtással, akár 
beavatkozással helyes mederbe terelhetik az ügyek „menetét". Természetesen, 
megfelelő lehetőség kínálkozik az elöljáró részéről a saját elhatározása realitásá
nak megállapítására, a szükséges simítások - egyeztetések elvégzésére, átfedések 
kiiktatására, azaz a teljes szinkron kialakítására, tehát a visszacsatolás elvég2é
sére, az elöljáró és alárendelt tagozatok közötti együttműködési kérdések (pl. utak 
igénybevétele) pontosítására. 
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A másik ilyen akut és folyamatosan visszatérő probléma - a hadosztálypa
rancsnok hadtáphelyettesek és az ellátó-zászlóaljparancsnokok elhatározásának 
ta1talmi azonossága. Ezek az ismétlődő esetek ugyancsak a parancsnokok és tör
zsek felkészítésének rosszul értelmezett köréhez, módszeréhez tartoznak, mert így 
nem jut érvényre az a közismert szabály, hogy mindenkinek csak annyi infor
máció juthat a birtokába, amennyi a feladata teljesítéséhez szükséges. 

A hadosztályhadtáp felépítése megfelelt a parancsnok támadó harcra hozott 
elhatározásának és a gyakorlótér sajátosságainak. A hadosztály hadtápvezetési 
pont csoportosítása, ezen belül a vezetesi csoport telepítése, őrzése, védelme a 
jelenlegi elvárásoknak megfelelt. A munkafeltételek kedvezőbb biztosítására ér
dekes kezdeményezéssel, új sátrak alkalmazásával a technikai szolgálat is gondot 
fordított. A gyakorlat hadtápvezetésében ez esetben is kidomborodott a koalíciós 
jelleg, amely megmutatkozott az egységes hadtápbiztosítási elvek alkalmazásá
ban is. 

A harcászati gyakorlaton részt vevő személyi állomány valóságos élelmezési 
és egyéb anyagokka:l való ellátását jól szolgálta az ajkai vasútállomáson a 17 va
gonba telepített „vasúti élelmiszer-előkészítő és vegyes anyagellátó állomás", 
amely működés közben került bemutatásra az érintett szolgálati személyeknek, 
minden felesleges cicomázás nélkül. Rendeltetésének tekinthető az alárendeltek 
- esetleg a koalíciós állomány is - és megerősítők részére romlandó élelem, hús, 
hentesáru, kenyér, zöldfőzelékek, zöldségfélék stb. átvétele, konyhakész állapotba 
történő előkészítése és más anyagokkal, például ivóvízzel, tüzifával, gázolajjal, 
ruházati anyaggal, vegyivédelmi anyaggal stb. történő kiadása. Felépítése a kö
vetkező volt: okmányoló, hivatásos állomány pihenője; zöldségfeldolgozó; zöld
ségtároló; hűtő (hús- és hentesáru részére) ; konyhavagon; legénységi állomány pi
henője; őnég; ruházati anyag; tüzifa; fűtőolaj stb. Az ellátás rendszerében ,, ... 
állomás" gazdaságosságát az is bizonyítja, hogy a nyolc napos működtetése 
89,063 F<-ba (vagonbérlet és jég összege) került. 

A gyakorlat létszámára kivetítve ez azt jelenti, hogy 1 főre egy napra 8,90 
forintot tesz ki. Azt hiszem, egyből érzékelhető a rentábilis működtetés, mert a 
táborok az ellátózászlóaljtól átlagosan 55-65 km-re települtek és így bármilyen 
számítások elvégzése nélkül is nyilvánvaló, hogy a szállítási költségek megtaka
rításához az ilyen típusú állomás működtetése lényegesen hozzájárult és összes
ségében elősegítette a gyakorlat hadtáp összköltségeinek csökkentését. A hasonló 
,,ideiglenes" megoldásokra az esetleges hadműveleti irányban is fel kell készülni. 
A továbblépés érdekében úgy tűnik, hogy működtethető konténerben, üdülő élel
mezési objektumában, élelmezési cikkeket gyártó üzemekben, ha a kiszolgálási, 
üzemeltetési és őrzés-védelmi stb. feltételek megteremtésre kerülnek. 

A „BAKONY-81" gyakorlat hadtáp elgondolásának megfelelően, a szovjet 
hadtápcsapatok alkalmazásával a közös üzemanyag-ellátás érdekében, az Allami 
Termékgazdálkodási Igazgatósággal karöltve, annak eplényi stacionér üzemanyag
raktárából a hadosztályok ellátózászlóaljainak üzemanyag-szállító alegységei haj
tóanyag vételezést hajtottak végre, változatos módszerek alkalmazásával. 

A vételezés során a töltő-kiszolgáló rendszer a PSZT-100-as és PSZTR-
100-as csővezeték-rendszer elemeibő,l, a csapattöltősor állományából és MPG-
60-as hajtóanyag-szivattyúkból került kiépítésre. A mérések alapján az előző 
módszerrel - autóbenzinből egy leszállóággal, egy MPG-60-as hajtóanyag-szi
vattyúval és 6 db töltőállvánnyal 6 db üzemanyag-töltőgépkocsiba 20 perc alatt 
22 tonna; gázolajból két leszállóágat működtetve 2 db MP 60-as hajtóanyag-
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szivattyúval és 8 db töltőállvánnyal 8 db üzemanyag-töltőgépkocsiba 20 perc 
alatt 34 tonna tölthető fel 7 fő szakállomány munkájával. A szigorúan szabá
lyozott töltési munkamódszerek mellett fontos feladatot jelentett a forgalomsza
bályozás feszes megszervezése, fenntartása, az őrzés-védelmi, a tűzvédelmi rend
szabályok betartása és a nyilvántartási okmányok helyszíni precíz kitöltése. A 
fentieken kívül az üzemanyag-ellátás folyamatos ellátása érdekében az egyes 
vasúti (kirakó-) állomásokra hajtóanyagok kerültek tartályvagonokba lebiztosí
tásra, amelyekiet a gyakorlat menetének megfelelően állomásról-állomásra moz
gatták. 

A felvételezett üzemanyag áramlási sebességének növelése érdekében, annak 
nagy részét komplex feltöltés keretében (szovjet PZP 20-as tábori töltősoron) 
szovjet hadtápalegységek töltötték fel az egyik gépesített lövészezredet. A komp
lex feltöltés folyamán 360 db harckocsit és egyéb technikát töltöttek fel üzem
anyaggal, 2156 főt láttak el meleg élelemmel és egyéb anyagokkal. A komplex 
feltöltés szervezetten, óramű pontossággal valósult meg, az 1980-ban az MNHF 
elvtárs által Tapolcán levezetett elméleti konferencia szellemében. 

Ez a gyakorlat is ismételten bebizonyította, hogy egészségügyi alegységek és 
egységek a szakszerű felkészítés után képesek a saját nemzetiségű sérülteken túl, 
a koalíciós, azaz más nemzetiségű sérültek ellátására, gyógykezelésére és kiürí
tésére. A gyakorlaton a szovjet és magyar ezredsegélyhelyekről markírozott sé
rültek kerültek a HSH-re kiürítésre. A feladatok eredményes, humanista telje
sítésében az egészségügyi állomány lelkiismeretes szaktevékenységével nagymér
tékben hozzájárult. Munkájukban nagy segítséget nyújtott az orosz-magyar nyelvű 
mintaokmányok előre történő elkészítése. 

A téli gyakorlaton végzett felmérő, elemző munka során jelentős figyelem 
lett fordítva az éles, tényleges és fadugós feladatok összehangoltságának vizsgá
latára. Tapasztalatok szerint ezek a szakfeladatok elsősorban a bizonytalanság 
érzete miatt is jelentősen elkülönültek, a szervezésben és a vezetésben esetenként 
rl:szekre hullottak, sőt néhányszor az időhiány és a túlzott leterheltség miatt a 
vezetők látőköréből kiestek, az alárendeltek pedig felsőbb ráhatás nélkül csak 
az elengedhetetlenül fontos feladatokat hajtották végre. Például a tranzitálás je
lenleg még csak törekvési szemlélet, megvalósítására esetleg nyomok találhatók. 
Elnagyolt a megtervezett szállítások egy-két gépkocsiból álló jelzett szállítmá
nyonkénti gyakoroltatása az előírt időtényezők szerint a terv szerinti menetvo
nalon, az anyagáramlási sebesség ütemének mérése (14-18 km/ó volt), a szállít
mányok híradásának, őrzésének, védelmének és légvédelmének biztosítása. 

A személyi állomány téli időjárási körülmények közötti ellátásának, kiszolgá
lásának megtervezését, megszervezését valamennyi hadtápvezető centrális kérdés
ként kezelte. Szükség is volt erre a felfogásra, hiszen az előző hasonló időszakok
ban levezetett gyakorlatoktól eltérően az időjárás nemcsak az évszak és a prog
nózis szerint, hanem valójában igazán zordnak, télinek bizonyult. A felkészülés
kor az átcsoportosítás végrehajtása, a ruházat, a pihentetési eszközök lépcsőzése, 
a gyakorlat folyamán a személyi állomány folyamatos és jó minőségű élelmezése, 
az egészség és fagyvédelme emberfeletti erőfeszítést követelt meg az irányító és 
végrehajtó hadtápállománytól egyaránt. 

A jó minőségű, szükséges mennyiségű (napi energiatartalom 17 ,0-18,0 MJ 
volt) és folyamatos élelmezési ellátás során egyes egységeknél előfordult, hogy 
az irányétlapot központi étlapnak tekintették. Ugyancsak a rosszul értelmezett 
kérdéshez tartozik az is, hogy vasárnap délben (aznap a begyakorlás szünetelt) a 
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katonák kezébe egyes táborokban melegített készétel konzervet adtak, és azt a 
fűtetlen étkező-sátrak miatt a hálósátrakban fogyasztották el. A harctevékenység 
idejére pedig a hadiétlap alapján a katonák részére az egynapi élelem nem került 
kiadásra. 

A ruházat minősége, a többréteges öltözködés, a cserekészletek létrehozása 
és alegységekig történő lépcsőzése, a melegedő és szárító sátrak folyamatos üze
meltetése a személyi állomány szervezetének regenerálódásához, egészségének 
megóvásához jelentősen hozzájárult. 

A takarékosságra való törekvést tükrözte az üzemanyag-ellátásban az ala
csonyabb normaközi szorzószámra való törekvés, a felesleges motorjáratások 
megszüntetése, a harc- és gépjárművek előre történő beszabályozása, a fagyálló
veszteségek keletkezésének és az elfolyásoknak a megakadályozása. 

A táborokban az ellátás-kiszolgálás szervezett megvalósításában elsődleges 
szerepet játszott az ott tartózkodó parancsnoki állomány. A törzsek kikülönítése 
időszakában a tábori belső élet szervezettsége fellazult, ami kihatott a hadtáp 
munkájára is. 

A téli időjárási viszonyok következtében az utak egy-egy szakasza eljege
sedett, esetenként járhatatlanná vált. A járhatatlan szakaszokon az utak tisztítása, 
sózása, homokozása vált szükségessé. A gyakorlótéren a vasúti átjárókon az át
járás, a fogalomszabályozás, egyszóval a közúti komendáns feladatok teljes ér
tékű ellátása csak a gyakorlatvezetőség beavatkozása után valósult meg. 

Befejezésül azok a legfontosabb következtetések maradtak, amelyek a soron 
levő felkészítési időszakban a gyakorlat hadtáptapasztalatai alapján feladataink 
egy részét képezik, megoldásuk jelentősen hozzájárult a hadtáp hadrafoghatósá
gának növeléséhez és egyúttal előrelépésünk zálogát is képezhetik. Ezek közé az 
alábbiakat lehet sorolni: 

- a „gl. csapatok komplex feltöltése" konferencia megállapításai, útmutatá
sai a gyakorlat tapasztalatai alapján egyértelműen helyeseknek ítélhetők. A had
táp élet-, működő- és teljesítőképességének fokozása érdekében azonban vala
mennyi tagozatban tovább kell folytatni a szűk keresztmetszetek elméleti és gya
korlati feltárását, feloldását, a csapatok szükségletei, időbeni és komplex kielé
gítése érdekében; 

- tovább kell vizsgálni a helyőrségen kívüli „M" hadtápfeltételck javításá
nak lehetőségeit, hiszen az ellátás, pihentetés iránt támasztott követelmények csak 
az elöljáró segítségével teljesíthető; 

- széles körben szükséges tudatosítani, hogy az „M" kiképzési tervek fog· 
lalkozási jegyei a hadtápcsapatok begyakorlására jól felhasználhatók, és így fe
leslegessé válik valamennyi gyakorlatra azok újbóli elkészítése; 

- új eredmények születtek a szovjet és magyar hadtápcsapatok, -törzsek 
együttműködésében, de további közös vizsgálatot igényelnek a harc alatti koalí
ciós hadtápvezetés kérdései, a hadtápalegységek, -egységek együttműködési for
máinak továbbfejlesztése, a kétnyelvű okmányok tökéletesítése és az orosz nyelv 
kiterjedtebb alkalmazása az egység- és hadosztály-hadtáptörzsekben; 

- a közeljövőben határozottabban reagálni szükséges az Ausztriában beve
zetett „HADERŐREFORM-78" miatt az osztrák hadsereg szervezetében, harc
eljárásában bekövetkezett változásokra, a harc (hadművelet) hadtápbiztosításá · 
ban, elsősorban a hadtápfelderítésben és a hadtáp harcbiztosításában; 

- a jövőbeni hasonló típusú gyakorlatokon célszerű alkalmazni a vasúti 
élelmiszerelőkészítő és vegyesanyagellátó állomást vagy annak továbbfejlesztett 
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változatát. Gyakorolni a központi raktározási vállalattal (volt ATI-val) a tö
meges hajtóanyag-vételezést; 

- a hadtápvezetési pontok mozgékonysága, védettsége, életképessége további 
fokozása mellett jelentősen ki kell szélesíteni az okmányoló és sokszorosító esz
közök körét, meg kell gyorsítani az információk feldolgozását és áramlását é,; 
megkezdeni az információs feldolgozás és áramlás sebességének mérését együtt 
és külön-külön is egyaránt; 

- a fenti méretű gyakorlatokon a hadosztály hadtápvezetési ponton folyó 
politikai rendezvényekre az alárendelt hadtápvezetési pontokon tevékenykedő 
politikai munkásokat is be lehet vonni a lehetőség és a szükségletesség függvé
nyében. Ugyanakkor a hadtáp hivatásos és sorállomány a fokozottabb szellemi 
és fizikai leterheltsége miatt aktívabb pártpolitikai, mozgalmi munkát igényel és 
követel. 

Természetesen a gyakorlat teljes hadtápvetületének bemutatására és meg
ismertetésére nem vállalkozom. Csupán az általam fontosnak és újszerűnek ítélt 
tapasztalatokat kívántam a fentiekben közreadni a szélesebb körű hasznosítás 
reményében. 
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A CSAPATGAZDALKODÁS ELMÉLETE, 
ELLATAS, GAZDALKODAS, 

KATONAI KÖZLEKEDÉS 

Gazdasági beszámoló tartalma, 
a korszerűsítés iránya, lehetősége 

D r. V á r helyi l s tv á n alezredes 

A pénzügyi szolgálatnak az alapnyilvántartásban lekönyvelt kiadásokról 
minden önálló költségvetési gazdálkodást folytató katonai szervezet gazdálko
dásáról évente két alkalommal - az 1. és II. félév végén - költségvetési be
számolót kell készíteni. A két beszámoló tartalmilag is lényegesen eltér egy-
mástól. 

A tartalmi eltérést egyrészt az jelenti, hogy az L félévi beszámoló jelentés 
a kiadások közül természetesen a június 30-ig felmerülteket tartalmazza, a jóvá
hagyott eredeti költségvetési előirányzatokhoz viszonyítva. Ezzel szemben a II. 
félévi jelentés az egész évben felmerült kiadásokat, továbbá a módosított, 
jóváhagyott előirányzatokat, valamint az előirányzati maradványokat tartalmaz
za. Ezeket a pénzügyi szolgálat könyvviteli moduljának kialakítása, működése 
óta az MN Pénzügyi Számító és Nyugdíjmegállapító Központ az ott működő 
elektronikus számítógép segítségével állítja össze és küldi meg a végrehajtó és 
középirányító pénzügyi szervezeti elemek, valamint az MN Pénzügyi Szolgálat 
Főnökség részére, természetesen a reájuk vonatkozó mélységben és összesítés 
szerint. Ez valamennyi költségvetési rovat és tétel előirányzatait, kiadásait és 
bevételeit tartalmazza. Ezen kívül a kiadási adatok jogcímek szerinti bontását 
is biztosítja. 

Az előzőekben számszaki jelentések eltérésein túl jelentős tartalmi különb
séget jelent az is, hogy a II. féléves jelentés időszakában ún . .,szöveges" beszá
molót is össze kell állítani. Ebben - többek között - értékelni szükséges az éves 
költségvetési gazdálkodás eredményeit, a különféle helyi intézkedések hatását, 
a takarékos gazdálkodás eredményeit, a különféle helyi intézkedések hatását, 
a takarékos gazdálkodás eredményeit, a bérgazdálkodás helyzetét, a szolgálati 
és munkakörülmények alakulását; számot kell adni a pénzforgalom alakulásáról, 
valamint az év végi előirányzati maradványokat kiváltó okokról, hatásukról. 
Az utóbbi során a gazdálkodó szolgálati ágak, fegyvernemek információi jelen
tik az alapadatokat, melyek nélkül a pénzügyi szolgálat képtelen összeállítani 
a jelentést, nem áll módjában minősíteni a maradványokat. (Takarékos gazdál
kodás, átnyúló fizetési kötelezettség, feladatátütemezés, feladatelmaradás.) Az 
összeállított jelentések az elöljáró pénzügyi szervezeti elemeken keresztül jut el 
az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökségre, ahol azokat felhasználják az MN-szintű 
beszámoló összeállításánál. 
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Ennyiben lehet - nagyon röviden - összefoglalni a gazdasági beszámolók 
tartalmát, lényegét. 

A pénzügyi szolgálat csatornáján felterjesztésre kerülő beszámolók mellett 
az egyes szolgálati ágak - a saját szakterületüket érintően - szintén megkövete
lik a gazdálkodás eredményeiről szóló jelentést. 

Mindezek mellett - pontosabban: időrendileg ezeket megelőzően - készül 
el a parancsnok beszámolója, mely tartalmát részletezni nem kívánom, azonban 
abban is szólni kell a gazdálkodás területén elért eredményekről. 

Mielőtt a korszerűsítés irányát, lehetőségét felvázolnám három, a gazdál-
kodás különböző fázisait érintő változtatásról szükséges említést tenni. Ezek a ., ' 
követke,ők: 

normatív tervezés és költséggazdálkodás, 
- az ún. ,,pénzkeret-gazdálkodás" és 
- az értéknyilvántartás 

bevezetése, meghonosítása. 

Jelen tanulmány keretei között nem kívánok ezek bevezetésének szükséges
ségével foglalkozni, csak azok lényegét - nagyon röviden - ismertetni, mivel az 
előző változtatásokat a továbbiakban mint megvalósítható és megvalósult meg
oldásokként elfogadom és kezelem. 

A normatív tervezés és költséggazdálkodás egyrészt azt jelenti, hogy vala
mennyi költségvetési kiadást felölelő előirányzatokat ún. összevont és résznor
matívák alapján lehet és kell évenként kialakítani, másrészről a gazdálkodásban 
- és főleg értékkezelésben - a kiadási szemléletet felváltaná a költség-szemlélet. 
(Vannak olyan költségek, melyek kiadása a megelőző beszámolási időszakok
ban merültek fel.) 

A „pénzkeret-gazdálkodás" bevezetése, az ún. természetbeni ellátás körébe 
tartozó eszközök nyilvántartása tekintetében jelentene lényeges változást, ugyan-
akkor fokozódna a néphadsereg gazdálkodásának hatékonysága. Mit is jelent 
ez a megoldás közelebbről? Azt, hogy · 

., ... a gazdálkodó katonai szervezet a feladat végrehajtására «pénzkeret>>-et 
kap, amely magában foglalja a jelenlegi, térítésmentesen rendelkezésre bocsá
tott anyagok, technikai eszközök értékét és pénzeszközöket ( saját felhasználású 
költségvetési előirányzatokat) is. A pénz tehát jelentős szerepet kap akkor is, 
ha az adott folyamatban fizetőeszközként nem funkcionál. Ennek a módszernek 
előnye, hogy ... érdekeltté teszi a csapatokat a természetbeni ellátás körébe 
tartozó területeken is az ésszerű gazdálkodásban." (1) 

A teljességre törekvő számvitel el sem képzelhető a vagyoni érték nyilván
tartása nélkül. A normatív tervezés és költséggazdálkodás rendszere szükség
szerűen követeli meg az értéknyilvántartás bevezetését. .A:z utóbbi meghonosí
tása tartalmazná mind a csapat-, mind a központi költségvetési gazdálkodás 
körében biztosított valamennyi eszköz, berendezés, épület stb. értékét, termé-
szetesen a kimondottan· haditechnikai eszközökét is. Az alapadatok kimunká
lása kétségkívül nagy pontosságot, szakértelmet igényel, a munka volumene 
miatt is, de gazdaságossági szempontok miatt is egy általános vagyonfelméréssel 

1 Dr. Földes Ferenc alezredes: A csapatgazdálkodás tovább:fejlesztésének lehetőségei. 
Honvédelem, 1979. évi 11. szám. 42. old. 
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kell összekapcsolni. Az érték szerinti nyilvántartás folyamatos aktualizilása már 
korántsem jelentene olyan problémát, mint az első ,,felértékelés", hiszen a szük
séges adatok a csapat- és központi gazdálkodás keretében is könnyen biztosít
hatók. 

Ezek figyelembevételével vizsgáljuk meg a gazdasági beszámoló tartalmát 
tekintve a korszerűsítésnek milyen irányai és lehetőségei bontakoztathatók ki. 

Mindenekelőtt rögzíthető, hogy a jelenlegi beszámolási rendszert célszerű 

lenne felülvizsgálni, és olyan szisztémát kialakítani, mely a jelenlegi parancs
noki és ágazati, gazdasági beszámolókat integrálná, időben is azonos időszakra 
koncentrálná. 

Jelen tanulmány keretei között nem kívánok részletesen foglalkozni a pa
rancsnoki beszámoló tartalmára vonatkozó részletes módosító javaslat kialakí
tásával, mint ahogy az egyes fegyvernemi, szolgálati ágak beszámolóinak sajá
tosságaival sem. A beszámoló jelentéssel csak olyan vonatkozásokban széndéko
zom foglalkozni, mely a csapatok, intézetek gazdálkodásával van szorosabb 
összefüggésben, illetőleg a pénzügyi szolgálat jelenlegi és tervezett nyilvántartási 
rendszeréből adódó adatok felhasználásával megvalósítható. Ennek ellenére -
az általam a következőkben vázolt beszámolási rendszer - számos vonatkozás
ban a harckészültségi helyzet, az erkölcsi-politikai állapot megítélésére is adna 
(közvetlen és közvetett módon) lehetőséget. 

Az 1979. évi II. számú, az állami pénzügyekről szóló törvény a félévenkénti 
költségvetési beszámolást teszi továbbra is kötelezővé. A költségvetési beszá
moló két főbb részből 

1. a számszaki bizonyításból és 

2. a szöveges értékelésből 
tevődik össze. 

1. Beszámoló jelentés - számszaki bizonyítás 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi rendszer és a jövőre vonatkozó elképzelé
seim szerint mind a tervezés, mind az évközi gazdálkodás elszámolása, mind az 
értékadatok, mind a központi költségvetésekre vonatkozó ún. ,,pénzkeret" -ek 
nyilvántartására ugyanazzal a számítógéppel történne, természetes, hogy a be
számoló jelentések számszaki része is ott készülne - mindkét beszámolási idő
szakra -, melyeket megfelelő csoportosítások szerint a különböző vezetési szin
tek parancsnokai - szinte egyidőben - megkapnának. 

Mit is tartalmaznak a számszaki beszámoló jelentések? 
A) az/, félév végén 

- a pénz- és anyagforgalom, a készletgazdálkodás tekintetében a költségek 
és kiadások elkülönített kimutatását, 

- a központi ellátás rendszerében biztosított pénzkeret, felhasználás és ma-
radványösszegeit költségvetési tételenként. 

B) a költségvetési év végén 

- ugyanazokat, melyeket az I. félév végén, 
- állóeszközök és -anyagok könyvviteli értékének helyzetét. 

Az MN Pénzügyi Számító és Nyugdíjmcgállapító Központ megküldené az 
elöljáró parancsnokok részére valamennyi közvetlenül alárendelt katonai szer-
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vezet számszaki beszámolóját külön-külön, az azokról készült összesítéseket, to
vábbá a magasabbegységek összesítöit. is - ha van ilyen alárendelt. 

Az I. félévről készülő számszaki beszámoló jelentés lehetőséget ad a költ
ségvetési gazdálkodás helyzetének - időközi - áttekintésére, a szükséges intéz
kedések kialakítására, meghozatalára. Természetesen az értékelés kialakítása, a 
döntéselőkészítés elsősorban a pénzügyi szolgálat, másodsorban a gazdálkodó 
szolgálati ágak, fegyvernemek munkatársainak feladata. Ez az eddigi gyakor
lattól nem térne el lényegesen, talán csak annyiban, hogy fokozottabb mérték
ben kellene bevonni a gazdálkodással foglalkozók körét. 

2. Beszámoló jelentés - szöveges értékelés 

A beszámoló jelentés másik fő része: a szöveges értékelés - szemben a 
számszaki bizonyítással - csak ott készülhet, ahol a gazdasági cselekmények 
végrehajtása megtörtént. Ebből az következik, hogy annak reális összeállítása 
a végrehajtói szinten kezdődhet. Ezen a szinten a gazdálkodási kérdésekkel 
foglalkozó, abban tevőlegesen részt vevő szolgálati ágak, fegyvernemeknek tel
jes egészében részt kell venniük, hiszen ilyen irányú ismerettel az ott szolgálatot 
teljesítők rendelkeznek. Ennek megfelelően - a későbbiekben részletezésre ke
rülő főbb szempontok alapján - kell ezeknek a gazdálkodóknak összeállítani 
értékelésüket, elemzésüket a költségvetési év gazdálkodásáról. Az alakulat pa
rancsnokának címzett jelentések összesítése, a végrehajtói szintű szöveges érté
kelés kialakítása a kijelölt parancsnokhelyettes feladata kell, hogy legyen, aki 
ebbe a munkába a pénzügyi szolgálatvezetőt teljes mértékben bevonná. Termé
szetesen csak ott lehet tartalmas beszámolót készíteni, ahol a gazdálkodásban 
részt vevő valamennyi szolgálati ág, fegyvernem határidőre, minimálisan az elő
írásoknak megfelelő szempontok szerint állítja össze jelentését. Az alakulat 
parancsnoka által jóváhagyott összeállítást, az elöljáró parancsnok intézkedésé
nek megfelelően, a középszintű iFányításban részt vevő funkcionális szervezeti 
elemek beosztottainak kell felülvizsgálni, összesíteni és a pénzügyi (al-) osztály 
tagjaival közösen kialakítani az összesített beszámoló jelentést. A csapattagozat
ban ez: a közös együttműködés viszonylag könnyen megszervezhető. Más a hdy
zet az ún. HM-szerveknél. hiszen azokat elsősorban egy-egy tevékenységi kör 
MN-szintű ellátására, irányítására, szervezésére stb. hozták létre, ezért a gaz
dálkodásban részt vevő és középirányítást is végző szervezeti elemekkel elvétve 
rendelkeznek. 

Hasonló szervezeteket találunk az ellátó központoknál és a (fő-) igazga
tóságoknál, ahol pénzügyiwgazdálkodási szempontból szintén középirányítói fel
adatok vannak. A középirányítói szintű, összegezett szöveges beszámoló jelen
tések a parancsnok záradékolása után kerülnének felterjesztésre (megküldésre) 
az MN Pénzügyi Szolgálat Főnökségre, ahol értékelések, összesítések után ké
szülhet el az MN-szintű összesítés. 

Az előzőekben leírt folyamat természetesen nem vonatkozna a központi 
költségvetési keretből történt megvalósulások részletes elemzésére, mivel azt 
a beszámoló jelentést a felsőszintű gazdálkodást végzőknek kell összeállítani és 
megküldeni az MNVK Anyagtervezési Csoportfőnökségre, ahol a csapatgazdál
kodásra vonatkozó jelentés figyelembevételével állítják össze a tárca beszámo
lóját. 
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A beszámoló jelentések összeállításának és felterjesztési rendjének ismer
tetése után vizsgáljuk meg részleteiben: mit is tartalmaznak azok?! 

Elöljáróban rögzíteni kívánom, hogy ilyen vonatkozásban elsősorban azok
kal a beszámoló jelentésekkel kívánok tartalmilag foglalkozni, melyeket első

ként a végrehajtói szinten kell összeállítani, majd továbbterjeszteni. Ebben a 
jelentésben három fő kérdéscsoport köré szükséges az értékelő, elemző véle
ményt kialakítani, úgymint: 

A) csapat-pénzgazdálkodás, 
B) természetbeni ellátás, 

C) vagyoni helyzet alakulása. 
A) a csapat-pénzgazdálkodás eredményeinek értékelése kapcsán a követ

kező témakörökkel célszerű részletesen foglalkozni. 

Mindenekelőtt szükséges értékelni az összevont normatívát és annak rész
normáit abból a szempontból, hogy azok miként váltak be a gyakorlati életben. 
Elemezni kell, hogy melyek azok a részek, amelyeken feltétlen változtatni szük
séges akár abból az okból, hogy az nem teszi lehetővé a feladatok végrehajtását, 
akár azért, mert túl „laza" és nem egyértelmű az abból végrehajtható feladat. 
E kérdés mélyreható elemzése, értékelése kiemelten fontos, mivel az így nyert 
információk képeznék elsősorban az alapját az összevont normatíva és a rész
normák, résznormatívák változtatásának, pontosításának, természetesen a köz~ 
pontilag elhatározott változtatásokon (pl. átszervezés, átfegyverzés, új eszközök 
rendszeresítése stb.) kívül. 

Ennek az elemzési területnek részeként kellene kitérni az egységnyi mérő
számokra eső tényleges kiadások költségek alakulására. Az MN csapatai zö
ménél az egy katonára eső kiadások és költségek képeznék az elemzés egyik 
sarkalatos pontját. Katona alatt a sorkatonai szolgálatot és tartalékos katonai 
szolgálatot teljesítőket értem, utóbbiakat a szolgálati időtartam figyelembevé
telével korrigált létszámuk alapján. Az ilyen irányú vizsgálódást a kórházaknál, 
szanatóriumoknál az egy ágyra, az üdülőknél, gyermekintézményeknél az egy 
férőhelyre, a tárintézeteknél az egységnyi tárolóhelyre (pl. 100 m2, 1000 légm3 
vagy 1 m3 stb.) vetítetten lehet elvégezni. Hasonló mutatókat más területeken 
is lehetséges kiválasztani, ahol az előzőekben felsoroltak nem jellemzőek, így 
pl. az egy lokátor (típus megnevezésével), az egy helikopter vagy egy vadász
repülőgép működtetésével (szintén típus megjelölésével) együttjáró költségek és 
kiadások részletezett elemzése. Ebben a témakörben - bár behatárolt a kivá
lasztható mérőszám - számosan sok lehetőség adódik. 

A:z elemzés során összehasonlítást is lehet tenni, és nemcsak a tervszámok
hoz, hanem az előző időszak adataihoz képest is. 

Bázisviszonyszámok és tervteljesítési viszonyszámok kialakítása, valamint 
az abszolut összegek összehasonlítása, egymás mellé állítása alapján elemezni 
lehet az eredetileg jóváhagyott költségvetési előirányzatok, a jóváhagyott előző 
évi pénzmaradványok, a módosított költségvetési előirányzatok összegeit, azok 
viszonyát az összes kiadáshoz. 

A befolyt bevételek alakulását az üdülőknél, gyermekintézményeknél ha
sonló módon kell elemezni; a bruttó gazdálkodásnál elegendő csak a módosított 
előirányzathoz viszonyítottan elvégezni az összehasonlítást. Egy-egy középtávú 
tervidőszak záró éve alkalmával az ötéves láncviszonyszámokon alapuló szá
mításokkal és értékeléssel lehet színesebbé tenni az elemzést. 
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Szükségesnek tartom, hogy a beszámoló jelentés szöveges értékelése tar
talmazza egy-egy csapatgyakorlat mérhető kiadásait is. Az egységek, magasabb
egységek, seregtestek az alegység, egységszintű gyakorlatokat azok típusa szerint 
részletezetten bontsák ki. Abban az esetben, ha egy magasabbegység ön3.llóan 
hajtott végre harcászati gyakorlatot, az ezzel kapcsolatos kiadásokat a seregtest 
egyetlen gyakorlatként értékelje. Az elemzés ilyen irányú biztosítása érdekében 
szükségessé válik, hogy a könyvelés erre vonatkozó - megkülönböztetett kóddal 
ellátott - adatokat is tartalmazzon. 

Kiemelten fontos tevékenység minden esztendőben a takarékossági intéz
kedések hatásának levezetése. Ezt úgy képzelem el, hogy részleteznék az ilyen 
intézkedéseket, és kimutatnák azok mérhető eredményeit, melyek együttes ösz
szegének egyeznie kell az ilyen címen kimutatott pénzmaradvánnyal. 

Külön fejezetben részletesen indokolni kell az előirányzati maradványok 
okait. Ennek keretében - költségvetési tételenként részletezve - egymástól el
különítetten s<,ükstges kimutatni: 

az átnyúló fizetési kötelezettség, 
- az átütemezett feladatok, 

a takarékos gazdálkodásból származó és 
- a feladatelmaradás 

miatti maradványokat. Az átnyúló fizetési kötelezettségek teljesítésénél indo
kolni szükséges azt is, hogy milyen végrehajtott feladat végrehajtásához, vagy 
milyen számla kiegyenlítéséhez szükséges az adott összeg. 

Az átütemezett feladatok okainak indokolásán és összegének meghatározá
sán túl ki kell térni, hogy ennek teljesítése egy-két, vagy esetleg több év múlva 
lehetséges, pl.: vállalati szerződés szerint. A takarékos gazdálkodásból származó 
megtakarításokról az előzőekben szó volt, itt csak a végösszeg kimutatása szük
séges a számszerű levezetés pontossága érdekében. A feladatelmaradásból szár
mazó megtakarítások esetében a feladat megnevezését, az elmaradás okát és a 
kimutatható (vagy erre a célra kapott) összeget kell közölni. 

Különösen fontos az évközbeni gazdálkodási tevékenység kritikus és ön
kritikus értékelése. Ennek során értékelni kell a végrehajtott átcsoportosítások 
szükségességét, indokoltságát. Magyarázatot kell adni az egyes költségvetési té
teleken esetlegesen keletkezett túllépésekről. Jelenteni szükséges az emiatt kez
deményezett fegyelmi és anyagi felelósségrevonásokról. Ertékelni szükséges, hogy 
milyen mértékben biztosították a harckészültségi, kiképzési és ellátási feladatok 
teljesítéséhez az anyagi-pénzügyi fedezetet. Azok felhasználása mennyiben segí
tette elő a szolgálati, a munka- és életkörülmények javítását. Ennek keretében 
szolgálati áganként rövid értékelést kellene adni a gazdálkodással és a szolgá
lati tevékenységgel összefüggő eredményekről, esetleges hiányosságokról. Pl.: az 
élelmezési norma lehetővé tette az előírt követelményeknek megfelelő étkezte
tést, a felszolgált ételek kalóriaértéke - éves átlagban - miként alakult; vagy 
a sorkatonák fehérneműjének cseréje milyen gyakorisággal történt meg? Az em
lítetteken kívül ki kellene térni arra is, hogy milyen jelentősebb beszerzések 
történtek, ezeknek az addigi vagy a várható hatása mit eredményezhet? 

A fenntartási kiadások egy részénél részletezni lehetne, hogy a kiadások 
milyen százalékos mértékben oszlanak meg a vállalati kifizetések, illetve a saját 
munkaerővel elvégzett anyagszámlák között? 
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A gazdálkodás végrehajtásának elemzése során részletezni kell, hogy a 
jóváhagyott előző évi pénzmaradványok felhasználása kapcsán milyen eredmé
nyeket értek el. Különösen részletezni szükséges, hogy a takarékos gazdálko
dásból származó, visszaigazolt maradványok felhasználása mennyiben szolgálta 
a szolgálati és a munkakörülmények javítását. 

A szolgálati és munkakörülmények javítására tett intézkedések kapcsán -
az említetteken túl - arra is szükséges kitérni, hogy a népgazdasági és a szer
ződéses munkák bevételeinek felhasználható részéből mire mennyit fordítottak. 

. Nagyon fontos a létszám-, illetmény- és bérgazdálkodás eredményeinek 
elemzése. Ennek keretében külön-külön elemezni és értékelni kell: 

- a hivatásos és továbbszolgáló tiszti állomány, 
- a hivatásos és továbbszolgáló tiszthelyettesi állomány feltöltöttségét és 

illetményátlagait; 
- az állandó főfoglalkozású polgári alkalmazottak rendszeresített, felhasz

nálható állományi, dolgozói létszámain keresztül a feltöltöttséget, az engedé
lyezett és a besorolások szerinti bérek alapján a bérszinvonal-kihasználás hely
zetét, az összes keletkezett bérmegtakarítások és az azokból felhasznált össze
geket. Az utóbbinál kiemelve a külső és belső helyettesítésekre, a túlmunkák 
díjazására fordított összegeket. Ki kell mutatni, hogy a bérgazdálkodás sza
bályai alapján milyen összegű bérmegtakarításokat lehetett volna saját hatás
körben felhasználni, és ezzel szemben hogyan alakult azok tényleges felhaszná
lása. 

- A tiszti, tiszthelyettesi és az állandó főfoglalkozású polgári alkalmazot
tak adatainak elemzésénél részletezni kell, hogy a biztosított keretek hány fő 
előresorolását tették lehetővé; az előresoroltak hány százalékát tették ki az 
összes létszámnak. Ilyen elemzéseknél lehetőség van az időbeli összehasonlítá
sokra is. A polgári alkalmazottak körében értékelhető a kinevezett és a szer
ződéses dolgozók aránya is. 

- A sor- és hallgatói állomány tekintetében részletezni kell az állomány
táblás és tényleges létszámok alakulását; összehasonlításokat lehet tenni az előző 
időszak hasonló adataival. 

- A tartalékos katonai szolgálatot teljesítetteknél a tervezett és a tényleges 
létszámok alakulását kell elemezni állománycsoportonként (tiszt, tiszthelyettes, 
legénység) a szolgálati idő függvényében. 

- Az időszaki foglalkozású és részfoglalkozású polgári alkalmazotti bér
alapok felhasználásának elemzése során értékelni kell, hogy azok milyen felada
tok végrehajtását tették lehetővé. 

E rész keretében önkritikusan értékelni szükséges az állományfegyelem hely
zetét. 

Röviden, számszerű adatok felhasználásával értékelni szükséges, hogy mi
lyen eredményeket értek el a selejt-, a hulladék- és inkurrens anyagok értékesí
tése kapcsán. A bevételi összegeknél részletezni kell a szolgálati ágak szerinti 
megoszlást is. A jutalékban részesültek számának és a kifizetett jutalék összegé
nek jelentésén túl arra is kitérni, hogy a 10/1975. sz. HM utasítás alapján 
saját hatáskörben felhasználható bevételből mire milyen összeget fordítottak, 
azok miként szolgálták a munkafeltételek vagy a szolgálati körülmények javí
tását. 
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A csapatépítkezési tevékenység elemzése kapcsán szükséges jelenteni - na
turális mutatókkal is alátámasztva -, hogy a biztosított előirányzatokból mit 
valósítottak meg, mennyi a teljes kivitelezési költség, mennyi az eddigi kifizetés 
és az év végéig hány százalékos készenlétet értek el. 

Gyakorlati tapasztalataim bizonyítják, hogy az újítási tevékenység eredmé
nyeivel az éves beszámoló jelentésben szükséges foglalkozni. Ennek érdekében 
röviden jelenteni kell az újítások lényegét, továbbá azt, hogy azok bevezetése 
milyen mérhető megtakarításokat eredményezett, illetve hasznosításuk mikortól 
fogja kedvező hatását éreztetni. Részletezni kell, hogy a kifizetett újítási jutalom 
miként oszlott meg az ún. ,,eszmei" újítási jutalomra és a gazdálkodási ered
ményből kifizetett újítási jutalomra. Elemezni szükséges azt is, hogy az újítások 
kifizetett kivitelezési költségei mennyiben állnak összefüggésben a várható vagy 
elért gazdasági eredménnyel. 

A szöveges beszámoló jelentésben szükséges röviden foglalkozni a keletke
zett hiányok és károk összegével, továbbá a kártérítési eljárások során a „HA
TAROZAT" -ok alapján előjegyzett, megtérített összegek alakulásával. Értékel
ni kell az anyagi-pénzügyi fegyelem helyzetét is. 

Célszerű külön foglalkozni a gépjárművek, munkagépek és különféle hadi
technikai eszközök üzemeltetésének gazdaságosságával a megtett km, a teljesí
tett üzemóra és az üzemanyag-fogyasztás függvényében. Ennek keretében az 
üzemanyag-megtakarítások eredményeit is szükséges részletezni. A témával való 
foglalkozás, elemzés szükségességét az üzemanyagárak ismétlődő emelései, ez
által az MN-szintű kiadások jelentős növekedése különösen indokolja. 

Egyes katonai szervezeteknél elemezni kell a kifizetett szerzői és fordítói 
díjakat a megírt, lefordított ívek függvényében. 

Végül, de nem utolsósorban szükségesnek tartom, hogy a csapatgazdálko
dás keretében megvalósuló készletgazdálkodás alakulása, eredményeinek elem
zése is részét képezze a szöveges beszámoló jelentésnek. Ennek keretében elsőd
legesen a kiadások és a költségek elkülönítésével kapcsolatos számszerű ered
mények bemutatását tartom fontosnak, valamint annak értékelését, hogy a kész
letek jelentős változását mi indokolta, annak milyen hatása van a harckészültség 
biztosítására. 

B) a természetbeni, térítésmentes ellátás területén az alábbi témakörökkel 
kapcsolatos értékeléseket tartom szükségesnek 

Ebben a fejezetben is lényeges elemzési terület a tervezési normatíva, ezen 
belül a résznormák és résznormatívák értékelése a tényleges „felhasználás" függ
vényében. 

Annak ellenére, hogy a természetbeni ellátás körében a tényleges teljesíté
sek nem az abban részesülő katonai szervezeteken múlnak, mégis fontosnak tar
tom az ezzel kapcsolatos értékelést, mivel az elöljáró parancsnokságok azáltal 
összefüggő képet kaphatnak, és - amennyiben szükséges - a megfelelő kezde
ményezést (az ellátás egyenletesebbé tétele érdekében) könnyebben megtehetik. 

A tényleges ellátás elemzése során szolgálati áganként, fegyvernemenként 
részletezve kell jelenteni, hogy az adott évben milyen jellegű ellátásban részesült, 
szükséges azok mennyiségét természetes mértékegységben és értékben is kifejezni. 
Feltétlenül szükséges részletezni az építés-, beruházási, a rekonstrukciós tevé
kenységek azévi eredményeit, hasznosságát is. Főleg az utóbbival üsszefüggés
ben, de bizonyos mértékig más esetekben is előfordulhat, hogy a „fogadó" ka-
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tonai szervezet olyan intézkedéseket tett, melyek következtében a természetbeni 
ellátás kivitelezése a megadott kereteken belül takarékosabban valósulhat meg. 
Ezekről az intézkedésekről és a mérhető eredményeikről feltétlenül szükséges 
jelentést tenni. 

Az előzőeken túlmenően a természetbeni ellátás kapcsán szükséges olyan 
értékelhető elemzést adni, hogy az adott katonai szervezet (és alárendeltjei) az 
állománytáblában előírt technikai eszközök mennyiségével, minőségével, összeté
telével milyen mértékben rendelkezik. Szükséges elemezni azt is, hogy a tény
legesen meglevő eszközök és azok összetétele milyen mértékben teszi lehetővé 
az adott katonai szervezet számára a vele szemben támasztott háborús alkalma
zási feladatok maradéktalan ellátását. 

Elemezni kell az „MZ" -készletekkel kapcsolatos állapotot is. Ilyen szem
pontból értékelhető, hogy a készletek feltöltöttsége milyen mérvű, azok elkülö
nített tárolásának feltételei mennyiben biztosítottak, milyenek a tárolás körül
ményei. Az „MZ" -készletek körébe tartozó egyes anyagok vonatkozásában éven
ként azt is szükséges elemezni és értékelni, hogy azok szavatossági lejárati ideje 
miatti készletcserék időben végrehajtásra kerültek-e, illetve a közeljövőben lejáró 
szavatossági idő bekövetkezésének elkerülése, megelőzése érdekében milyen in
tézkedéseket tettek. Az értékelés során állást kell foglalni az „MZ" -készletek 
állapotának technikai színvonaláról, esetlegesen szerszámzatuk, cserealkatrészük 
mennyiségéről; a karbantartást igénylő eszközökkel kapcsolatban az ilyen jellegű 
munkák rendszeres elvégzésének megtörténtéről. 

A természetbeni ellátás keretében biztosított technikai eszközök egy része 
nem haditechnikai felszerelések körébe tartozik, ezekkel kapcsolatban értékelni 
kell, hogy az évi változások milyen mértékben szolgálták a harckészültségi fel
adatok ellátási színvonalának javítását, miként szolgálták a katonák kiképzett
ségének fokozását. 

Bizonyos szociális, kulturális és a katonák, valamint a polgári dolgozók 
egészségének védelmét szolgáló létesítmények, berendezések ellátottságában be
következett változások kapcsán elemezni kell azok hatását a szolgálati, élet- és 
munkakörülményekre. 

C) a vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos elemzést az értéknyilvántar
tás adatai alapján a következők szerint képzelem cl: 

A vagyoni helyzet elemzését három fő szempont alapján lehet megközelíteni, 
éspedig: 

az értékadatok, 
- a műszaki paramétereik és 
- a mennyiségre jellemző naturális mutatók szerint. 

A Magyar Néphadseregben közgazdasági szempontból elsődlegesen az ér
tékadatok elemzésének van létjogosultsága. Az elemzés során elsődlegesen az 
értékadatokon alapuló megoszlási viszonyszámokból kell kiindulni az alábbi -
a teljesség igénye nélküli - csoportosításnak megfelelően: 

a) állóeszközök 
- épületek, ezen belül : 
- parancsnokság, 
- sor-, növendék- és tartalékos állományú katonák körletei, 
- raktárak, 
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- étterem és konyhaépületek, 
- technikai eszközök zárt, félig zárt tárolói, 
- nőtlenszállók, 

- egyéb hasznosítású épületek; 
építmények, ezen belül: 

- haditechnikai eszközök építményei, 
- fegyver-, lőszertárolók, 
- különleges technikai eszközök tárolói, 
- különleges anyagok tárolói, 
- üzemanyag-tárolók és csővezetékek, 
- egyéb haditechnikai építmények, 
- nem haditechnikai építmények, 

- belső úthálózat, 
- iparvágány stb.; 

- gépek, műszerek, ezen belül: 
forgácsoló szerszámgépek, 

- üzemanyagtöltő kutak, 
- famegmunkáló gépek, 

diagnosztikai berendezések, 
- számológépek, könyvelöautomaták és számítógépek, 
- egyéb gépek, műszerek; 
- gépjárművek, ezen belül: 

személygépkocsi, 
- tehergépkocsi, 

páncélozott szállító harcjárművek, 
- munkagépek, 
- haditechnikai gépjárművek 

- vontatói, 
- vontatmányai, rakományai, 

- műhelykocsik, 

különleges gépjárművek, 
- úszó járművek, 

mozgókonyhák, mozgósütödék, 
- egyéb gépjárművek; 
- különféle haditechnikai eszközök, ezen belül: 
- lövegek, 
- repülőgépek, 

- különféle rakéták, 
harckocsik, 

- lokátorok, híradó- és elektrotechnikai berendezések, 
- kézifegyverek, 

egyéb haditechnikai eszközök. 

b) anyagok, egyéb eszközök 
raktári anyagkészletek és fődarabok értékei, ezen belül: 
szolgálati áganként, fegyvernemenként, 
raktárakban levő egyéb eszközök, ezen belül: 

- szolgálati áganként, fegyvernemenként, 
használatba kiadott eszközök és felszerelési tárgyak, ezen belül: 
szolgálati áganként, fegyvernemenként. 
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A megoszlási viszonyszámokon alapuló elemzés során az egyes haditechnikai 
eszközök megnevezése helyett természetesen azokat az egységes rendszerben ki
dolgozott kódok szerint is meg lehet különböztetni. 

Bár a vagyoni helyzet elemzését alapvetően az értéknyilv.intartás adatai 
alapján javaslom elvégezni, ettől eltérően szükségesnek tartom számszerűleg je
lenteni a sor-, növendék- és tartalékos .illományú katonák körletnagyságát ki
fejező, egy főre eső: 

- légköbmétert és 
- négyzetmétert. 

Az állóeszközöknél utalni szükséges a fizikai és erkölcsi kopás, elhaszná
lódás jellemző mutatóira, mivel azok is lehetővé teszik következtetések levo
nását a harckészültség állapotáról, a szolgálati és munkakörülmények helyze
téről. 

Az anyagkészletek elemzése során szolgálati áganként a raktári minimális, 
maximális, optimális és tényleges mennyiségek alakulásával is célszerű foglal
kozni, különös tekintettel azokra a szolgálati ágakra, melyeknél ellátási vagy 
beszerzési nehézségek következtében kirívó nehézségek mutatkoznak. 

A vagyoni helyzet értékelése során szükségesnek tartom részletezni, hogy 
az összes kimutatott vagyon értékből az „MZ" -készletek milyen nagyságrendet 
tesznek ki. 

A szöveges beszámoló jelentések során - mint már több helyen is rögzí
tettem - az adatok összehasonlítását a tervezett, vagy a bázisadatokhoz abszolút 
és relatív számokban is kifejezésre lehet juttatni. Az elemzés, értékelés színvo
nalát jelentősen növelhetik a jellemző vagy kiemelten fontos tendenciák alaku
lásának grafikonokkal történő szemléltetései. 

A gazdálkodásról szóló szöveges beszámoló jelentést - mint már korábbiak
ban utaltam rá - célszerű és praktikus lenne összevonni a parancsnokok beszá
moltatásával. Úgy érzem az előzőekben vázoltak számos lehetőséget biztosítanak 
olyan következtetések kihangsúlyozására, melyek eddig az ún. parancsnoki be
számolóban kerültek említésre, de a gazdálkodás adatai azokat nem abban a 
jelentésben támasztották alá. Ezzel a megoldással minden szintű parancsnok 
(és törzs) komplex képet kapna az általa irányított terület helyzetéről. 

Megítélésem szerint a több csatornán futó jelentést időrendileg is lehetne 
úgy „hangolni" - hiszen ez csak elhatározás, döntés kérdése -, hogy a komplex 
beszámolás és beszámoltatás megvalósítható legyen. Ezzel a megoldással nem
csak a feladatok mennyiségét csökkenthetnénk, hanem átfogóbb képet kaphat
nánk a katonai szervezet(ek) életéről, eredményeiről, problémáiról. 

Az általam javasoltak azt is lehetővé teszik, hogy egyes területek csak a 
kijelölt katonai szervezetek beszámolóit gazdagítsák, illetve azokról nagymérvű 
változások esetén kelljen jelentést tenni. 
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Eredmények és célok az üzemanyag fejlesztésére 

Pártos György mérnök százados, 
H o r v á t h R ó b e r t mérnök kinevezett polgári alkalmazott 

Az üzemanyagok fejlesztése más szakanyagok fejlesztéséhez hasonlóan, szá
mos tényező által determinált keretek között folyik. A fejlesztés főbb célkitűzé
sei között szerepelnek a haditechnikai eszközök hadrafoghatóságának, üzembiz
tonságának és állagmegóvásának üzemanyag-oldalról történő maximális növelése, 
az energiahordozókkal való takarékoskodás, vafamint az üzemanyaggal gazdál
kodó és a technikai eszközöket üzemeltető állomány munkakörülményeinek 
javítása és megterhelésük csökkentése. 

Az említett fejlesztési törekvéseket motiválják olyan tényezők is, mint a 
környezetvédelem, a tűz-, munka- és balesetvédelem. 

A sokrétű faktorok együttes számbavételét igénylő fejlesztési tevékenységet 
szolgálatunk nem elszigetelten végzi, hanem szorosan együttműködik az érintett 
fegyvernemekkel és szolgálati ágakkal, a népgazdasági kutatóintézetekkel, az 
iparvállalatokkal, a Haditechnikai Intézettel, a szövetséges hadseregek üzem
anyag-szolgálataival és külföldi, elsősorban szovjet kutatóintézetekkel is. 

E cikk keretében értékelni kívánjuk fontosabb fejlesztési eredményeinket 
és további célkitűzéseink főbb irányait. 

Szakmánk művelői között egyre jobban terjed az a nézet, hogy az üzem
anyagok, különösen a kenőanyagok ugyanúgy alkatrészei a motornak vagy a 
járműszerkezetnek, mint pl. egy dugattyú vagy egy csapágy. Ez igaz is, ha azt 
nézzük, hogy a konstruktőrnek a tervezés során ugyanúgy figyelembe kell vennie 
a majdan alkalmazandó üzemanyagok sajátosságait, (a benzin oktánszámát, a 
kenőolaj viszkozitását), mint ahogy számolnia kell a szerkezeti anyagok szilárd
ságával, keménységével és egyéb fizikai jellemzőivel. 

Másrészt az üzemanyagok két dologban jelentősen különböznek a „valódi'' 
alkatrészektől. Az egyik az, hogy amíg a hagyományos szerkezeti anyagokból 
készült alkatrészek az üzemeltetés során kopnak, esetleg tönkre is mennek, el
törnek, de alapvető fizikai tulajdonságaik nem változnak meg, addig az üzem
anyagok elhasználódnak, elfogynak, de legalábbis lényegesen megváltoztatják 
a használat során eredeti tulajdonságaikat. 

A másik különbség, hogy egy motornál vagy egy egyéb szerkezeti résznél 
jelentős munkával jár egy elhasználódott alkatrész cseréje és általában kevés 
lehetőség van arra, hogy egy, az eredetinél kedvezőbb tulajdonságokkal ren
delkező alkatrész beépítésével komolyabb mértékben javítsunk az eredeti tulaj-
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donságokon. Természetesen erre is van példa, sor kerülhet még akár egy nagyobb 
teljesítményű motor beépítésére is, de általánosságban ez nem jellemző. 

Ugyanakkor az üzemanyagok, kenőanyagok cseréje egyszerűen elvégezhető 

és egy korszerűbb kenőanyag, fékfolyadék vagy korrózióvédő anyag használa
tára történő átállással kedvezően befolyásolható a hagyományos szerkezeti ré
szek élettartama, egyszerűsíthető a technikai eszköz kiszolgálása, karbantartása. 

Talán nem közismert, de a haditechnika igénybevételi sajátosságai alapján 
érthető, hogy mind a nyugati országokban, mind a szocialista országokban és 
elsősorban a Szovjetunióban a haditechnikai eszközök üzemanyag-biztosítását 
szolgáló fejlesztések a polgári élet üzemanyag-fejlesztése előtt járnak. Ezt leg
jobban az üzemanyag-szabványok érzékeltetik, mert pl. a Szovjetunióban a hadi
ipari technikai utasítások alapján dolgozzák ki az állami szabványokat és nyu
gaton az amerikai katonai, ún. MIL-szabványok jelentik a követendő célt a pol
gári élet számára. 

Az utóbbi években szolgálatunk üzemanyag-fejlesztése több vonatkozásban 
elérte a nemzet!közi szintet és az említett külföldi gyakorlatot, sőt a szocialista 
országok körében jelentős elismerést vívtunk ki a nagy teljesítményű és több 
célú kenőanyagok kifejlesztésével. 

Ami a fejlesztésünk fontosabb területeit illeti, már a bevezetőben körvo
nalaztuk indítékainkat, de ismételten hangsúlyozzuk, hogy figyelmünk első
sorban azokra a területekre irányul, ahol a felmerülő feladatok nem oldhatók 
meg a népgazdaságban elért eredmények egyszerű adaptációjával. 

Munkánkat 7 területre koncentráljuk, ezek a következők: a gázolaj, a 
motorolaj, a hajtóműolaj, a kenőzsír, a korrózióvédő anyagok, a hűtőfolyadék, 
valamint a fékfolyadék fejlesztése . 

Vegyük sorra röviden az egyes részterületeket. 

A gázolai 
Ismeretes, hogy a népgazdaságban külön teli és nyári gázolajjal üzemelnek 

a járművek, és az is közismert, hogy az MN-bcn m:ir nagyon regóta ún. téli
nyári gázolaj van használatban. Ez utóbbi alkalmazásának oka egyrészt abból 
adódik, hogy a szezonális gázolajok használata rendkívül nehéz problémákat 
vetne fel, mind a gázolaj fajták párhuzamos tárolásánál, (ide értve az „M" 
anyagok tárolását is), mind a tartós tárolásba helyezett technikai eszközöknél. 
A téli-nyári gázolaj biztosítása hosszú időn át viszonylag problémamentesen 
folyt. Korábban a Szovjetunióból szereztük be teljes egészében az ún. DZ ·gáz
olajat, majd a beszerzési nehézségek fokozódásával az üzemanyag-szolgálat által 
kidolgozott receptúra szerint szovjet és magyar gázolajból keveréssel gyártot
tuk a DZ-K-30 jelzésű gázolajat. 6-7 éve már csak ez utóbbi -30 °C-os der
medéspontú gázolaj van a rendszerben. 1979-től kezdve azonban egyre komo
lyabb gondokkal kerültünk szembe a DZ-K-30 gyártásánál is. Ez abból adó
dott, hogy a DZ-K-30 egyik komponense, a mély dermedéspontú szovjet DZ 
gázolaj hiánycikk lett. Felvetődhet a kérdés, hogy a magyar kőolajipar nem 
tudná-e gyártani legalább a DZ-K-30-nak megfelelő minőségű gázolajat. A 
válasz sajnos nemleges, minthogy a magyar kőolajipar nincs berendezkedve mély 
dermedéspontú és télen-nyáron használható gázolaj előállítására. A másik kí
nálkozó kérdés, hogy a polgári életben használatos téli gázolaj nem volna-e 
használható az MN-ben? Ezúttal ismét elegendő hivatkoznunk az 1979-80-as 
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télre, amikor néhány napos nem túl hideg időjárás elegendő volt ahhoz, hogy 
a népgazdaságban számos helyen ne lehessen igénybe venni a megdermedt gáz
olaj miatt a dízelüzemű gépjárműveket. 

Az így kialakult egyáltalán nem lebecsülhető probléma megoldására csak 
a következő lehetőség kínálkozott: télen használjuk a Szovjetunióból beszerez
hető, a DZ-nél gyengébb minőségű, de kielégítő dermedéspontú „Z" gázolajat, 
nyáron pedig a hazai gázolajat. Hangsúlyozni kell, hogy a „Z" gázolaj a kis 
viszkozitása miatt nyáron nem használható, csak télen. Nyilvánvaló, hogy ez 
milyen többletmunkát jelentett volna, mind a technikai szolgálatok, mind az 
üza.-szolgálat részére, nem beszélve a rövid távon jelentkező tárolótér gondok
ról. Ennek elkerülésére mélyreható kutató tevékenység indult meg szolgálatunk
nál és egy újító kollektíva megoldotta a DZ-K-30 előállítását adalékolt „Z" 
gázolaj és a hazai téli gázolaj keverésével. A sikeres kísérletek után 1980 má
sodik felében az eljárást üzemszerűen alkalmazzuk. 

A motorolaj 

A motorolaj-fejlesztési munkáink viszonylag közismertek, általában már a 
célkitűzésről tájékoztatást adunk más szolgálatoknak. E téren első jelentős ered
ményünk volt a 70-es évek elején a benzinüzemű és dízelüzemű motorokhoz 
télen és nyáron egyaránt használható EM-12 motorolaj bevezetése. Bár a sze
zonális olajok felváltása révén ennek az olajnak kimagasló jelentősége volt, 
azonban a 6000 km-es csereideje és nem túl magas teljesítményszintje miatt 
már a bevezetésével egyidejűleg megkezdtük az ennél magasabb szintű motor
olaj kifejlesztését. Ennek az adott realitást, hogy időközben a magyar kőolaj
iparnak sikerült jó minőségű kenőolaj-komponenseket gyártania, a hazai ada
lékgyártás felfejlődött és a külföldről beszerezhető adalékoknak is olyan vá-
lasztéka: állt rendelkezésünkre, amelyek révén sikerült előállítani egy nemzet- _, 
közileg is elismerten magas szintű motorolajat, amely az EMD-13 jelölést kapta. 
Ennek a motorolajnak a teljesítményszintje a KGST-osztályozás szerint „D", a 
nyugati osztályozás szerint pedig az ún. SE-CC. szint. Alkalmas mindazon mo
torolajoknak a helyettesítésére, amelyek teljesítményszintje ilyen vagy ennél ki-
sebb és a viszkozitásra nincs speciális megkötés. A2 EMD-13 motorolaj jelen-
tőségére néhány, jól érzékelhető adat: 

- csereciklusa 10 OOO km; 
- a harckocsimotorok kivételével minden benzinüzemű és dízelüzemű mo-

torhoz használható; 
- a vele egyenértékű, népgazdaságban használatos szuperolajoknál 40°/o

kal olcsóbb; 
- az EM-12-höz viszonyítva évente több millió forint megtakarítást jelent. 

A motorolaj-fejlesztésben az EMD-13 nem jelenthetett megállást. Sürgető 

szükségletként merült fel, hogy harckocsihoz is alkalmas egységes motorolajat 
fejlesszünk ki. A fő indíték a T-72-es harckocsikhoz előírt M-16IHP-3 jelű mo
torolaj nehéz beszerezhetősége, de nem elhanyagolható a többi harckocsimotor-
hoz előírt MT-16p motorolajjal való gazdálkodás és a frissítés számos nehéz- -r 
sége sem. A kutató-fejlesztő tevékenység eredményeként sikerült kikísérletezni 
egy új speciális olajat. Jelenleg folynak a próbapadi vizsgálatok a Szovjetunió-
ban és amennyiben az ipari gyártás minden kérdése tisztázódik, akkor 1982-83-
ban megindulhat a tényleges univerzális motorolajnak, az EMD-16-nak a nagy-
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üzemi gyartasa. E kérdésben optimisták vagyunk, de nem lebecsülendők azok 
a megoldandó gyártási nehézségek, amelyek a magas követelményekből, az igé
nyes technológiából adódnak. 

A hajtóműolaj 

A hajtóműolaj-fejlesztésünknek a motorolajhoz viszonyítva kisebb jelentő
séget tulajdonítunk, minthogy a hajtóműolajoknál a választék nagysága és a 
szezonalitás kérdése soha nem merült fel olyan élesen, mint a motorolajoknál. 
Ha azonban a 10-15 évvel korábbi helyzetből indulunk ki, amikor még csak 
a C jelű hajtóműolajok álltak rendelkezésre, nem lehet lebecsülni a hatóműolaj-

-.- fejlesztés eredményeit. Az EHM-15 hajtóműolajnak a széles körű alkalmazható
ságát és jelentőségét a következő mutatók jól szemléltetik: 

- használható 50 ezer km-es cscreciklussal minden olyan hajtóműrendszer
ben, ahová a viszkozitásra utaló 80-as vagy 90-es számjelzést tartalmazó olaj
típusokat írnak elő, pl.: Hykomol-K-80-as, K-90-es vagy a Shell Spirax EP 80 
és 90; 

- a vele egyenértékű, népgazdaságban használatos hajtóműolajoknál közel 
300/o-kal olcsóbb. 

Tekintettel arra, hogy a hajtóműolaj csereideje hosszú, a használhatósága 
időben azonban véges (hajtórnűrendszerekben 5 év), ezért nagyon fontosnak 
tartjuk a feltÖltések, illetve a cserék dokumentálását. Ezért javasoljuk a gjmű.
technikai eszközök törzs.könyveit minél előbb kiegészíteni ilyen célú bejegyzésre 
alkalmas kártyával, (ennek szükségességét a második éve az e témában végzett 
komplex vizsgálataink is igazolták). 

Az EHM-15 hajtóműolajat a közeljövőben nem tervezzük továbbfejleszteni, 
mert jelenleg nincs sem ipari háttér, sem igény, egy magasabb szintű hajtómű

olaj gyártására, illetve rendszerbeállítására. 

Az egységes kenőzsír 

Szolgálatunk fejlesztési feladatai között a legtöbbet vitatott és egyben leg
több nehézséget felvető témaként jelentkezett az ún. kommersz kcnőzsírokat 
felváltó egységes kenőzsír. 

Nyilvánvaló, hogy a sokféle kenőzsír alkalmazása nemcsak gazdálkodási, 
tárolási és frissítési problémákat jelent, hanem széles lehetőséget teremt az egyes 
kenőzsírok tévedésből fakadó felcserélésére, ami a műszaki meghibásodások ve
szélyét hordozza magában. 

A különféle minőségű kenőzsírok keveredésekor ugyanis teljesen más hely
zet áll elő, mint a motorolajok keverése esetén. 

Az egységes motorolajok és hajtóműolajok receptúráját ki lehetett úgy ala
kítani, hogy azok keverhetők legyenek a korábban rendszerben levő valamennyi 
olajjal. Ez a keverés sem az olajban, sem a kent szerkezeti részekben nem okoz 
káros elváltozást, az olajkeverék minősége gyakorlatilag a rosszabb minőségű 
összetevőének fog megfelelni. 

Ugyanakkor a különböző bázisú (kalcium-, nátrium- és lítiumbázisú) kenő
zsírok keveredésekor előállhat olyan helyzet, hogy a keverék szétesik és kenésre 
teljesen alkalmatlanná válik, ami rövid időn belül a kent szerkezeti rész tönkre
menéséhez vezet. 
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Ezt a problémát a népgazdasági szervek is jól látták és az elmúlt években 
már jelentősen korszerűsítették a gépzsírválasztékot azzal, hogy a nemzetközi 
osztályozással összhangban, a minőséget jobban kifejező, áttekinthetőbb meg
nevezést kaptak a kenőzsírok, ezen kívül korszerűbb típusok létrehozásával kb. 
felére csökkent a gépzsírfajták száma. 

Az MN nem elégedhetett meg a népgazdaságban elért gépzsírfej lesztéssd, 
mert a kommersz zsírok száma még így is nagy volt, ezenkívül nekünk figyelembe 
kellett vennünk a Szovjetunióban megindult fejlesztési és egységesítési törekvé
seket is. 

Az egységes kenőzsírral szemben támasztott alapvető követelmények a kö-
vetkezők: 

- víz- és hőállóság; 
- hosszú élettartam; 
- a jó szivattyúzhatóság, vagyis alkalmazható legyen a gépi zsírzó beren-

dezésekben; 
- használható legyen a zárt és nyitott kenési helyeken. 

A fenti követelmények teljesítése nagyon szigorú minőségi előírást és spe
ciális alapanyagokat követel. Ilyen feltételeket gazdaságosan nehéz teljesíteni, 
ebből eredően ez jelentette az egységes gépzsír kifejlesztésének egyik „gordiusi'' 
csomóját. 

Összehangolt fejlesztő tevékenység eredményeként e nem csekély feladat is 
megoldódott és a kifejlesztett ELIT-2 jelű egységes kenőzsírnak a gyártása is 
gazdaságosnak tekinthető a következők miatt: · 

a) Az ELIT-2 csereideje átlagosan három-négyszerese az általa felváltásra 

-

kerülő kenőzsírokénak (még a következőkben részletezendő megszorítással is). • 
b) Az ELIT-2 ára a legolcsóbb felváltásra kerülő gépzsírénak is csak két-

szerese. 

Az ELIT-2 kiváló minőségét alátámasztják a csapatpróbák, amelyeken be
igazolódtak a laboratóriumi gépkísérleti eredményekből levont következtetések, 
miszerint az ELIT-2 elvileg besorolható az „élettartam" -kenőzsírok közé. 'Az 
ilyen zsírok csereideje már 80-100 ezer km vagy annál is több. 

A közelmúltban azonban felül kellett vizsgálnunk azt az elképzelésünket, 
hogy az ELIT-2-t „élettartam"-kenőanyagként vezessük be. Ugyanis az ELIT-2-
re való átállás során a hosszú csereciklus biztosítása érdekében néhány hagyo
mányos kenözsírral való összekeveredés lehetőségét (az előbb ismertetett okok 
miatt) ki kellett volna zárnunk egy rendkívül szigorú és gyakorlatilag végre
hajthatatlan intézkedéssel. Ez alatt értjük, hogy pl. utánzsírzás előtt a szolidol
lal vagy JaNZ-2 zsírral feltöltött harckocsi-futómű csapágyakat meg kellett volna 
bontani és ki kellett volna mosni. 

E kérdés megoldását elősegítették azon kísérletek eredményeinek megisme- ,,; 
rése, amelyeket a Szovjetunióban folytattak a Litol-24 egységes zsír keverhető- - -
ségével kapcsolatban. Ennek nyomán vizsgálatokat folytattunk, amelyek összeg-
zése a következő: 

1. Az ELIT-2 keverhető minden más kenőzsírral, minőségét egyes alacso
nyabb szintű, ún. kommersz zsírok jelentősen lerontják, de a zsír nem esik szét. 
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Ezért ELIT-2-vel való utánzsírozásoknál a teljes átállásig a kenési helyen levó 
korábbi kenőzsír csereideje a mérvadó. 

2. Az ELIT-2-re való teljes átállás végrehajtása azt jelenti, hogy a kenési 
helyen levő régi zsírt gyakorlatilag teljesen eltávolítjuk. Tekintettel arra, hogy 
ez csak a kenési hely tökéletes kimosásával lenne megoldható és erre nem lehet 
alapozni, ezért az ELIT-2 kenözsírt nem 100 ezer, hanem csupán 50 ezer km 
csereciklussal vezetjük be. A tervezett csereidő felére való csökkentése azt je
lenti, hogy e „rátartással" számításba vesszük az ELIT-2-nek más kenőanyaggal 
való kisebb mértékű esetleges szennyezését. 

Tehát mégegyszer összefoglalva: gyakorlatilag tiszta helyre feltöltve az 
ELIT-2 csereideje 50 OOO km vagy 6 év, bármely más zsírral feltöltött hely 
utánkenésénél a régi zsír csereidejét kell figyelembe venni. Természetesen itt is 
fontosnak tartjuk az átállás dokumentálását. 

A korrózióvédő anyagok 

A nagy értékű haditechnikai eszközök korrózió elleni védelme mindig ki
emelt feladat volt a Magyar Néphadseregben. Az elmúlt évtizedben kibontakozó 
takarékossági mozgalom tovább ösztönözte a korrózió elleni tevékenységet. E 
fejlődés korábbi szakaszaira az volt a jellemző, hogy az egyes fegyvernemek és 
szolgálati ágak elszigetelten foglalkoztak a korrózióvédelemmel, és elsősorban a 
technikai eszközök festését értették ez alatt. A tetszetős külső esetenként jobban 
domináló volt a védőbevonat kiv:álasztásánál, mint a tengelyes védőképesség. 

A korrózióvédelem fejlődésével fokozottan előtérbe kerültek a különféle 
speciális védőanyagok, a népgazdaságban és ennek nyomán a Néphadseregbe-n 
elsősorban a Tectyl-ek terjedtek el. E jó minőségű, de tőkés devizát igénylő ter
mékek kiváltására fejlesztette ki a hazai ipar az Olvikor (korábbi nevén Korai) 
termékcsaládot, elsősorban a mostoha körülmények között üzemelő mezőgazda
sági gépek védelmére. 

Minthogy a mezőgazdasági gépek és a haditechnikai eszközök üzemelteté
sének vannak hasonló vonásai, főképpen a terepen történő működés és a sza
badban való tárolás terén, jogosan fordult a figyelem a hazai gyártású korrózió
védő anyagok felé. Az elvégzett vizsgálatok azt igazolták, hogy a Tectyl anyagok 
a haditechnikai eszközöknél is helyettesíthetők Olvikor termékkel. 

Az 1979-ben megtartott konferencia és a módszertani bemutatók során a 
technikai szolgálatok állománya megismerte az Olvikor termékeket és azok al
kalmazásának technológiáját. A kedvező tapasztalatok alapján 1980-ban meg
kezdődött bevezetésük. Felhasználási területüket az 1. táblázat tünteti fel. 

A bevezetett Olvikor termékcsalád még nem teljes, mert hiányzik közülük 
a motorvédő olaj. Ennek is befejeződött már a fejlesztése és folyamatban van a 
csapatpróbája. A tárolási motorvédő olaj várhatóan 1982-től váltja fel a hasonló 
rendeltetésű Tectyl terméket. 

Folyamatban van az Olvikor 810 védőolaj továbbfejlesztése és csapatpró
bája. Az Olvikor 8IOF általános védöolaj a jelenleginél tartósabb védelmet fog 
biztosítani a festetlen fémfelületek számára . 

A hűtőfolyadék 

A gépjármű-technikai eszközök téli hűtőfolyadékát, az MN-ben bevezetett, 
szovjet előírás szerinti Antifríz B-2 folyadékot honvédségi bázison a központ 

7 97 



hadtáp üza.-raktáraknál gyártják. Ennek a gyártási eljárásnak egyik kiegészítője 
az üza.-szolgálat által kifejlesztett regenerálási technológia, amely biztosítja az 
évente keletkező több száz tonna használt hűtőfolyadék kifogástalan minőségűvé 
való felújítását. 

Minthogy a B-2 hűtőfolyadék mérgező anyag és balesetek is előfordultak 
már vele, ezért kísérleteket folytattunk a denaturálására. A denaturálószer al
kalmazásának a reális lehetőségeit valószínűleg 1982-re tudjuk megteremteni az
által, hogy addig tisztázhatók és elháríthatók a használatával járó műszaki prob
lémák (pl. egyes gép- és harcjármű típusoknál tapasztalható felhabzás). 

A fékfolyadék 

A gépjárművek fékfolyadéka látszólag elhanyagolt kérdésként szerepel, ho
lott a funkciója miatt sokkal exponáltabb helyet érdemelne. E megállapítás nem 
a minőség fejlesztésére, hanem az alkalmazásra vonatkozik. Az üzemanyag-szol
gálat ugyanis, lépést tartva a fékrendszerek fejlesztésével, a nagy höterhelésű 
fékrendszerekben is használható HD-260 jelű fékfolyadékot biztosítja a csapatok 
részére. A 260-as szám a forrpontjára utal, vagyis ilyen hőmérsékletig a kerék
fékhengerekben nem keletkezik összenyomható gőz, amelynek hatása a fékrend
szer lelevegősödéséhez hasonlít, a fékhatás átmeneti megszűnésével jár. 

E forrpont azonban a fékfolyadék tulajdonsága miatt rohamosan csökken
het, ha azt rosszul lezárt edényzetben tárolják. A tökéletlenül záró fékolajtartá
lyok révén is elvizesedik a fékfolyadék, de a flexibilis csövek is átengedik a 
nedvességet. Ehhez általában 2-3 év elegendő. Ezért írják elő a fékfolyadékok 
2 évenkénti cseréjét. 

Sajnos, a csapatoknál végrehajtott ellenőrzéseink azt mutatják, hogy a fék
folyadék alkalmazhatóságáról, cseréjének rendszeres szükségességéről nagyon hiá
nyosak az ismeretek. Nem egy esetben találkoztunk 100-120 °C-os forrpontú 
fékfolyadékkal, amelynek használata katasztrófahelyzetet teremthet. 

A hajtóműolajhoz és a kenőzsírhoz hasonlóan javasoljuk a fékfolyadék cse· 
réjének dokumentálását, hogy a cserék végrehajtása ellenőrizhető legyen. 

Őss<,e/oglalva az eddigieket, úgy véljük, hogy e néhány fejlesztési eredmé
ményünk és célunk ismertetésével sikerült némi áttekintést adnunk az üzemanyag
szolgálat kutató-fejlesztő munkájáról. Természetesen a fejlesztés időigényes fel
adat, a receptúrák összeállítása, az ipari háttér megteremtése, a gyártás és rend
szerbeállítás megszervezése éveket vesznek igénybe. A felhasználóknál már csak 
a végtermék jelenik meg, az előzmények háttérbe szorulnak. Ezzel elsősorban 
nem szolgálatunk fontosságát kívántuk túlbecsülni, csupán azt szeretnénk érzé
keltetni, hogy még a jelentéktelennek látszó, a technika értékéhez viszonyítva 
aránylag olcsó, bár egyre dráguló anyagokban is sok munka testesül meg. Ezért 
fejlesztési eredményeink és céljaink ismertetésén túl e cikkel ismételten fel kí
vántuk hívni a figyelmet a korszerű üzemanyagokkal való fokozott takarékosság 
szükségességére is. 
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Az Olvikor termékek alkalmazási területe 

Megnevezés I A1Jkalrnazási terület 

1. I 2. 

Olvikor-8'10 1 Alkalmasak a festetlen fémfelületek, elsősorban a fegyverzeti anyagok 
karbantartására és tartós tárolás alatti konzerválá.s·ra. A védőanyag 
olajos bevonatot ad, ezért a védett felület mechanikus hatással rendel
kező agresszív tényezőknek, pl. esőnek nem áll ellen. 

Olvikor-530 1 A védőanyagtól kenési feladatot vagy vastagabb bevonatot igénylő fes-
tetlen fémfelületek átmeneti és tartós védelmére alkalmas. Az anyag 
a felületen zsírszerű bevonatot ad, amely az olajszerű filmnél stabilabb, 
de a durva mechanikai hatásoklkal szemben nem ellenálló. 

Olvikor-611 M védőlakk I Festett és festetlen fém-, fa-, gumi- és műanyagfelületek tartós védel
mére használható. A kemény, lakkszerű védőbevonat a szél és az eső 
koptató hatásának ellenáll. A bevonat áttetsző, a festett felületek ere
deti színét nem változtatja meg. Védőhatása hosszabb a korábban alkal
mazott viasz.szerű bevonatnál. 

Olvikor-200 T alvázvédő J A haditechnikai es2Jközök alvázának és lánctalpának tartós védelmére 
szolgál. A bevonat rugalmas, a mechanikus hatásoknak ellenáll. 

Olvikoir ML üregvédő I A gépjármű-technikai eszközök felépítményei üreges részeinek belső 
védelmére alkalmas. 

1. táblázat 

A felváltott termék 

3. 

Tectyl 800 D fegyvervédő 
olaj 

Tectyl 858 védőzsír 

Tectyl 100 és Aurefa 
festék 

Tectyl 164, Tectyl 121 E 

Tectyl ML 



Ozemanyag technikai eszközök állagmegóvása, 
karbantartásának, javításának megtervezése, 

megszervezése saját bázison, helyi erők- eszközök 
igénybevételével 

Rugár Oszkár őrnagy 

A Magyar Néphadseregben használatos üzemanyag-technikai eszközök több
sége igen jelentős igénybevételnek, elhasználódásnak van kitéve, melynek okai a 
tárolási, szállítási, kezelési, karbantartási és javítási körülményekben keresendők. 

A jelenlegi világgazdasági helyzetben, az energiatakarékosság mellett egyre 
nagyobb figyelmet kell fordítani meglevő technikai eszközeink megóvására, üzem
bentartására, rendeltetésszerű felhasználására. Az üzemanyag-technikai eszközök 
technikai kiszolgálására és karbantartásuk, javításuk tartalmi kimunkálása az 
üzemanyag szolgálat egyik aktuális kérdése. A téma időszerűségét indokolja az 
üzemanyag szolgálat technikai eszközeinek mennyiségében, minőségében bekövet
kezett változások, a karbantartások végrehajtásának negatív tapasztalatai, a ja
vítások elvégzésénél a szűk és sokszor nem gazdaságos napgazdasági kapacitás 
és áteresztőképesség. 

E cikkben szeretném közreadni seregtestünk erőfeszítéseit, tapasztalatait, az 
üzemanyag-technikai eszközök állagmegóvása, karbantartása, javításuk megter
vezése, megszervezése és végrehajtása terén. 

I. Az üzemanyag-technikai eszközök karbantartásának megtervezése, 
megszervezése és végrehajtása a Technikai Karbantartó Napok rendszerében 

A Csapathadtáp Szabályzat V. rész 251. pontja meghatározza: 
„A felhasználás és tdrolás körülményeitől függően az üzemanyag-technikai 

eszközöket rendszeresen karban kell tartani és évenként le kell festeni. A mun
kálatokhoz szükséges munkaerőt az üzemanyagszolgálat-vezetó igénylése alapján 
a parancsnok hadtáphelyettese biztosítsa." 

E feladatot az üzemanyagszolgálat-vezető és parancsnok hadtáphelyettes 
csak az egység kiképzési feladataival összhangban, valamennyi technikai esz
közre kiterjedő, komplex karbantartási rendszerben, a technikai karbantartó na
pok keretében (TKN) tudja megvalósítani. A komplex rendszer szükségességét 
indokolja az üzemanyagtartály- és töltőgépkocsik komplex jellege (üzemanyag
szerelvények és gépjármű), a takarékos időkihasználás és a minimális anyagráfor-
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dítás igénye is. A munka hatékony végrehajtása megköveteli az anyagnemfelelös 
szolgálatok feladaatinak párhuzamosítását és egyidejűségét úgy, hogy a technikai 
kiszolgálással, karbantartással összefüggő tevékenység meghatározott gyakoriság
gal, az egység összes technikai eszközeire, anyagaira és objektumaira kiterjedjen. 

A TKN megszervezése és végrehajtásának ellenőrzése a szakági feladatokból 
egyértelműen összfegyvernemi és politikai feladattá te1jesedett, melyért minden 
esetben a végrehajtó egység parancsnoka a felelős. Ugyanakkor a TKN-t fel 
kell használni a személyi állomány technikai ismereteinek növelésére, a technika 
szeretetére, megóvására és megbecsülésére való nevelésre is! 

Seregtestünk vezetése a technikai eszközök karbantartásának fontosságát és 
a megváltozott követelményeket figyelembe véve 1977. szeptemberében seregtest
parancsnoki módszertani összevonáson egyéb aktuális kérdések mellett egysége
sítette a technikai kiszolgálás és karbantartás megszervezésével és végrehajtásá
val kapcsolatos tennivalókat is. Az üzemanyag-technikai eszközök rendszeres kar
bantartása is a TKN-ok rendszerében valósul meg. 

A TKN-ok tervezéséhez ismerni kell: 
1. Az érvényben levő normatáblázatokat, mely meghatározza, hogy a tech

nikai eszközön hány munkaórában és milyen gyakorisággal kell elvégezni a meg
határozott műveleteket és az hány fő bevonását igényli (1. sz. melléklet). 

2. Az alakulat állományában meglevő technikai eszközök száma és a ren
delkezésre álló személyi állomány létszáma (alegységszintű bontásban) . 

A normatáblázatok adatai és az alegységek eszközeinek, erőinek figyelembe
vételével készíthetjük el az egység éves karbantartási tervét és az alegységek 
grafikus munkaterveit (2. sz. melléklet). A:z alegységek terveinek összevonásával 
megállapítható a központi feladatokra felszabaduló létszám, mely átcsoportosít
ható többek között az üzemanyag-raktár technikai eszközeinek karbantartására. 

A TKN-on a technikai eszközökön elvégzendő ellenőrzések, beszabályozások 
minőségi végrehajtása érdekében célszerű speciális munkacsoportokat működ
tetni. Esetenként előfordulhat, hogy a magasabbegység javítóműhelye állományá
ból speciális javító pontot működtetnek. 

Az éves tervez-ési feladatok után egy adott hónapban TKN-ok tervezési és 
végrehajtási folyamata a következő: 

1. Az egység parancsnoka a kiképzési terv figyelembevételével az egység havi 
munkatervében meghatározza az egységszintű, illetve alegységszintű TKN-ok vég
rehajtásának időpontjait. 

2. A TKN előtt kettő-három nappal az egység parancsnoka egységparancs
ban intézkedik a TKN végrehajtására. 

3. Az alegységparancsnokok az egységparancs, a pontosított grafikus munka
terv alapján elkészítik (pontosítják) a műveleti lapokat (3. sz. melléklet) és ki
adják az állomány részére; felmérik és igénylik a javító-, karbantartó anyag 
szükségleteiket és felkészítik a személyi állományt - a műveleti lapok alapján -
az elvégzendő feladatokra. 

A javító- és karbantartó anyagok biztosítását úgy kell megszervezni, hogy 
azok a TKN előtti napon az alegységek rendelkezésére álljanak . 

4. A PK helyettesek, fegyvernemi és szolgálat főnökök, önálló alegységpa
rancsnokok ellenőrzik az anyagelökészítést és felkészítést, biztosítják a speciális 
brigádok felkészítését és elkészítik saját ellenőrzési tervüket a TKN-ra. 
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A TKN egységsorakozóval kezdődik, ahol az egységparancsnok meggyozo
dik az alegységek készenlétéről, eligazítást tart, majd parancsot ad a munkahe
lyekre történő elvonulásra. A munka megkezdése előtt az alegységparancsnok.ok 
ismertetik a személyi állományai a betartandó biztonsági rendszabályokat. 

Az üzemanyag-technikai eszközök karbantartását közvetlenül az alegységpa
rancsnokok (üzemanyagraktár-vezetök) irányítják. 

Az egységparancsnok helyettesei, a fegyvernemi és szolgálat főnökök, a 
helyszínen ellenőrzik a megszabott munkák teljesítését, majd a TKN befejeztével 
értékelik a feladat végrehajtását; az érintettek dokumentálják a feladatok elvég
zését. 

A vázolt rendszer az elmúlt három év tapasztalatai alapján bevált, bizto
sítja az üzemanyag-technikai eszközök előírt gyakorisággal, megfelelő mmosegu 
karbantartását és a szükséges munkaerőt. A tapasztalatok ugyanakkor munkánk 
hiányosságait is jelzik: 

a) Nem rendelkezünk az üzemanyag-technikai eszközökről egy egységes, va
lamennyi üzemanyag-technikai eszközre kiterjedő, karbantartási utasítással; 

b) egyes üzemanyag-technikai eszközök karbantartásának nincs megállapítva 
a munkaidöszükséglete (normaideje) és az ehhez szükséges munkaerő; 

c) az üzemanyag szolgálatok ht. és sorállománya nem rendelkezik a szak
technika szakszerű karbantartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. 

A problémák megoldására célszerűnek látom „segédlet" kiadását az üzem
anyag-technikai eszközök karbantartásának, időszakos kiszolgálásának szabályo
zására, valamint az üzemanyag szolgálat személyi állományának ez irányú szak
kiképzését 1-2 hét időtartamban, tanműhelyben, vagy valamely központi üzem-

-

anyagraktárban, báziskiképzés keretén belül. ,. 

Il. Az üzemanyag-technikai eszközök javításának megtervezése, 
megszervezése és végrehajtása 

Az üzemanyag-technikai eszközök javítása az elhasználódás, meghibásodás 
mérvétől függően lehet: 

a) kisjavítás, 
b) középjavitás, 
c) nagyjavítás. 

A javítások végrehajtása történhet a csapatok műhelyeiben, a központhadtáp 
üzemanyagraktárak műhelyeiben, vagy általuk kiküldött szakmunkásokkal a csa
patoknál és népgazdasági vállalatoknál. 

A csapatok műhelyeiben csak olyan kisjavítások végezhetők, melyhez meg
felelő feltételekkel, így szakmunkással, szerszámmal és javítóanyaggal rendelkez
nek a Csapathadtáp Szabályzat V. rész 259. pontja által meghatározott szabá
lyozók betartásával. 

Ha a javítások feltételeit vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy csapataink 
csak kis része rendelkezik olyan feltételekkel, mint az „üzemanyag-technikai esz
közökhöz értő szakember", speciális szerszám és szinte kivétel nélkül egyik sem 
rendelkezik javítóanyaggal, szakalkatrésszel. 

A kisjavítások tervezése, szervezése és végrehajtása így csapataink zöménél 
formális és a kisjavítások azon részét, mely a legcsekélyebb szakanyag-ellátást 
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igényli, közép- illetve nagyjavításra utalják. E gondon várhatóan nagymértékben 
enyhít az „Egyesített Technikai Szolgálat" -ok (ETSZ.) keretében az MNHF 
HM h. elvtárs 08/1980. sz. intézkedése által szabályozott javítási rendszer, mely 
első ízben biztosít a javítóműhelyek részére pénz-, illetve anyagi eszközöket a 
javítások végrehajtására. 

A kisjavításokat az egység üzemanyagszolgálat-vezetö a seregtest üzemanyag
szolgálat által kiadott gazdálkodási tervben, a csapatok kiképzési tervével és az 
üzemanyag-technikai eszközök igénybevételével összhangban, éves szintre meg
tervezi. Az éves terv lebontása és a tényleges szükséglet alapján minden hónap 
20-ig megadja szolgálati jegyen a következő havi javítási igényét a parancsnok 

~~ technikai helyettesének. Ezen igény alapján a technikai eszközöket „javítások 
könyv"-én átadja a javítóműhely parancsnokának, aki az elvégzett munkát a 
munkalap számának bejegyzésével igazolja. 

A Csapathadtáp Szabályzat V. rész 263. pontja meghatározza: 
„Az üzemanyagtöltő gépkocsik javítását, valamint javítóanyagokkal történő 

ellátását a Gépjármű Szolgálati Utasítás, valamint az MN pc. és gjmű. technikai 
szolgálat főnök és az MN üSZF közös rendelkezései alapján kell végezni." 

A töltőgépkocsik javítása a rendelkezések szerint polgári vállalatnál Debre
cenben folyik. E polgári vállalat áteresztőképessége és távolsága csapataink el
helyezési körletétől nem minden esetben elégíti ki a harckészültségi és takaré
kossági igényeket . 

A követelmények összehangolása és nem utolsósorban a népgazdaság teher
mentesítése céljából merült fel a saját bázison, helyi reők és eszközök igénybevé
telével történő javítások szükségessége. E megoldás biztosítja az erők és esz
közök összpontosítását, az elöljáró anyagi, pénzügyi segítségének minimális igény
bevételét, a harckészültségi és takarékossági követelményeket. A javítások térbeli 
és időbeli behatárolása emellett jelentős anyagi megtakarítást is eredményez. E 
gondolatok gyakorlati kivitelezését elsősorban a CS-346 típusú üzemanyagtöltő 
gépkocsi-állomány technikai állapotának gyorsuló mérvű romlása tette szüksé
gessé. 

Felmérésünk alapján megállapítottuk, hogy a CS-346-os töltőgépkocsik 400/o
ának szakszerelvénye javításra szorul. E gondok enyhítésére - együttműködve a 
seregtest Páncélos és Gépjármű Technikai Szolgálatával, az MN ÜSZF-ség 
anyagi támogatásával - 1979. évben megkezdtük a seregtest egyik javítóegységé
nél a CS-346-os üzemanyagtöltő gk. javítóbázis létrehozását. A kísérleti javítások 
tapasztalatai alapján egy töltőgépkocsi komplex javítása 350-380 munkaórát igé
nyel és mintegy 100 OOO Ft-ba kerül. A bázis áteresztőképessége közel 100 db 
töltőgépkocsi komplex javítását teszi lehetővé, mellyel biztosítható tervidősza

konként a seregtest töltőgépkocsijainak teljes átfuttatása, műszaki felülvizsgálata, 
hadrafoghatóságuk megbízhatósága és jelentősen növelné rendszerben tartásuk 
időtartamát. 

A javítóbázison egy töltőgépjármü átfutási ideje közel 3 hónap, mivel a tar
tály gözölését, nyomáspróbáját polgári vállalatoknál kell végrehajtani és a nép-

..._ gazdaság a szabványban előírt belső festéshez szükséges komponenseket és higítót 
csak akadozva tudja biztosítani. Megoldásra váró probléma az átfolyásmérök, 
AK-25-ös töltőfejek és tömlők folyamatos biztosítása is. Az átfutási időt növeli, 
hogy a bázis nem „tisztaprofilú" töltőgépjármű javítóbázis és kapacitásának csak 
50%-a vehető igénybe. 

103 



Az. eddigi tapasztalatok és a hadtáptechnikai eszközök állapotának ismereté
ben - e kísérletre támaszkodva - célszerűnek tartom a seregtest Mozgó Bázis 
Főnökség alárendeltségében levő önálló gépjármű javítóműhely működtetését, 
mely optimális feltöltöttséggel megoldaná valamennyi hadtáptechnikai eszköz se
regtestszintű javítását, hadra/oghatóságuk megbízhatóságát, a felsőszintű hadtáp
vezetés, a népgazdaság ez irányú tehermentesítését és biztosítaná a szakállomány 
szervezett háborús felkészítését néphadsereg szintű méretekben. Ugyancsak cél
szerűnek tartom az egység javítóműhelyek szakjavító egységcsomagokkal történő 
ellátását. 

Befejezésként annak a gondolatnak szeretnék hangsúlyt adni, hogy az üzem-
anyag-technikai eszközök karbantartásának, javításának javasolt módszerek töké- -
letesítését állandóan napirenden kell tartani, mert ezen a területen az üzemanyag
szolgálatnak gondjai vannak. 

E téma részeként kívántam az üzemanyag-szolgálatban dolgozó szakállomány, 
az üzemanyag-ellátásban érintett parancsnokok figyelmét néhány olyan időszerű 
kérdésre ráirányítani, mely a jövőben megoldásra váró feladatként jelentkezik. 

(A mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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HASZNOS TAPASZTALATOK 

Tapasztalatok a kisegítő gazdaságok tevékenységéről 

Haut,zinger Gyula százados 

Népgazdaságunkban egyre fokozódó és országunk adottságainak megfelelő 
szerepet kap mezögazdas3.gunk Cs a bozza szorosan kapcso)ódó élelm·1szei1pa.r. 

Pártunk XII. kongresszusa és az 1980 decemberében törvényerőre emelt VI. 
ötéves terv rögzíti a mezőgazdaság, az élelmiszeripar távlati feladatait. 

A korszerű nagyüzemi gazdálkodás mellett jelentős szerep jut a háztáji és 
kisegítő gazdaságokra is. 

Ezek a kis gazdaságok eddig is, a jövőben is nagyben segíthetik a jobb, 
választékosabb ellátást, termékeikkel nagyban növelhetik, kiegészíthetik a nagy
üzemi állattenyésztés, gyümölcs- és kcrtgazdaságok termelésének összmutatóit. 

Megállapításra került, hogy ezekre a kisgazdaságokra a jövőben is változat
lanul szükség van, termelésüket a jövőben is ösztönözni kell . 

A Magyar Néphadseregben a személyi állomány - elsősorban a sorkatonák -
élelmezésének javítására a csapatok túlnyomó többségénél, az önálló gazdálkodást 
folytató alakulatoknál létrehozott kisegítő gazdaságok több évtizedes hagyomá
nyokkal rendelkeznek. 

Ezen gazdaságok előállított termékeikkel kettős célt szolgálnak. Elsősorban 
emelik a sorállomány élelmezésének színvonalát - a gazdaságok eredményessé
gétől függően forint értékben átszámítva több jut katonáink asztalára -, másrészt 
az előállított termékeket nem a népgazadságból vonjuk el, így több jut a közös 
tálba, több exportra. 

Magasabbegységünk kisegítő gazdaságait vizsgálva összességében megállapít
ható, hogy azok teljesítik a velük szemben támasztott követelményeket. Az ered
ményességet tekintve mégis azt tapasztaljuk, hogy meglepően nagy a szóródás a 
legjobban és a leggyengébben gazdálkodó egységek között. 

Az okokat elemezve, következtetések vonhatók le. 
Az első és leglényegesebb megállapítás az, hogy gazdálkodóink nagy részé

nél még mindig nem értik meg teljes egészében az egész népgazdaságban nap
jainkra kialakult helyzetet, nem értik a személyi állomány ellátásának egyik leg
jelentősebb területén, az élelmezésnél folyamatban levő és várható jelenségek 
következményeit. 

A másik fontos következtetés, hogy jelenleg a kisegítő gazdaságok működ
tetésére, az előállított termékek elszámolására kialakított rendszer nem minden 
esetben hat ösztönzőleg azok tevékenységére. 

Nézzük meg részletesebben a fenti megállapításokat. 
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Pártunk irányitása mellett államunk mindent megtesz hadseregünk fejlesztése 
érdekében. Néphadseregünk vezetése minden területen, így katonáink élelmezése 
területén is folyamatosan fejleszti a lehetőségeket, korrigálja, kiegészíti a bekö
vetkezett változásokat, emeli a személyi állomány ellátására biztosított illetmé
nyek összegét. Csak az elmúlt mésfél évtizedet vizsgálva több mint kétszeresére 
emelkedett a sorállomány élelmezésére fordított illetmény összege. 

Ez a folyamatos és emelkedő összegű illetmény tette lehetővé, hogy a sor-
állomány élelmezési elLátása az elmúlt másfél évtizedben forradalmi változáson 
ment keresztül. A régi „eszi-nem eszi, nem kap mást" ,,kondérból" történő ki
szolgálástól eljutottunk a korszerű, több menüs reggeli, ebéd, vacsora tekintetében 
sok helyen a büfé-rendszerű ellátásig. 

Az ellátás korszerűsítésére kiadott központi intézkedések, a beszerzések le
hetőségeinek korszerű kialakítása jelenleg is megbízhatóan szolgálja a magas 
színvonalú élelmezést. Ugyanakkor megállapítható, hogy az élelmezési biztosítás 
jelenlegi rendszerének fennállása az elért színvonalat tekintve nem ösztönzi pa
rancsnokainkat, szakembereinket újabb utak hatékonyabb keresésére. 

A jelenleg meglevő illetmények biztosítják az ellátást, és némelyekre ez nem 
hat ösztönzőleg. 

Gyakran tapasztalható, hogy a felfőzött nyersanyagok, az előállított kész
termékek nagy része keri.il „moslékba", különösen a sorállománynál a megnöve
kedett szabad idő - szombat, vasárnap - idején. Jelentős az ételmaradék kép
ződés a vacsorák után. 

Magasabbegységünknél ez a helyzet jellemző napjainkban. De mi várható 
holnap? Valamennyi, a népgazdaságban dolgozó szakember előtt világos, hogy a 
mezőgazadságban és élelmiszeriparban további áremelkedésre kell számítanunk. 
Közgazdászaink régen beszélnek az élelmiszeriparban világszerte várható „árrob
banásról". Ez a folyamat a mai gazdasági életet tekintve reális, és bár ismerjük 
népgazdaságunk és néphadscregünk tervszerű irányítását, elkerülhetetlen annak 
bizonyos fokú, hadseregünk élelmezési ellátására is várható hatása. 

Gondo!om kevesen végeztek számításokat a csapatoknál a korábbi élelme
zési illetményrcndezések előtti beszerzési árak - illetmény, valamint az 1980-
1981. évi árak - illetmény-összehasonlítása területén. Alapos számvetéscket mi 
sem készítettünk, de bizonyos időszakok összehasonlítása és azok általánosítása 
alapján olyan következtetésekre jutottunk, hogy a jelenleg meglevő illetmény sz·ű
ken fedezi a bekövetkezett áremeléseket. 

Mindezek után fokozottabban vetődik fel a hadseregben működő kisegítő 
gazadságok hozamának, termékbővítésénck jelentősége. 

Úgy vélem, magasabbegységünknél nem teszünk meg mindent ennek érde
kében. 

Mi a jellemző ezen a téren? Nálunk is, mint sok más helyen jellemző a ser
téstartás. Ez jó a már előbb tárgyalt szempontból, hogy kevesebb húst vonunk 
el a népgazdaságtól, de rossz abból a szempontból, hogy kényelmessé váltunk, 
megelégszünk a meglevő több éve vagy évtizede kialakult helyzettel, és eredmé-

·-

nyeink összegszerű növekedését a húsárak emelkedésével érjük el. -
Más területeken kevés vagy bátortalan a próbálkozás. Nem akarjuk, vagy 

nem merjük vállalni más állatfajták tartását, pedig esetlegesen polgári felvásár
lókkal kötött szerződések alapján történő értékesítése útján (juh, szárnyasok) to
vábbi kiegészítő hasznot érhetnénk el. 
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Magasabbegységünk feladatából eredően viszonylagosan nagy területek áll
nak rendelkezésünkre, amelyek jobb hasznosításával jelentősebb eredményeket 
tudnánk elérni a zöldség-, gyümölcs termesztésben vagy a szükséges takarmányok 
előállításában. 

Meg kell értenünk, hogy az ételmaradékon nevelt sertés a legdrágább hús, 
amit előállítunk, mert a felhasznált moslékot hatékonyabb gazdálkodással a mi
nimálisra lehetne csökkenteni. 

Az eddig felvetett problémák csak részét képezik a fennálló nehézségeknek. 
Korántsem törekszem azok részletes, mindenre kiterjedő feltárására. Gondolom, 
így is sikerült megvilágítanom a téma időszerűségét. 

Az okok keresésénél ez a kérdés mindenféleképpen túlnő az élelmezési, a 
hadtápszolgálat területén. 

Látnunk kell, hogy állományunk jobb ellátása ügyében parancsnokaink, párt
és politikai szerveinknek is több tennivalójuk lenne. 

Parancsnokaink nagyobb követelménytámasztással és az ennek megfelelő se
gítség megadásával támogathatnák a kisegitő gazdaságok tevékenységét, párt- és 
politikai szerveink elsősorban a KISZ-szervezeteken keresztül még eredménye
sebben mozgósíthatnák az állományt a közös cél elérésére. 

A probléma vizsgálata során nézzük meg a jelenlegi helyzet - véleményem 
szerint - másik oldalát alkotó problémakört, a kisegítő gazdaságok működését 
szabályozó rendszer és a gazdaságban dolgozók ösztönzési rendjének mai hely
zetét . 

A kisegítő gazdaságok tevékenységét 1968-ban részletesen szabályozták. Az 
élelmezési szolgálatok tevékenységére 1979-ben kiadott Csapathadtáp Szabályzat 
VI. rész gazdaságaink tevékenységét szabályozó VI. fejezete alapvetően a ko
rábbi utasításra épül. 

Felvetődik a kérdés, napjainkban a tevékenység ösztönzését kellőképpen 
szolgálja-e az utasítás? 

Mint ismeretes, az élelmezési szolgálatok a kisegítő gazdaságok által meg
termelt és átadott termékeikkel hó közben értéknyilvántartásukat elszámoló áron 
számítva megterhelik, majd a hó végi elszámoláskor a hó közben étkezés felja
vításra átadott termékek összértékét illetményként számítják fel. Így mutatható 
ki a ténylegesen felszámítható illetményen felül átadott összeg. 

Nézzük meg mi a helyzet sertéstartás esetén! A levágott és feldolgozási súly
ban átadott sertés kilója 52,88 Ft. Magasabbegységünknél 1 forint költségráfor
dítás mellett 1,09-5,55 Ft az előállított termék értéke, tehát a közvetlen feldol
gozásra történő átadás, mint látjuk (az ételmaradékon történő tartás és a gaz
dálkodás helyenkénti szervezésének kritikája mellett) jövedelmező, megéri a rá
fordított tevékenységet. 

Az eredményességet jobban kifejezi a feljavításra 1 főre. 1 napra átadott 
termék értéke, amely egyik egységünknél az MN átlagában is kiemelkedő 7 ,15 Ft. 
De ugyanakkor előfordul olyan gazdaság is, ahol az „eredményesség" mindössze 
0,02 Ft. 

De mi történik akkor, ha a levágott sertéseket élelmezési szolgálataink to
vább kívánják feldolgozni és húskészítményeket (kolbász, hurkaféleségek stb.) 
állítanak elő? Itt már egészen más a helyzet. A kisegítő gazdaság által megter
melt termékek ? ? ? az élelmezési raktárból kiadott nyersanyagok elszá
moló értékével csökkentjük az értéknyilvántartást, ugyanakkor az elöállítofr új 
termékek (kolbász, hurka, sonka stb.) elszámoló árával kell újból terhelni az 
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értéknyilvántartást, holott azok előállítási értéke jóval alacsonyabb. Ebből a.z: 
következik, hogy a nyereség ezen a téren „viszonylagos". 

Egyedüli „haszon" a friss, házi ízű termék, amely az ilyen kis mennyiségben 
készített húsféleségekre jellemző. Természetesen ez sem lebecsülendő eredmény a 
már jelzett feljavítás mellett. 

Ezt a kérdést megvizsgálhatnánk más termékeknél is (savanyúság készítés, 
befőttek, jamek előállítása), hasonló végkövetkeztetésre jutnánk. 

Az előbbrelépést abban látnám, ha az élelmezési szolgálatnál dolgozó szak
embereink részletesen, az összes körülményt mérlegelve egy olyan elszámolási 
rendszert dolgoznának ki, amely a megfelelő törvényes keretek között nagyobb 
lehetőségeket engednének meg, hogy tovább léphessünk az egy síkú gazdaságok 
termékelőállítási rendszerén. 

Gondolok olyan szabályozókra, amelyek lehetővé tehetnék, hogy a több ve
sződséggel, kockázatvállalással járó túlmunka jobban kifejeződésre juthatna. Az 
érték és illetmény nyilvántartások az előállított termékek reális értéket fejez
nének ki, amelyek ha nem is érik el a jelenlegi elszámoló árak összegét, nagyobb 
foztönzéssel hatnának a gazdálkodásra. 

Ezen elgondolás egy másik irányban is serkentően hatna. Magasabbegysé
günknél több olyan kisegítő gazdaság is van, amelyek adottságaik, lehetőségeik 
következtében szakosodni tudnának egyes termékféleségek előállitására. Ezek a 
gazadságok az alakulat szükségletein felül is képesek lennének értékesítésre ter
melni, és feleslegeiket más, a magasabbegység vagy a seregtest alakulatai között 
értékesíteni. Ha sikerülne egy olyan elszámolási rendszert kialakítani, amely egy 
központilag megállapított haszonkulcsot feltételezve lehetőséget adna, hogy más 
helyzeténél fogva szorult körülmények között dolgozó élelmezési szolgálat is hoz
zájuthatna a nagykereskedelmi árnál olcsóbb hústermékekhez és így az átadó és 
átvevő is jól járna, de a legnagyobb nyertes sorállományunk lenne. 

Kapcsolódó kérdés a kisegítő gazdaságokban dolgozók, a szervezéssel, irá
nyítással foglalkozók anyagi elismerésének helyzete. Mint tudjuk erre a célra je
lenleg az étkezés feljavításra átadott összeg 4-7°/o-a használható fel, azzal a meg
kötéssel, hogy az állandó állomány jutalmazására csak a testületi tag 1 havi 
illetményéig terjedő összegig van lehetőség. Magasabbegységünknél ebben az esz
tendőben is élünk ezzel a lehetőséggel, anyagilag is honorálva azt a tevékenységet, 
amelyet a gazdaságokkal foglalkozók túlmunkája jelent. Elismerésben részesít
jük azokat a parancsnokokat is, akik érdemben is tesznek az állomány jobb el
látása érdekében. 

További feladatunk az elvégzett munka arányában a jobban történő diffe
renciáltság, közvetlenül a végrehajtásban dolgozók tevékenységének nagyobb 
mérvű anyagi elismerése, a gazdaságokban végzett munkájuk érdekeltségének to
vábbi fokozása. 

Befejezésül meg kívánom jegyezni, hogy jelen soraimmal inkább a kisegítő 
gazdaságok területén meglevő problémákat kívántam felvetni, néhány gondolat
tal saját véleményemet szerettem volna kifejteni a továbblépés érdekében. Mivel 
csak magasabbegységünk helyzetét ismerem, kevés adat áll rendelkezésemre nép
hadseregünk többi kisegítő gazdaságairól. De gondolom a felvetett problémák 
mindenképpen időszerűek. 

Szeretném, hogy e cikk kapcsán mind többen fejtsék ki véleményüket, élel
mezési, pénzügyi szakembereink pedig vizsgálják meg a továbblépés reális lehe
tőségeit. 
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A korszerű sertéstartás alapelvei 
( Ajánlások a sertéstartó kisegítő gazdaságok számára) 

Var g a Mát y ás főhadnagy, 
Dr. Ki r á ly Is tv á n áo. főtörzsőrmester 

A jelenlegi gazdasági viszonyok között amikor az élelmiszertermelés és an
nak rentábilitása központi kérdéssé vált, nagyon fontos, hogy a kisegítő gazda
ságok ökonómiai vonatkozásait szem előtt tartsuk. Kormányzatunk nagy hang
súlyt fektet a nagyüzemi élelmiszertermelés mellett az ökonómikusan működő 
kisegítő gazdaságok tevékenységére is. Nem lebecsülendő ennek jelentősége a 
Magyar Néphadsereg csapathadtápjainak élelmezési szolgálatában sem. Ezen a 
módon válik lehetővé a mezőgazdasági termelésre alkalmas, katonai célra fenn
tartott földterületek lehetőség szerinti kihasználása és az összvolumenében jelentős 
mennyiségű konyhai hulladék felhasználása . 

Itt e helyen a sertéstartó gazdaságok szakszerű és gazdaságos üzemeltetéséhez 
szeretnénk néhány ajánlást tenni, remélve, hogy ezáltal javulnak a tartási és te
nyésztési feltételek, ezen keresztül pedig az eredményesség. 

A sertéstartásnak és tenyésztésnek hazánkban régi hagyományai vannak. Év
századokon át az úgynevezett külterjes tartás volt honos, amikor elsősorban az 
állatlétszám nagysága volt a mércéje a sertéstenyésztésnek. Ebben az időben egé
szen századunk 50-es éveiig főleg a zsírtípusú sertések álltak a tenyésztés homlok
terében. Ezek a fajták - legismertebb képviselőjük a mangalica - lassan növe
kedtek és főleg zsírt termeltek. Vágósúlyukat másfél-kétéves korban érték el. 
A társadalmi gazdasági igényeket ebben az időben ez ki is elégítette. 

Gondoljunk csak arra, hogy a mezőgazdaságban és az iparban milyen nagy 
jelentősége volt egykor még az ember fizikai erejének. Ehhez a fizikai igénybevé
telhez kalóriadús, szükségképpen zsíros élelmiszerekre volt szükség. A termelő
eszközök mai színvonalán az ember fizikai ereje egyre kisebb szerepet játszik. 
Szükségtelen tehát, sőt káros a korábbinak megfelelő energiabevitel a szervezetbe. 
Jóval alacsonyabb kalóriatartalmú étrend a megfelelő. 

E táplálkozásélettani megfontolások az élemiszertermelés hagyományainak 
átalakítását tették szükségessé. Ennek megnyilvánulásai legélesebben a sertés
tenyésztés vonatkozásában láthatók. Ma a tenyésztők célja az, hogy a lehető leg
rövidebb idő alatt, minél kevesebb takarmány felhasználásával, minél jobb minő
ségű húst állítsanak elő. A jó minőség pedig azt jelenti, hogy a hús fehérjetar
talma (izom) domináns a zsírral szemben. 
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Ehhez természetesen új úgynevezett hústípusú fajtákat kellett tenyésztésbe 
állítani. Ma már csak elvétve lehet látni Magyarországon - és kizárólag a ház
táji gazdaságokban - a valamikor oly elterjedt mangalicát. Helyette a nagy fehér 
hússertés, svéd lapály és a különböző hústermelő hibrid sertések terjedtek el. 
Ezeknak az úgynevezett intenzív fajtáknak a tartása és takarmányozási igénye 
lényegesen különbözik a régi, úgynevezett extenzív fajtákétól. A következőkben 
erről lesz szó. Alapvető tényként kell elfogadnunk, hogy a korszerű sertésfajták 
tartásához higiénikus tartási feltételeket és korszerűbb technológiát kell biztosí
tani, igazodva természetesen a kisegítő gazdaságok lehetőségeihez. Erre nagyon 
szép példát lehet látni a Hátországvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe tar
tozó MN 3101 és az MN 9680 alakulatok kisegítő gazdaságaiban. 

A kocasüldők tenyésztésbe vétele 65-70 kg-os súlyban nagyjából 6 és fél 
7 hónapos korban ajánlatos. A korábbi tenyésztésbe vétel kis alomszámot, gyenge 
életképességü malacokat és a koca gyors „elhasználódását" eredményezi. 

Az. előhasi kocák alomszáma rendszerint kevesebb - 4-6 - mint a már több
ször ellett kocáké. A második elléstől már várható a 10-12-cs alomszám, amely 
tulajdonképpen optimális. A magasabb alomszám esetén az újszülöttek születési 
súlya alacsonyabb a kívánatosnál és a szoptatás során az alomtársak közti ver
sengésben egyes egyedek fejlődése a kívánt szint alatt marad. 

Téves az a régi szemlélet, hogy a vemhesítés után a koca takarmány adagját 
fel kell emelni. Szakszerűen akkor járunk el, ha a takarmány adagot a vemhesség 
első két hónapjában nem emeljük. A harmadik hónap elejétől kell azt meg
emelni, mivel ekkor indul meg a magzatok test-tömegének ugrásszerű gyarapodása 
és ekkor készül fel a koca a tejtermelésre. Az úgynevezett túletetett kocák hasz
nos élettartama lerövidül, mivel az elszírosodás miatt újrafogamzási zavarok kö
vetkeznek be a nagy testsúly pedig a végtagokat teszi tönkre. Ezek megelőzésére 
a szakszerű takarmányozáson kívül szükséges a kocák rendszeres jártatása. Na
ponta legalább 800-1600 métert mozogjanak. lgy a hasznos élettartam nem 
másfél-két év lesz, hanem eléri a kívánatos 4-5 évet. Könnyű kiszámolni, hogy 
évenkénti 2-2,5 ellésre számolva így egy kocából a tenyésztésben tartás ideje 
alatt 20-30 malac helyett 80-100 nyerhető optimális esetben. Összegezve tehát 
az egy kocától nyerhető malacok száma, az évenkénti ellések száma, az újszülöttek 
száma és életképessége optimális takarmányozási és tartási feltételek biztosításá
val fokozható. 

Az optimális mennyiségű takarmány mellett szükséges a megfelelő minőséget 
is biztosítani. Ezt a vemhes kocák részére gyártott egységes tápok biztosítják. 
Ezek összetételét úgy határozták meg, hogy a vemhes koca igényeit tökéletesen 
kielégítse. Ezért ajánlatos lenne a kisegítő gazdaságokban is ezt a tápot alkal
mazni a kocák takarmányozására. 

Az. újszülött malacok átlagos születési súlya 1100-1200 gramm, Az a jó 
alom, amelyben a két szélső érték közé esik az összes malacok súlya. Az. elletés 
higiéniája döntően befolyásolja az újszülöttek sorsát, a 10 napos kor alatti el
hullás alakulását. A vemhes kocát legalább egy héttel a várható ellés előtt az 
ellés helyére át kell helyezni. Az. ellető heyet - ellető kutricát - előzőleg ala
posan ki kell takarítani és fertőtleníteni. Az ellés megindulásakor a megszületett 
malacokat tiszta ruhaneművel bélelt kosárba le kell szedni és meg kell szárítani. 
Csak az ellés lezajlása után kell őket a koca alá visszatenni. Az újszülött malacok 
hőmérsékleti igénye az első héten 30-35 °C. Ennek biztosítását rendszerint - főleg 
a téli hónapokban - mesterségesen kell megoldani. Jó módja ennek a infralámpa 
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alkalmazása. A malacok viselkedése jelzi, hogy hőmérséklet-igényük biztosított-e. 
A fázó malacok szorosan összebújnak, reszketnek, nyikognak, rendszertelenül és 
keveset szopnak. Ha a hőmérséklet megfelelő akkor a jóllakott malacok az opti
mális hőmérsékletű zónában elfekszenek és nyugodtan alszanak. Az újszülöttek 
tápláló anyagszükségletét a kocatej az első 3 héten fedezi. Kivételt képez a ma
lacok vas igénye. A kocatej nem tartalmaz elegendő vasat ahhoz, hogy a gyorsan 
fejlődő malacok vérképzéséhez elegendő legyen. Kiegészítés híján a malacok vér
szegények lesznek - úgynevezett „porcelán malacok" - érzékenyek lesznek a 
különböző betegségekre és fejlődési erejük is megtörik. A fejlődésben való le
maradás ebben az életkorban súlyos következményekkel jár, mert ezt a malac 
soha sem tudja kiheverni, azaz a vágósúlyt lényegesen később, esetleg hónapokkal 
később éri csak el. Szükséges tehát, a malacok mesterséges vaskiegészítéséről gon
doskodni. Ennek legjobb módja a 7-10 napos korban adott vas injekció (Chinofer, 
Ursoferon stb.), majd 3 hetes kortól a takarmányba kevert vastartalmú premixek 
alkalmazása. A premixeket lehetőleg malactápba keverve etessük, mert ezeknek 
az összetétele megfelelően igazodik a malacok emésztési sajátosságaihoz. 

A választást megelőző két hétben szükséges a malacokat fokozatosan hozzá
szoktatni a hízlaló takarmányokhoz. Így a leválasztást követően kisebb lesz a 
súlyveszteség. A malacok leválasztása 6-8 hetes korban történjen. Erre az időre 
a malacok emésztő rendszere már olyan mértékben kifejlődik, hogy a szokásos 
takarmányok emésztéséhez is megfelelő ( Még korszerű és higiénikus tartási fel
tételek mellett is gyakori, hogy a malacok orsó-féreggel fertőzöttek. Ezért a le
választás utáni időben ajánlatos elvégezni a féreghajtást. Ennek jelentősége ab
ban áll, hogy a malacok takarmány-értékesítése így lényegesen jobb lesz és ezzel 
együtt a súlygyarapodás is. 

Mivel az MN kisegítő gazdaságaiban a konyhai hulladék jelentős szerepet 
játszik a sertések takarmányozásában szükséges erről külön szólni. Véleményünk 
s?erint a konyhai hulladékot csak hízókkal szabad etetni. Ismert gond az, hogy 
a moslék összetétele és mennyisége változó. Arra kell törekedni mégis, hogy az 
etetett takarmány nagyjából azonos minőségű és mennyiségű legyen. Ezt úgy ér
hetjük el, hogy folyamatosan gazdasági abrakkal kevert moslékot etetünk. A gaz
dasági abrak és a moslék arányát az adott helyzettől függően viszonylag rugal
masan lehet változtatni, nagyjából egy a kettőn, vegy a három arányok között. 
Lényeges dolog az, hogy ne legyen olyan takarmányozási nap, amikor csak mos
lékot vagy csak gazdasági abrakot etetünk. Az ilyen takarmány váltogatások 
emésztési és ezzel takarmány-értékesülési problémákat okoznak, és ez a súlygya
rapodás elmaradásában válik kézzelfoghatóvá. A moslékkal történő takarmá
nyozás nagy higiéniai fegyelmet igényel. Elkerülhetetlenül fontos, a moslék etetés 
előtti felfözése. Ennek higiéniai jelentősége nem szorul magyarázatra. Lehetőleg 
2 napnál tovább ne tároljuk a moslékot - nyári melegben legfeljebb egy napig. 
Az erjedt, savanyodott moslék gyomor-bélhurutot, vagy gyomor-bélgyulladást 
okozhat, aminek következtében az állatok étvágya csökken, a felvett takarmány 
értékesítése romlik. 

Ennek gyakori ismétlődése esetén a bélcsatorna hurutja, vagy gyulladása 
idültté válik aminek következtében az állat fejlődése megreked. Gondot kell for
dítani az etetési idők pontos betartására, lehetőleg ± 10 perc eltéréssel ugyan
abban az időpontban kezdjük meg az etetést. Ilyen módon az állatokban kialakít
ható a gyomornedv-elválasztás napi ritmusa, amely a hatékony gyomorműködés
nek fontos feltétele. Ezzel együtt a falkatársak éhségérzete is nagyjából egyszerre 
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jelentkezik így nem nyugtalanítják egymást a keresgélő éhes állatok, a falka pi
henni tud, ami nagyon lényeges a súlygyarapodás szempontjából. 

Az állatok komfortérzete a takarmány minél tökéletesebb kihasználásának 
fontos feltétele. A komfort hőmérsékleti zóna a sertéseknél 15-22 °C között van. 
Természetesen ilyen temperált környezet biztosítása nem mindenütt valósítható 
meg a kisegítő gazadságok istállóiban. Azonban törekedni kell arra, hogy a téli 
hidegben ne fázzanak a sertések, főleg a leválasztás utáni időben. A fázó sertés 
a felvett takarmány nagy részét testhőmérsékletének fenntartására használja és 
így a súlygyarapodás jóval a kívánt szint alatt marad. A nyári hőség hasonlókép
pen károsan hat a súlygyarapodásra. Ilyenkor az állatok étvágya csökken és nem 
vesznek fel elegendő takarmányt. 

A téli hideg ellen jól záró ajtókkal és ablakokkal védekezhetünk, valamint 
úgy, hogy az istállók mennyezetét hőszigeteljük és csak olyan magasra építjük, 
hogy a dolgozók a munkájukat nyugodtan végezhessék. A huzatos épületekben a 
léghuzat okát meg kell szüntetni. Nyáron a nap melege ellen a kifutó köré tele
pített fák, esetleg árnyékot biztosító féltető ad védelmet. Szükség esetén az istál
lókat ventillátorokkal kell szellőztetni. Hasznos dolog a kifutók naponként több· 
szöri fellocsolása a nagy nyári hőségben. 

Összefoglalva az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy a korszerű sertés
tartás alapkövetelménye a sertések biológiai igényeinek minél tökéletesebb ki
elégítése. Csak így remélhetjük, hogy az állatok a tőlük elvárható termelési ered
ményeket elérjék. 
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A katonák jobb ellátása érdekében 

M á e s a i T a más őrnagy 

Az. MN 1840 alakulat 1980-ban is folytatta az előző években elért élenjáró 
eredmények és módszerek megszilárdítását, megvalósítását. És egy sor területen 
új módszereket és eredményeket értünk el. 

Az alakulat vezetése továbbra is kiemelt feladatként kezeli a gazdálkodást, 
az állomány élet- és munkakörülményei javítását. 

Az élelmezési szolgálat gazdálkodása, eredményei az élelmezési ellátás to
vábbra is meghatározó. 

A vegyes reggeli, a kétmenüs ebéd és büfé-rendszerű vacsoráztatás jól bevált 
és az állomány közmegelégedéssel fogadja. 

A sorállomány körében jó hangulatot keltett a születésnapi asztal rendsze
rének bevezetése és rendszeressé válása. 

A születésnapi asztalról annyit, hogy a születésnapját ünneplő katona 6-10 
menüből választhat és meghívhatja barátját és külön fehér asztalnál kiszolgálják, 
a parancsnok elvtárstól üdvözlő kártyát kap. 

Az ételek minőségén úgy igyekszünk javítani, hogy rendszeresítettük a fő
szakácsi fűszeres-szekrényt, ahol 6-8 különleges fűszer van, amelyek egy-egy étel 
jellegzetes fűszerezését, ízesítését szolgálják. 

Az élelmezési ellátás magas szintű biztosítását jól szolgálja a jól működő 
kisegítő gazdaság. 

A kisegítő gazdaság 1980-ban fennállása óta a legeredményesebb évet zárta. 
Egy főre, 1 napra 2,20 Ft feljavítást biztosított. 

További norma javítást biztosított a saját feldolgozású, tartósítási tevékenység 
és a kedvező beszerzési lehetőségek kihasználása. 

1980-as évben 20 q sonkát, 16 q kolozsvári és egyéb szalonnát, 53 q savanyú 
káposztát, 14 q pritamin és cseresznyepaprikát dolgoztunk fel, főztünk 7 q szilva
lekvárt 0,40 Ft/kg-os szilvából. 

Az egyik tsz-né! 1,50 Ft-ért leszedtünk 50 q almát, 2,- Ft-ért 25 q gyökeret 
és sárgarépát. Mindezzel 200 OOO Ft-tal növeltük a norma értékét, ami további 
1,- Ft/fő/nap feljavítást biztosított. Folytattuk a gombatermesztést. Nyárfatu:skón 
08 q fát oltottunk be és ültettünk ki. A termést ez évben várjuk . 

Ez évben beindítottunk egy 500 db-os tojó-tyúkfarmot. 
Az állomány egy része, főleg a nyári időben amikor a délutáni órákban 

sportol, pihen, kényelemből nem megy le vacsorázni. Ezen a problémán úgy se
gítettünk, hogy a parancsnok elvtárs engedélyezte az állománynak a sport-ruhá• 
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zatban történő levonulását az étkezdébe. Ezt kiterjesztette vasárnap és ünnep
napokra is - valamennyi étkezésre. 

A tapasztalat az, hogy az étkezés fegyelme nem romlott, viszont az étkezést 
igénybe vevők létszáma megnőtt, illetve csaknem 100°/o-os lett. 

A ruházati szolgálat gazdálkodása javult. A nagy összegű áruhitelt begazdál
kodtuk. Az állomány öltözeti képe, ellátása jó. Az egyéni mosatási rendszer jól 
bevált. Az állomány véleménye róla igen kedvező. Azt mondhatjuk, hogy nálunk 
a szükséglet szerinti fürdés és fehérnemücsere megvalósult. Azonban értetlenül 
állunk azon jelenség előtt, hogy 1980-ban csökkentek az állomány által igényelt 
szolgáltatások mutatói. lgy a fehérnemű mosatás mutatója is csak az 1,5-1,6-ot 
érte el és az előző évekhez képest csökkent. 

A ruházati szolgálatnál vizsgáltuk az úgynevezett „házi mosoda" gazdaságos
ságát, ha úgy is tűnik, hogy visszaléptünk, de a gazdaságosság és a minőség azt 
követelte, hogy szüntessük meg. 
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SEG:fDLET 

a munkavédelmi tevékenység átfogó felügyeleti 
ellenőrzéséhez és értekeléséhez* 

A segédlet rendeltetése, hogy segítse a katonai szervezeteknél folyó munka
védelmi tevékenység átfogó felügyeleti ellenőrzésének és értékelésének egységes 
elvek szerinti végrehajtását, továbbá, hogy a követelmények és értékelési muta
tók meghatározásával nyújtson segítséget az elöljáró parancsnokok, munkahelyi 
vc.zetők, baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízottak számára a helyzet ob
jektív megítélésére és a soron következő feladatok meghatározására. 

A segédlet elsősorban a magasabbegységek és egységszintű katonai szerveze
tek munkavédelmi tevékenységének felügyeleti ellenőrzésére készült, de felhasz
nálható a parancsnoki belső ellenőrzések lefolytatásánál, illetve más katonai 
szervezetek ellenőrzése során is. 

A munkavédelmi tevékenység alapvető célja a néphadseregben az egészséges 
és biztonságos feladatvégzés feltételeinek fokozatos javítása, a balesetek, egész
ségkárosodások megelőzése, illetve számuk csökkentése. Ebből eredően a munka
védelmi felügyeleti ellenőrzésnek azt kell vizsgálnia és értékelnie, hogyan ala
kult az ellenőrzött időszakban a katonai szervezetnél a baleseti helyzet, illetve 
milyen tevékenység folyik a célok elérése érdekében. 

Az értékelés módszere elsősorban az egységszintű katonai szervezetekre al
kalmazható. A magasabbegység értékelése a magasabbegység-törzsnél szerzett ta
pasztalatok és az alárendelt katonai szervezetek értékelésének összegezéséből tör
ténik. Alapvető követelmény, hogy az értékelés tükrözze a tényleges állapotot~ 
másrészt, vegye figyelembe az előző időszakhoz viszonyított változást . 

A Segédlet három részből á1l: 

- az első rész tartalmazza az átfogó felügyeleti munk,avédelmi ellenőrzés te
rületeit és alterületeit; 

• A segédletet az MN P0SZF-ség Bal.e.set-elhárftá.Si és munkavédelmi osztálya dol
gozta ki, a munkavédelmi ellenőrzések több éven át gyűjtött gyakorlati tapaszalatainak 
felhasználásával. Közreadásával az ellenőrzés és értékelés módszereinek széles körü ki
próbálflsát kívánjuk elősegíteni. 
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- a második rész összefoglalja területenként és alterületenként az ellenórzé&i 
követelményeket. Az alterületek értékelésének szempontjai után a vizsgált terület, 
végül a fóterület összegezett értékelésének módja található; 

- a harmadik rész az ellenőrzött katonai szervezetek összesített értékelésé
nek szabályait határozza meg. 

Első rész 

A munkavédelmi ellenőrzés területei, módszerei 

A:z. átfogó felügyeleti ellenőrzés során főterületenként kell vizsgálni és erte
kelni a baleseti helyzet alakulását és a munkavédelmi tevékenység helyzetét a 
következő területek szerinti bontásban: 

1. A baleseti helyzet alakulása 

1. A halálos és súlyos, csonkulásos sérülések száma. 
2. A balesetek összevont súlyossági mutatója. 
3. A kivizsgálási, jelentési és lezárási kötelezettség teljesítése. 

II. A munkavédelmi tevékenység helyzete 

1. A munkavédelmi irányító tevékenység színvonala. 
2. A munkavédelmi kiképzés, oktatás, nevelés helyzete. 
3. A munkabiztonság állapota. 

-

A munkavédelmi ellenőrzés egyes területeit, illetve azoknak a Segédlet má- ~ 
sodik részében részletezett alterületeit célellenőrzés keretében önállóan is lehet 
ellenőrizni és értékelni. 

Az átfogó munkavédelmi felügyeleti ellenőrzést általában miniszteri szemle 
keretében kell végrehajtani, a szemlére kijelölt katonai szervezetek egészére ki
terjedően. Amennyiben a magasabbegység munkavédelmi tevékenységének átfogó 
ellenőrzése nem miniszteri szemle keretében kerül végrehajtásra, az ellenőrzésre 
kerülő katonai szervezetek körét a miniszteri szemlék szervezésére kialakult gya
korlat szerint kell meghatározni. 

Az átfogó munkavédelmi ellenőrzést bizottság hajtja végre. Az. ellenőrzés a 
baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízott beszámoltatásával kézdődik, és 
magasabbegységnél kiterjed a törzs munkavédelmi vezető-irányító, ellenőrző te
vékenységére. 

A baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízott beszámoló jelentésében a 
parancsnok (vagy a munkavédelmi tevékenységet irányító parancsnokhelyettes) 
jelenlétében minden esetben jelentse: 

- a katonai szervezet baleseti helyzetének alakulását (összesített adatok 
alapján); -

- a katonai szervezetnél folyó munkavédelmi tevékenység értékelését; 
- a munkaköri leírás szerint végzett munkáját; 
- a munkavédelmi tevékenység tapasztalatait, akadályozó körülményeit és 

ezzel összefüggő javaslatait. 
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Ezt követően a bizottság kérdéseket tesz fel, majd megkezdi az ellenőrzési 
terve szerint munkát a Segédlet második részében foglalt területekre, alterületekre 
kiterjedően. 

Második rész 

Követelmények és az értékelés rendje 

A munkavédelmi tevékenység alapvető területeit a következők szerint kell 
vizsgálni és értékelni: 

1. A baleseti helyzet alakulása 

A baleseti helyzet vizsgálata során összegezni kell, hogy az ellenőrzött idő
szakban hogyan alakultak a baleseti helyzet főbb mutatói, a megelőző időszakok
hoz képest milyen mértékű és irányú változás tapasztalható. Ennek összetevői a 
következők: 

1. A halálos és súlyos-csonkulásos sérülések száma 
.,Halálos" kimenetelű a sérülés, ha a balesettel okozati összefüggésben bár

melyik sérült a balesetet követő három hónapon belül életét veszti. 

„Súlyos-csonkulásos" az a baleseti sérülés, amely a hüvelykujj, két, vagy több 
ujj teljes vagy nagyobb részének, továbbá a végtagoknak ezt meghaladó mértékű 
elvesztésével, bénulásával, valamint valamelyik érzékszerv, belső szerv teljes vagy 
részbeni elvesztésével jár. 

2. A balesetek összevont súlyossági mutatója 
A balesetek összevont súlyossági mutatója az 1000 főre számított kiesett 

szolgálati-, munkanapok száma, amelyet a következők szerint kell meghatározni: 

01000 = --
1
-- · 1000 

ahol n1000 = az ezer főre jutó kiesett napok száma 
nk a vizsgált időszakban balesetek miatt kiesett szolgálati, illetve 

munkanapok száma 
L az állományi átlag-létszám a vizsgált időszakban. 

A kiesett napok számának meghatározásánál csak a 3 napot meghaladó szol
gálati, illetve munkaképtelenséget okozó balesetek miatt kiesett naptári napokat 
kell figyelembe venni, a jelentési kötelezettséget meghatározó utasításokban fog
laltak szerint. 

3. A balesetekre vonatkozó kivizsgálási, jelentési és lezárási kötelezettség teljesítése 
Nem jelentettnek kell tekinteni azt a balesetet, amely jelentésköteles, de ki

vizsgálása, nyilvántartásba vétele és a II. sz. Adatlap felterjesztése a vonatkozó 
utasítás szerint nem történt meg. 

~ Lezártnak kell tekinteni munkavédelmi szempontból azt a balesetet, amely-
nek minősítését és a kártérítésre vonatkozó felhívást a sérült az előírásoknak 
megfelelően megkapta. 
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Az 1. fóterület összértékelése: 

KIV ALO az értékelés ha a katonai szervezet működési körében a katonai 
szervezet hibájából halálos, illetve súlyos-csonkulásos sérülés nem fordult elő, az 
1000 főre számított, a katonai szolgálattal összefüggő balesetek miatt kiesett 
szolgálati, munkanapok számának csökkenése az előző évhez (időszakhoz) ké
pest a 100/o-ot meghaladja. 

A katonai szervezet „működési körébe" cső oknak minősül általában a fela
datok során kifejtett tevékenységgel kapcsolatos személyi magatartásból, a hasz
nált anyag, felszerelés, berendezés és energia tulajdonságaiból, állapotából, moz
gatásából és működéséből eredő ok. 

A „katonai szervezet hibája" akkor áll fenn, ha a baleset a szervezet „mű- -
ködési körébe" eső ok miatt következett be és az részéről elhárítható lett volna, 
vagy ha a baleset nem a katonai szervezet működési körében történt, de bekövet-
kezésében a katonai szervezet valamilyen mulasztását az arra illetékes szerv ffieg-
állapitja. 

Jó az értékelés, ha a katonai szervezet működési körében, a katonai szer
vezet hibájából halálos, illetve súlyos-csonkulásos sérülés nem fordult elő és az 
1000 főre számított, a katonai szolgálattal összefüggő balesetek miatt kiesett szol
gálati, munkanapok számának csökkenése az előző évhez (időszakhoz) képest ja
vult, de a javulás mértéke a 10°/o-ot nem haladja meg. 

MEGFELELŐ az értékelés ha a katonai szervezet működési körében a ka
tonai szervezet hibájából halálos kimenetelű baleset nem történt, súlyos-csonku
lásos sérülés a vizsgált időszakban legfeljebb egy esetben történt, és az 1000 főre 
számított, a katonai szolgálattal összefüggő balesetek miatt kiesett szolgálati, 
munkanapok számának növekedése az előző évhez (időszakhoz) képest, a 20°/o-ot 
nem haladja meg. 

NEM MEGFELELŐ az értékelés, ha a katonai szervezet működési köré
ben, a katonai szervezet hibájából halálos, illetve két vagy több súlyos-csonku
lásos baleset következett be, vagy az 1000 főre számított kiesett szolgálati, mun
kanapok számának növekedése az előző évhez (időszakhoz) képest a 20°/o-ot 
meghaladja. 

Amennyiben a kivizsgálási, jelentési és a balesetek lezárásával kapcsolatos 
kötelezettségnek maradéktalanul nem tettek eleget, a baleseti helyzet értékelését 
a nem jelentett, de az ellenőrzés során feltárt balesetek adatainak figyelembevé
telével kell elvégezni. Ha a nem jelentett, valamint az előírások szerint le nem 
zárt balesetek száma az összes balesetek 5°/o-át meghaladja, az értékelést egy 
fokozattal csökkenteni kell. 

II. A munkavédelmi tevékenység helyzete 

A munkavédelmi tevékenység helyzete fontos mutatója a katonai szervezet
nél folyó, a balesetek egészségkárosodások megelőzésére irányuló munkának, 
ugyanis ez határozza meg a baleseti helyzet jövőbeni alakulását. A katonai szer
vezetnél folyó munkavédelmi tevékenység helyzetét a munkavédelmi irányító te
vékenység színvonala, a munkavédelmi kiképzés (oktatás) helyzete, valamint a 
munkabiztonság állapota határozza meg a következő részletezés szerint: 

1. A munkavédelmi irányító tevékenység színvonala 

A munkavédelmi irányító tevékenységet a helyileg kiadott rendelkezések, a 
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: 

munkavédelmi feladatok tervezése, szervezése és a munkavédelmi ellenőrzések 
értékelése alapján kell megítélni. 

Követelmények és értékelés altcrületek szerint a következő: 

a) A Parancsnoki Munkavédelmi Utasítás (PMU) a követelményeknek ak
kor felel meg, ha tartalmazza 

- a szolgálati személyek munkavédelmi jogkörét, feladatait, kötelezett
ségeit; 

- az egyes beosztások ellátásának munkavédelmi feltételeit; 
- a munkavédelmi oktatás állománycsoportonkénti formáit, a helyileg szük-

séges tudnivalókat, a vizsgára kötelezetteket; 
- a balesetveszélyes beosztások ellátásához, feladatok végzéséhez szükséges 

védőeszközöket; 

- a munkavédelmi szemlék, ellenőrzések lefolytatásának rendjét; 
- a biztonságos és egészséges feladatvégrehajtásra vonatkozó helyi rendel-

kezéseket; 
- a munkavédelmi eljárások (használatba vétel, üzembe helyezés, karban

tartás stb.) rendjét; 
- a munkavédelmi napok megszervezésének rendjét, (általában a propaganda 

munka feladatait). 

Szükséges, hogy a PMU elegendő példányszámban álljon rendelkezésre, hogy 
a személyi állomány testi épsége, egészsége védelméért, a biztonságos és egészsé
ges szolgálati és munkahelyi körülmények fenntartásáért felelős személyek ahhoz 
hozzáférhessenek. 

Az értékelés módja 

Ha a PMU tartalmában alapvetően kielégíti a követelményeket, az érintet-
~ tek számára hozzáférhető és azt a vonatkozó mértékben ismerik az értékelés 

MEGFELELŐ. 
Amennyiben a PMU a követelményeket alapvetően nem elégíti ki, illetve az 

érintettek számára nem hozzáférhető, vagy annak tartalmát az érintettek nem 
ismerik, az értékelés NEM MEG FELELŐ. 

b) A munkavédelmi feladattervnek (éves intézkedési tervnek) tartalmaznia 
kell - való helyzetelemzés alapján - a szolgálati, munkakörülmények és a szo
ciális ellátottság javításának tennivalóit, valamint a katonai szervezet munkavé
delmi rendezvényeit, fontosabb feladatait. 

Vizsgálni kell a katonai szervezetnél a kiadott eseti intézkedéseket, hogyan 
reagálnak az előforduló súlyos vagy ismétlődő balesetek előidéző okaira, meny
nyire célirányos a balesetek megelőzésére irányuló tevékenység. 

Az értékelés módja 

Amennyiben az éves munkavédelmi feladatterv a vonatkozó központi ren
delkezésben meghatározott követelményeket kielégíti, az abban foglaltak végre
hajtása időarányosan megtörtént, továbbá ha az eseti intézkedések célirányosak, 
az értékelés MEGFELELŐ. 

Amennyiben éves munkavédelmi feladatterv nem készült, vagy a követel
ményeket nem elégíti ki, a tervben foglalt fő feladatok nem kerültek végrehaj
tásra, továbbá ha a szükséges eseti intézkedéseket időben nem adják ki, az ér
tékelés NEM MEGFELELŐ. 
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e) A munkavédelmi ellenőrzéseket és szemléket a vonatkozó előírás szerint 
kell végrehajtani. A katonai szervezeteknél az ellenőrzéseket naptári tervben kell 
rögzíteni, feladatait ellenőrzési program szerint kell végrehajtani. 

Az ellenőrzésről, munkavédelmi szemléről készült jelentésnek, vagy jegyző
könyvnek tartalmaznia kell a feltárt hiányosságok felszámolására vonatkozó ja
vaslatokat is. A parancsnoknak a hibák kijavítására, azok jellegétől függően kell 
intézkednie, vagy hatáskörét meghaladó esetekben az intézkedést kezdeményezni. 

Az értékelés módja 

Amennyiben az ellenőrzési és szemleterv a követelményeket kielégíti, az el
lenőrzéseket, szemléket, végrehajtották, a feltárt hibák megszüntetése a lehető
ségek határain belül megtörtént, az értékelés MEGFELELŐ. 

Amennyiben az ellenőrzések, munkavédelmi szemlék végrehajtását nem ter
vezik, illetve azokat nem hajtják végre vagy a feltárt hibák megszüntetésére nem 
in1ézkednek, az értékelés NEM MEGFELELŐ. 

A munkavédelmi irányító tevékenység színvonalának öss<,értékelése: 
KIV ALO az értékelés akkor, ha ezen belül mindhárom alterület (a, b, e) 

értékelése MEGFELELŐ; 

Jó az értékelés amennyiben b, e alterület értékelése MEGFELELŐ; 
MEGFELELŐ az értékelés, amennyiben a, b alterület MEGFELELŐ; 
NEM MEGFELELŐ az értékelés, ha a b alterület, illetve két alterület 

NEM MEGFELELŐ. 

2. Munkavédelmi kiképzés, oktatás helyzete 
A balesetek, egészségkárosodások megelőzése szempontjából alapvető sze

repe van annak, hogy a személyi állomány miként ismeri a szabályokat és képes-e 
azokat tudatosan alklamazni. Ezért szükséges megvizsgálni a munkavédelmi is
meretek tervezését, szervezését és végrehajtását, munkavédelmi ismeretek elsajá
tításának fokát, valamint a propaganda munka színvonalát. 

Követelmények és értékelés alterületenként 
a) A munkavédelmi kiképzést, oktatást valamennyi állománycsoportra kiter

jedően a vonatkozó utasítások, intézkedések, a Kiképzési Programok alapján kell 
megtervezni, szervezni és végrehajtani úgy. hogy óraszámban és tartalomban fe
leljen meg az előírásoknak. A továbbképzések programjában is az előírások szerint 
kell szerepelniük a munkavédelmi ismereteknek. 

~ értékelés módja 

Ha a munkavédelmi kiképzés, oktatás az időszakra vonatkozó kiképzési 
tervben szerepel, a foglalkozásokat, vizsgáztatásokat a tervben meghatározottak 
szerint végrehajtották, az értékelés MEGFELELŐ; 

Amennyiben a terv szerinti munkavédelmi oktatást, kiképzési foglalkozáso· 
kat, vizsgáztatásokat, vagy azok jelentős hányadát nem tartották meg, az értékelés 
NEM MEGFELELŐ. 

b) A munkavédelmi ismeretek szintjét ellenőrző vizsgáztatással kell felmérni. 
Ez akkor felel meg a követelményeknek, ha: 

- az egységparancsnoki csoportba beosztott alegységparancsnokok az egység 
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• 

frgyvernemi és szolgálatiág-főnökei, az egysegrorzs beosztott tisztjei beosztásuk
nak, ellenőrzési kötelmeiknek megfelelően, 

- a kiképzést közvetlenül irányítók csoportjában a század- és szakaszparancs
noki állomány, a szakkiképzési foglalkozásvezetők, a munkahelyi parancsnokok, 
vezetők beosztásuknak megfelelően, 

- a beosztottak csoportjában a sorállományúak és a polgári alkalmazottak 
a rájuk vonatkozó mértékben 
ismerik a munkavédelmi előírásokat. 

At értékelés módja 

Az ellenőrző vizsgáztatás keretében tesztlapon legalább 15 (tizenöt) kérdést 
~ kell feltenni. A vizsgakérdéseket a csoportok összetételének, a feladatok végzé

sében elfoglalt szerepének megfelelően kell vizsgánként változó formában össze
á1lítani. Az egyes kérdésre adott válasz értékelése 3, 2, 1, illetve O ponttal tör
ténik az alábbiak szerint: 

- 3 pont - teljesen szabatos és kielégítő tartalmú, hibátlan válasz; 
- 2 pont - a válasz megközelítően kifogástalan, csak kismértékű kiigazítást, 

pontosítást igényel; 
- 1 pont - a válasz csak fele részben fogadható el, illetve az eltérés lé

nyeges; 
- 0 pont - a válasz nem fogadható el, illetve nagymérvű pontatlanságokat 

tartalmaz. 

Az egyéni értékelés „Megfelelő", ,,Nem megfelelő" osztályzattal történik a 
következők szerint: 

30 pont felett 
30 pontig 

- MEGFELELŐ 
- NEM MEGFELELŐ 

(A felelet-választásos, vagy a fentieknél több kérdésből álló vizsgáknál is 
ezeket az elveket kell alkalmazni, vagyis a megfelelő szintet legalább 66°/o-os 
helyes válaszadásra kell megállapítani). 

A csoport értékelése: 
,,Megfelelő", ha a vizsgázók legalább 660/o-a megfelelő értékelést kapott. 

Összértékelés 
A munkavédelmi ismeretek tudásszintje MEGFELELŐ ha a vizsgáztatott 

mindhárom csoport legalább megfelelő értékelést kapott. 
e) Munkavédelmi agitációs és propagandamunka ellenőrzése során azt kell 

vizsgálni, hogy balesetek, egészségkárosodások megelőzését, a szabályok tudatos 
alkalmazását, hogyan segíti elő a katonai szervezetnél folyó propagandamunKa, 
hogyan hasznosítják a központilag biztosított propagandaeszközöket, célirányosan 
vannak-e elhelyezve a plakátok, cimkék. Felhasználják-e a filmeket, diasoroza
tokat. Megtartják-e minden állománycsoportra kiterjedően a munkavédelmi na
pokat, azok programja hogyan elégíti ki a követelményeket. Hasznosítják-e a 
megtörtént balesetek tanulságait a balesetek megelőzésében. 

Az értékelés módja 

Ha a központilag kia<l0tt - írásos és vizuális - munkavédelmi oktató-, pro
pagandaeszközök felhasználása kielégífő, a munkavédelmi napokat az egész állo-
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mányra kiterjedően, a követelmények szerinti tartalommal megtartják, a megtör
tént balesetek tapasztalatait hasznosítják, a munkavédelmi agitációs és propa
gandamunka értékelése MEGFELELŐ. 

Amennyiben a katonai szervezetnél a központilag biztosított propaganda
anyagot megfelelően nem használják fel, a munkavédelmi napokat nem tartják 
meg, vagy tartalmuk nem kielégítő, a megtörtént balesetek tanulságait nem hasz
nosítják, az értékelés NEM MEGFELELŐ. 

A mttn.kavédelmi kiképzés, oktatás összértékelése 

KJV ALO az értékelés akkor, ha az a, b, e alterületek értékelése MEG
FELELŐ, hiányosságok nem fordulnak elő. 

JÓ az értékelés akkor, ha az a, b, e alterületek értékelése MEGFELELŐ, 
de kisebb hiányosságok előfordulnak. 

MEGFELELŐ az értékelés ha az a, b alterület megfelelő. 
NEM MEGFELELŐ az értékelés akkor, ha az a vagy b alterület közül 

valamelyik nem megfelelő értékelést kapott. 

3. A munkabiztonság állapota 

A munkabiztonság állapotának megítéléséhez meg kell vizsgálni a létesítmé
nyeknél, munkahelyeknél a munkavédelmi előírások érvényesülését, a gépek, be
rendezések, munka- és kiképzési eszközök biztonságtechnikai állapotát, valamint 
a beosztottak személyi védelmét. 

Követelmények és értékelés alterületenként 
a) Létesítményekre, munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi előírások ér

vényesülése. 

Az ellenőrzéskor szemlével kell ellenőrizni, hogy a létesítmények munkavé
delmi szempontból megfelelnek-e a vonatkozó szabványokban, biztonsági előírá
sokban foglaltaknak. Eltérés esetén a helyettesítő megoldások hogyan biztosítják 
az egészséges és balesetmentes munkavégzés feltételeit. 

Ha az ellenőrzött katonai szervezetnél csapatépítkezés folyik meg kell vizs
gálni, hogy a tervek munkavédelmi szempontból hogyan elégítik ki a vonatkozó 
előírásokat és a kivitelezés megfelel-e a terveknek. Ellenőrizni kell a kivitelezés 
során a munkavédelmi előírások betartását. 

Ellenőrizni kell, hogyan történt a létesítmények üzembe helyezése. 

Az értékelés módja 

Ha az objektum az alapvető munkavédelmi előírásoknak megfelel, közvetlen 
élet-, illetve balesetveszély nincs, továbbá ha az éves karbantartási tervben a 
munkavédelmi szemléken feltárt hiányosságok megszüntetését tervezik és végre
hajtják, a csapatépítkezések előkészítése, a létesítmények használatba vétele a vo
natkozó utasításban foglaltakat kielégíti, az értékelés MEGFELELŐ. 

Amennyiben az objektum az alapvető munkavédelmi előírásokat nem elégíti 
ki, az éves karbantartási tervben a munkavédelmi szemléken feltárt hiányosságok 
megszüntetését nem tervezik, vagy a csapatépítkezések előkészítése a létesítmények 
használatba vétele a vonatkozó előírások figyelembevétele nélkül történik és 
mindezek miatt közvetlen élet-, illetve balesetveszély tapasztalható, az értékelés 
NEM MEGFELELŐ. 
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b) Gépekre, berendezésekre, kiképzési és munkaeszközökre, termelési folya
matokra vonatkozó munkavédelmi előírások érvényesülése. 

Helyszíni szemlével és a dokumentáció vizsgálatával kell ellenőrizni, hogy a 
gép, berendezés a felállítás, használat helyén megfelel-e a munkavédemi előírá
soknak, el van-e látva megfelelő kezelési és karbantartási utasítással, használata 
során betartják-e a munkavédelmi szabályokat. 

Az. ellenőrzés terjedjen ki a hatósági felügyelet alá tartozó következő be
rendezések engedélyezési, időszakos felülvizsgálati rendjének betartására: 

- kazánok, nyomástartó edények; 
villamos hálózatok és hálózati berendezések; 

- érintés és villámvédelmi rendszer; 
személy- és teherfelvonók; 

- vízellátó rendszerek, szennyvíztisztítók; 
- PB gáztelepek. 

A technikai és munka eszközöknél ellenőrizni kell: 
a munkavédelmi minősítő bizonyitvány; 

- a próbaüzemi dokumentáció; 
- az üzembe helyezési dokumentáció és engedély meglétét; 

a technikai szemlék terv szerinti végrehajtását, valamint a feltárt hiányos-
ságok kijavítását; 

- a biztonsági berendezések meglétét és hatékony működését. 

Az értékelés módja 

Ha a technikai eszközök az előírt dokumentációval (munkavédelmi minőség
tanúsítás, illetve minősítő bizonyítvány, szükséges hatósági engedélyek, gépkönyv 
és az átadási tervdokumentáció egyéb okmányai) rendelkeznek, üzembe helyezé
süket szabályszerűen hajtották végre, az időszakos felülvizsgálatokat elvégezték, 
üzemeltetésük az előírások szerint történik, az értékelés MEGFELELŐ. 

Amennyiben bármelyik hatósági engedélyezéshez kötött technikai eszköz 
munkavédelmi minősítése, felállítási, üzembe helyezési engedélye hiányzik, vagy 
az üzembe helyezést nem az előírások szerint végezték el, az eszköz időszakos 
felülvizsgálatát elmulasztották és akár ebből, akár meghibásodás folytán közvet
len életveszély, a néphadsereg eszközeit fenyegető jelentős kár, súlyos baleset
veszély áll fenn, a biztonsági berendezések hatástalanok, vagy azokat kiiktatták, 
az értékelés NEM MEGFELELŐ. 

c) A személyi védelemre vonatkozó előírások érvényesülése 

A vizsgálat alapvető célja megállapítani, a veszélyes, egészségre ártalmas 
munkakörökben dolgozók egyéni védőeszközzel való ellátásának helyzetét: az 
időszakos egészségügyi szűrővizsgálat végrehajtását, a foglalkoztatás egészségügyi 
előírásainak betartását. Helyszíni ellenőrzéssel kell megállapítani, hogy: 

- a védőeszközöket előírás szerint kiadták-e (és használják-e azokat); 
- milyen a védőeszközök műszaki állapota, ellenőrzésük rendje; 
- hogyan van biztosítva a cserélhetőség (utánpótlás); 
- milyen a karbantartás rendje. 

Az értékelés módja 
Ha a PMU-ban meghatározott beosztási helyeken az egyéni védőeszközök 

biztosítva vannak és azokat használják, az arra kötelezettek előírt időszakos 
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egészségügyi szűrővizsgálata rendszeresen megtörténik-e, a személyi védelem ér
tékelése MEGFELELŐ. 

Amennyiben a meghatározott beosztási helyekre egyéni védőeszköz biztosítva 
nincs, vagy azokat nem használják, az időszakos és előzetes egészségügyi szűrő
vizsgálat rendszeresen nem történik meg, a személyi védelem értékelése NEM 
MEGFELELŐ. 

A munkabiztonság állapotának összértékelése 

KIV ALó az értékelés akkor, ha mindhárom alterület értékelése megfelelő, 
hiányosságok nem fordulnak elő. 

Jó az értékelés akkor, ha mindhárom a1terület értékelése megfelelő, de ki
sebb hiányosságok előfordulnak. 

MEGFELELŐ az értékelés akkor, ha a b alterület értékelése megfelelő. 
NEM MEGFELELŐ az értékelés akkor, ha két alterület értékelése nem 

megfelelő. 

A 11. főterület összértékelése 

KIV ALÓ az értékelés ha két terület értékelése kiváló, a harmadik lega
lább jó. 

JÓ az értékelés ha legfeljebb egy terület értékelése megfelelő, a többi lega
lább jó. 

MEG FELELŐ az értékelés ha az 1., 2. terület közül legfeljebb egy terület 
értékelése nem megfelelő. 

NEM MEGFELELŐ az értékelés ha a 3. terület, illetve egynél több terület 
értékelése nem megfelelő. 

Harmadik rész 

Az ellenőrzött katonai szervezetek összesített értékelése 

1. Az egység munkavédelmi értékelése 
KIV ALÓ az értékelés akkor, ha az 1., II. főterület értékelése kiváló, illetve 

az egyik legfeljebb jó. 
JÓ az értékelés akkor, ha az 1., ll. főterület közül az egyik jó vagy kiváló, 

a másik legalább megfelelő. 
MEGFELELŐ az értékelés akkor, ha mindkét főterület megfelelő. 
NEM MEGFELELŐ az értékelés akkor, ha valamelyik főterület értékelése 

nem megfelelő. 

2. A magasabbegység munkavédelmi értékelése 
KIV ALÓ, ha az ellenőrzött egységek többségének értékelése kiváló, a többi 

egység értékelése jó. 
Jó, ha az ellenőrzött egységek többségének értékelése jó, a többi egység 

értékelése megfelelő. 
MEGFELELŐ, ha az ellenőrzött egységek 800/o-ának értékelése megfelelő, 

vagy annál jobb. 
NEM MEGFELELŐ az értékelés, ha az ellenőrzött egységek 20%-a vagy 

azt meghaladó része nem megfelelő értékelést kapott. 

Ha a magasabbegység-törzs munkavédelmi irányító, ellenőrző tevékenysége 
nem megfelelő, az értékelést eggyel csökkenteni kell. 
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TAJÉKOZTATO 

a rendszeresített hadtáp technikai eszközökről 
és anyagokról 

Üzemanyag-szaktechnikai eszközök: 

a) Anyagok: 
1. ELIT-2 egységes gépzsír 
Alkalmazása: Az MN szárazföldi technikai eszközei zsírkenésű helyeinek 

zsírozása. 

Főbb harcászati, műszaki adatok: 
- korábbi 20-50 ezer km-ről 100 ezer km-re nőtt a használati idő; 
- ellátás egyszerűsödik, (22 féle eddig alkalmazott gépzsirt helyettesíti). 
Rendszerben tartás várható ideje: 10 év. 

2. EMD-13 egységes motorolaj 
~ Alkalmazása: Az MN szárazföldi technikai eszközei (kivételt csak a harc-

·-

kocsik képeznek) benzin és Diesel-üzemü motorjainak egységes kenőolaja. 

Főbb harcászati műszaki adatok: 
- csereideje: 10 OOO km, illetve 250 üzemóra; 
- összesen 6 eddig használt olajtípust helyettesít. 

Rendszerben tartás várható ideje: 10 év. 

b) Eszközök: 

1. ZSzZz-66 különleges folyadéktöltő gépkocsi: 
Alkalmazása: az MN vadászrepülő, felderítő repülő, valamint szállító heli

kopter ezredeinéL 

Fóbb harcászati, műszaki adatok: 
- felépítése: GAZ-66 terepjáró tehergépkocsi alvázára épített négy külön-

álló tároló és töltő rendszer; 
- adatai: 

Hidraulika Benzin Olaj Olajkeverék 
rendszer rendszer rendszer rendszer 

Tartálytérfogat: 1151 2701 2151 2151 
Szívási teljesítmény: 40 !/perc 20 !/perc 40 !/perc 40 !/perc 
Szűrési finomság: 5-8 mikrom. 5-8 mikrom. 12-16 mikrom. '12-16 mikrom. 

Rendszerben tartás várható ideje: 10 év (a kiszolgált technika függvényében). 
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2. TZA 7,5-500 A repülö-üzemanyagtöltö gépkocsi 

Alkalmazása: A2 MN-ben repülőgépek nyomás alatti feltöltése szűrt és mért 
üzemanyaggal. 

Főbb harcászati, műszaki adatok: 

- MAZ-500 A közúti tgk. alvázára épített spec. felépítmény; 
- tartálytérfogat: 7500 1; 
- szivattyú teljesítmény: 7501/perc; 
- szűrési finomság: 5-8 mikrométer. 

Rendszerben tartás várható ideje: 10 év (kiszolgált technika függvényében). 

3. URAL AC-5-375 bajtóanyagtöltö gépkocsi: 

Alkalmazása: Az MN technikai eszközei üzemanyag feltöltésére alkalmas a 
hk. és gl. hadosztályok ellátózászlóaljai üzemanyag-szállító századainál, valamint 
egyes önálló egységekhez. 

Főbb harcászati műszaki adatok: 

- URAL 375 típ. terepjáró tehergépkocsi alvázára szerelt speciális fel- · 
építmény; 

- jellemző adatok: 
tartálytérfogat: 5500 (]) 

teljes : 5500 (1) 

üzemi: 5000 (]) 

tömege üresen : 8860 (kg) 
feltöltve: 12 970 (kg) 
nyomtáv: 2000 (mm) 

beépített szivattyú típusa: SzUN-80 

üzemi fordulat: 1450/perc 
szállított mennyiség: 300 (]/perc) 

Rendszerben tartás várható ideje: 15 év. 

4. 5000 literes üzemanyag-szállító pótkocsi: 

Alkalmazása: Az MN technikai eszközei üzemanyag feltöltésére alkalmas az 
URAL-AC-5-375 töltőgépkocsival vontatva, amelynek üza. rendszeréhez csatla~ 
koztatva egységes üzemanyag-rendszert képez és lehetővé teszi a töltögépkocsi 
teljesítményének hatékonyabb kihasználását. 
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Főbb harcászati, műszaki adatok: 

- hasznos űrtartalom: 5000 (]) + 20 db 20 1 kanna 
- üres tömeg: 3235 (kg) 
- teljes tömege: 7825 (kg) 

teljes hossz.: 7090 (mm) 
szélessége: 2270 (mm) 
mennyisége: 2780 (2740) mm üresen terhelve 

- nyomtáv: 1900 (mm) 

Rendszerben tartás várható ideje: 15 év. 
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5. PMTA-150 tábori fóvonali csóvez.eték 

Alkalm~ása: A:z. MN technikai eszközei üzemanyag ellátására, a készlet 
150 km hosszú 150 mm névleges átmérőjű csővezeték kiépítését teszi lehetővé. 

Fóbb barcász.ati, müsz.aki adatok: 
- a fővonali csővezeték üzemeltetésére a PNV-100/200 mm típusú szivattyú

állomások szolgálnak. Indítás: 
- adatai: 

hossza: 150 (mm) 
cső út mérő: 150 (mm) 
csövek anyaga: alumínium 
1 db cső hossza: 6 (m) 
1 db cső tömege: 32 (kg) 
csövek száma: 27 OOO (db) 

Rendsz.erben tartás várható ideje: 20 év. 

6. K.annatöltó készlet: 
Alkalmazása: az MN tecJ:mikai eszközei üzemanyag ellátására, egységeknél, 

önálló alegységeknél. 
A tehergépkocsira szerelhető kannaszállító készlet 20 l-es fém üzemanyag

kannák egységben történő szállítására szolgáló berendezés, amely biztosítja az 
üzemanyag utánszállítását a gépkocsikon elhelyezett kannák cseréjével. 

Fóbb harcászati, műszaki adatok: 

alapkeret hossza : 1 3750 (mm) 
2 4686 (mm) 

szélessége: 1 2200 (mm) 
2 2400 (mm) 

magassága: 900 (mm) 

szállitókeret hossza: 1100 (mm) 
szélessége: 785 (mm) 
magassága: 640 (mm) 

maximális vékonyság 
magasság: 1292 (mm) 
össztömege: 655 (kg) 

Rendszerben tartás várható ideje: 20 év . 
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FOLYÓIRATSZEMLE 

TbUI H CHA61EHHE 
COBETCKHX BOOPYJKEIIIILJI CBJI 

Az elektronikus számítógépek és a vezetési rendszerek 
automatizálása alapján 

lrta: N. Var la m o v professzor, a hadtudományok doktora 
(Megielent: a Til i Sznahzsenyiie 1980/7. számában) 

A csapatok hadt.ipbiztosításának különböző folyamatai, azok bonyolultsága 
és összefüggései rendszerint olyan jellemzőket hordoznak, amelyek megkövetelik 
a törzsektől és a szolgálatoktól a hadműveleti-hadtáp helyzet tudományos elem
zését, prognosztizálását. Ezért szükséges a legrövidebb idő alatt értékelni, előké
szíteni az elhatározások különböző variánsait és kidolgozni az optimális terveket. 

A törzsek és szolgálatok fontos feladata az alárendelt hadtápegységek és 
intézetek, vezetési tagozatok teveékenységének pontos irányítása, amely a csapatok 
teljes és időbeni biztosítását szolgálja . 

A végrehajtandó feladatok - bármely vezetési szinten vizsgáljuk - folya
matosan bővülnek, míg az elhatározásra, illetve annak lejuttatására rendelkezésre 
álló időmennyiség csökken. Az ilyen körülmények között lényeges szerepet ját
szik azoknak a módszereknek, eljárásoknak a kiválasztása, amelyek garantálják 
a vezetés operativitását, folyamatosságát és rugalmasságát. Nyilvánvaló, hogy az 
operativitás érdekében jelentős szerepet játszanak az elektronikus számítógépek és 
az automatizált vezetési rendszerek. 

Az automatizált vezetési rendszerek funkcionálása esetén a törzsek és szol
gálatok beosztottjai a vezetést a technikai eszközök segítségével valósítják meg. 

A tudományos kísérletek és gyakorlatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
legnagyobb eredményt a technikai eszközök komplex felhasználásával érhetjük el. 

A hadtápvezetési szervek munkájának tartalma és sorrendje a logikai
matematikai módszerek és számítógépek alkalmazása esetén sem változik, csak 
a módszer és néhány funkció megjelenése a különbség. Így továbbra is nyilván 
kell tartani a hadtápegységek és intézetek kapacitását, helyzetét, a közlekedési 
hálózatot, az anyagi eszközöket, a szállítóteret, az egészségügyi helyzetet stb. 
Ugyanakkor a hadtápszervek tevékenységében olyan új funkciók jelentkeznek, 
mint az elhatározás induló adatainak szigorú tartalmi és formai előkészítése 
ESZG-ekre, az ESZG-k elhelyezése, áttelepítése, őrzése-védelme az előkészítés 
és a harctevékenység során, nem beszélve az új típusú okmányok megjelenéséről. 

Az automatizált vezetési rendszer megjelenése - a vezetés tökéletesítésének 
minőségileg új szakaszát jelenti, amely az állománytól nemcsak új ismereteket, 
hanem pszichológiai felkészítést is igényel. 
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A vezetési sz~rvek munkájának lényegét - az oktató tevékenység képezi, 
mely kapcsolatos az ESZ G-k által szolgáltatott eredmények elemzésével; az át
gondolt elhatározással, annak az alárendeltekhez történő lejuttatásával, valamint 
a segítségnyújtással. 

Az adatok gyűjtése, nyilvántartása és közzététele folyamatának automati
zálása megváltoztatja a hadtápbiztosítás tervezésének módszerét. Ez azzal is in
dokolható, hogy rész-, illetve összesített terveket egy időben is kidolgozhatják 
és nem egymás utáni sorrendben, mint amikor a hadtápokmányokat kézzel készí
tik el. 

A terv, intézkedés, parancs és más kivonatok a végrehajtókhoz az ESZG-k 
funkcionálása esetén technikai eszközökön lejuttatható az alárendelt hadtáp ve
zető szervekhez. 

Az információ folyamatának gyűjtése és feldolgozása elvileg is különbözik a 
jelenlegitől, azért, mert a hadtáphelyzetről érkező adatok egybeesnek a felter
jesztendő jelentések szempontjaival, ami lehetővé teszi valóságos adatok ismeretét 
a hadtápegységek és -alegységek helyzetéről, elősegíti az elhatározás meghozata
lát rövid időn belül. 

Ezáltal a sürgős információ a „forrás" -tói jut el a szükséges helyre és ezt 
felhasználva a felelős beosztású személyek azt a szükséges mértékben megkapják. 

Az ESZ G-n a feladatmegoldás három ütemben megy végbe: az előkészítő; 
a gépi feldolgozás és az ellenőrzés, illetve az eredmények átadása. 

Az automatizált vezetési rendszer működése esetén meg kell határozni az 
információk feldolgozásának sorrendjét. 

A vezetési szervekben a tisztek felelősek az adatok előkészítéséért, a csapa
toktól történő információk beérkezéséért, az információk változásának közléséért. 

A logikai-matematikai módszerek és a számítógépek eredményes gyakorlati 
alklamazása elképzelhetetlen a vezetési folyamatok tanulmányozása és automati
zálási eszközök ismerete nélkül. 

A gyakorlatok és hadijátékok alkalmával (hadműveleti idő ugratáskor) az 
ESZG-k segítségével komplexen a legfontosabb feladatok kerülnek megoldásra, 
a dokumentumok megfelelnek a valóságnak, a konkrét hadtáphelyzetnek. 

A hadtáptörzseknek és -szolgálatoknak nagy segítséget nyújtanak azok az 
automatizált eszközök, amelyek az elhatározás és tervezésben felhasználhatók és 
lényegesen lerövidítik a feldolgozási időszükségletet. Hiszen a csapatok bizto
sítására - valamennyi anyaggal - szolgáló tervek kidolgozására hagyományos 
módon, néhány napra van szükség és az ESZG-kel néhány órára csökkenthető. 

Figyelembe kell venni, hogy a vezetés hatékonysága nagyban függ az ESZ'G-k 
típusától. A párhuzamos tervezési modell felhasználásával részmodelleket lehet 
alkalmazni a következő változatok alapján, megoldható feladat elkülönített 
ESZG-n; komplex feladat az elhatározás részére ESZG felhasználásával a veze
tési tagozatokban; komplex hadtápvezetési modell az automatizált vezetési rend
szer funkcionálása esetén. 

Az egyes feladatok előkészítési időszükséglete a feladat jellegétől, az ESZG 
típusától függően 5-10 perctől, egy óráig terjedhet. 

A vezetés hatékonysága a komplex feladatok megoldásával 5-8-szorosára 
növekedhet. Ez megköveteli az információ pontos előkészítését és okmányok egy
ségesítését. 
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Az okmányokat valamennyi hadtáptagozatban ezért egységesíteni kell. Az 
intézkedések, tervek, jelentések stb. formai szempontból meg kell, hogy felelje
nek a technikai eszközök lehetőségeinek, úgy stacionáris, mint tábori viszonyok 
között. 

Az automatizált vezetési rendszer információs és matematikai biztosítása ér
dekében célszerű létrehozni az adatbankot. Ez alatt a hadműveleti-hadtáp infor
máció tömege, a programok (beleértve a programnyelvet is), a technikai eszközök 
stb. értendő. Külön figyelmet kell fordítani az adatok alap-bázisára és a változó 
információra. 

Az adatbankok alkalmazása az ESZG-knél lehetővé teszi, hogy tízszer rövi
debb idő alatt kapjuk meg az eredményt, mint anélkül. Például a raktárakban 
levő anyagi eszközök mennyiségét 15-20 mp alatt megtudjuk, de ha adatbank 
nincs, akkor erre 10-15 perc is szükséges. 

A hadtáp vezetési szervek operativitását, pontosságát növelni csak a komplex 
automatizálással, gépesítéssel az automatizált vezetési rendszerrel lehet. 

Egy sor gyakorlat, hadijáték már bebizonyította a fentiek szükségességét a 
csapatok és a flotta hadtáp harckészültsége további növelése érdekében . 
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MILITARWESEN 

Forradalom a hadügyben és gazdasági munka 
a csapatoknál 

lrta: H. 0 s te r rei eh alezredes 
(Fordítás: a Militiirwesen, 1980. számából) 

A forradalom a hadügyben állandóan fejlődő folyamat. Ezzel összefüggő 
haditechnikai változásokat a NATO-országok további fegyverkezési versenyre 
használják fel, ami a szocialista országokat arra kényszeríti, hogy növekvő terje
delemben vegyék figyelembe azok hatását. Ezért szükséges a VSZ védelmi erejét 
erősíteni ... és ezt a megkövetelt szinten tartani. 

A korszerű hadügyben, a haditechnikában, a csapatok harcmódjában, had
tudomány elméletében és a katonai élet összes más területén végbemenő mélyre
ható minőségi változások egy sor új követelményt támasztanak a szocialista tár
sadalommal, s különösen hadseregével szemben. A követelmények nagyságáról 
elképzelést kapunk, ha gondosan tanulmányozzuk a XI. pártértekezlet értékelését, 
amely szerint a hadügyben végbemenő forradalom most stádiumba lápett, ame
lyet az atomfegyver rendszeresítése óta a legjelentősebb változások jellemeznek. 
A hadsereg fegyverzetének és felszerelésének fejlődése egy új minőségi szintet 
ért el. Ebből következik az a szükségszerűség, hogy az egységek, magasabbegy
ségek gazdálkodásában is új minőségi szintet érjünk el. Ennek elsősorban abban 
kell kifejeződnie, hogy a katonai tevékenységet a legmagasabb hatásfokra 
emeljük. 

Hadigazdasági jelenségek a hadügyi forradalom jelenlegi szakaszán 

A korszerű hadsereg harci erejét és harckészültségét rendkívül differenciált 
belső struktúrájú érték jellemzi. Számos hatás.tényezőjét két nagy általános 
csoportja oszthatjuk. 

Először emberekre, illetve azok harci erkölcsére, kiképzettségi fokára és 
mennyiségére; másodszor a hadsereg fegyverzete és felszerelése, mint ahogy 
Engels Frigyes mondja: ,,a haditechnika színvonala, elosztása, összetétele és meny
nyisége". 

Történelmi tapasztaltok szerint a szemben álló felek győzelme vagy veresége 
jelentősen függ a tömegtől és fegyverzet-felszerelés műszaki színvonalától. A 
NATO és VSZ közötti erőviszony ma úgy alakult, hogy mindkét koalíció azonos 
mennyiségű lőfegyverrel rendelkezik. Egy esetleges imperialista agresszió esetén 
ebből kell kiindulnunk. A javíthatatlan háborús gyujtogatók megkísérlik egy olyan 
előny megszerzését, amely a háborút váratlanul a legnagyobb erőfelhasználással 
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kezdenék meg. Ehhez az erőket és eszközöket meghatározott irányokban úgy kell 
összpontosítani, hogy időlegesen és helyileg a győzelemhez szükséges erőfölényt 
létrehozhassák. 

Természetesen a szocialista hadseregeknek is meg van a lehetősége erők és 
eszközök összpontosítására, ha harctevékenységet kell szerveznie az imperialista 
agresszió elhárítására és agresszor megsemmisítésére. Így a NATO-hadseregek 
huzamos időre nem tudnak erőfölényt megszervezni. Következésként megkísérlik 
az erőfölény megszerzését mindenütt, ahol kezüket leszerelési szerződés nem köti 
meg. Ez az erőfölény abban mutatkozik meg, hogy a szocialista hadseregekhez 
viszonyítva magasabb haditechnikai színvonalat érjenek el. lgy a világot a fegy
verkezési verseny új fokára űzik. 

Hogy a szocialista hadseregek békemegőrzési feladataikat teljesíthessék, az 
adott körülményt figyclevbe véve, függően a nemzetközi osztályösszeütközés éles
ségétől, olyan haditechnikai színvonalat kell fenntartani, amely nem teszi lehetővé 
az imperialisták elóreugrását. A szocialista országoknak tehát a tudományos
műszaki forradalommal egy időben uralni kell a hadügyben végbemenő forra
dalmat is. Hozzá kell nőniük annak jelenlegi és jövőbeni követelményeihez. Hogy 
ez mit jelent, a Német Nemzeti Néphadsereg részére az kitűnik a XI. pártérte
kezlet határozatából: ,,Előttünk rendkívül bonyolult feladat áll, . . . uralnunk 
kell egy olyan korszerűsítési folyamatot, amely csak a 60-as évek elején a ra
kéták rendszeresítésével hasonlítható össze". Ebből számos új hadigazdasági je
lenség adódik, amely alapos figyelmet igényel és az alábbiak szerint csoporto
sítható: 

1. A kors':f.erű fegyverzet és fels':f.erelés foko':f.Ott rendszerjellege. 

A hadügyben végbemenő forradalom előtt egy fegyver teljes hatékonysággal 
tudott működni awn adatok alapján, amelyet a kezelőszemélyzet a bevetés ide
jén összegyűjtött. Példa erre a vadászrepülők szabad tevékenysége az NHH ide~ 
jén, amikor csaknem egyedül magas hatékonyságot értek el. Ezzel szemben már 
egyre ritkább az olyan lehetőség, amikor a kezelőszemélyzet egyedül nagy haté
konyságot tud elérni. 

A haditechnika jelenlegi fejlettségi fokán tipikus, hogy egy fegyver egy na
gyobb rendszer része. A tűzeszköz össze van fonódva a felderítő és a vezetési, 
híradóeszközökkel. Ez gazdasági szempontból azt jelenti, hogy a katonáknak 
együttműködési készséggel kell rendelkezniük, vagyis legyenek képesek és készek 
kollektív, egymással pontosan összehangolt, fegyelmezett és jól szervezett tevé
kenységre. A katonai tevékenység igényli a magas fokú kollektivitást, ahol a 
munkamegosztás egyre szélesebb. 

2. A katonák fels,erelése egyre több haditechnikával. 
A csapatokat gyorsabban szerelik fel új vagy korszerűsített technikával. En

nek következtében a szocialista hadseregek katonáinak egyre nagyobb lesz a tár
sadalmi és nem utolsósorban népgazadsági felelőssége. 

3. Fokozott ráfordítás a haditechnika üzemeltetésére, karbantartására és 
javítására 

A korszerűsítési folyamatban a hadseregben rendszeresített fegyverek és fel
szerelés üzemeltetése elődeikhez viszonyítva magasabb paraméterük miatt nagyobb 
anyagszükségettel jár. Karbantartásukra, javításukra több munkaóra szükséges. 
Nemzetközi vonatkozásban az elmúlt 20 évben a katonai költségvetésen belül az 
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anyagpótlásra szükséges kiadások nöttek a legjobban. Ugyanazt a nagyságot érte 
el, mint amit az új haditechnika beszerzésre fordítottak. Takarékossági kérdések 
(üzemanyag-, pótalkatrész-, lőszerfelhasználás terén) egy teljesen új társadalmi ·és 
katonai jelentőséggel bírnak. 

4. Korszerű fegyver-, technikarendszerek alkalmazásának fokozódó inten
zitása 

A marxizmus-leninizmus klasszikusai már régebben kijelentették, hogy új 
harceszközök új harcmódhoz vezetnek. Ezt azonban csak belső potenciálnak kell 
tekinteni. Hogy az új fegyver- és technikarendszerek gyors és átfogó javulást, 
változást okoznak-e a hadmüvészetben és ezzel a csapatok harci erejére és harc
készültségére új minőséget adnak, az nagymértékben függ attól, hogy milyen a 
katonák, főleg a tisztek kiképzettségi foka. Így az új technika bevezetése miatt 
nemcsak a kiképzés tartalmát, hanem módszerét is meg kell változtatni. Hogy a 
parancsnokok mesterien kezeljék az új harci technikát terepeQ., azokat a kiképzés
ben gyakrabban kell alkalmazni. Így üzemeltetésük aránya egy adott időszakon 
belül nő, tehát üzemeltetésükre, karbantartásukra, javításukra szükséges ráfor
dítás is emelkedik. 

5. Fegyverzet és felszerelés javítása intentitásának növekedése 
Azok a remények, hogy a hadügyben végbemenő forradalom során a technika 

fenntartására fordított fenntartások abszolút, de legalábbis viszonylagos mérték
ben csökken, csalóka ·áb~ándnak bizonyult. Sőt ez a ráfordítás mind abszolút, 
mind relatív mértékben nőtt. A csapatok harci erejére és harckészültségére külö
nös jelentőséggel bír az a tény, hogy a társadalmi ráfordítások nagyobb része 
munkaráfordításként jelentkezik a csapatoknál karbantartáskor és javításkor és 
itt az élőmunka szerkezetét kedvezőtlenül befolyásolja. 

Nem ritkán előfordul, hogy a karbantartás és a kiképzés egymást kizáró 
feladatként jelentkezik, mivel azokat gyakran egy időben azonos személlyel kel
lene végrehajtani. A kezelőszemélyzet egészét, vagy részét a karbantartó (javító) 
érdekében el kell vonni a kiképzéstől, ami csökkenti az egység kiképzettségi fokát, 
kedvezőtlenül befolyásolja összehangolt tevékenységét. Ha viszont a kezelősze
mélyzet részt vesz a kiképzésben, ami miatt a technika nincs megfelelő állapot
ban, akkor megbízhatósága csökken és adott esetben nem bevethető. Ebből kö
vetkezik, hogy időt kell megtakarítani, elsősorban a karbantartási és javí
tási technológia tökéletesítésére. Ez azonban nem járhat az anyagfelhasználás jog
talan növekedésével vagy a technika csapatjavításának javítóüzembe (rendszerint 
terven kívül) való áthelyezésével. 

Ezek a hadügyben végbemenő forradalom új, vagy legalábbis erősebben je
lentkező hadigazdasági jelenségek. Ezek a hadsereg harci erejére a harckészült· 
ségére jelentősen hatnak. Pozitívan akkor, ha törvényszerűségeit az emberek te
vékenységében tudatosan figyelembe veszik, negatívan, ha törvényszerűségeinek 
többé kevésbé spontán szereznek érvényt. 

A jelenlegi korszerűsítési folyamat hadigazdasági uralása és ennek eredmé
nyeként módosuló üzemeltetési és fenntartási folyamat a harci erő és harcké
szültség egyik tényezőjévé vált. Ebből egy új követelmény adódik a hadigazdasági 
elmélettel és gyakorlattal, valamint a csapatgazdálkodással szemben. Ezeknek 
mindig olyan szinten kell lenniük, ami megfelel a haditechnikai fejlődés adott 
szakaszával. 
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A csapatgazdálkodással szemben támasztott követelmények 

A hadigazdálkodási elmélet és gyakorlat, valamint a katonák helyes gaz· 
dasági szemléletének kialakítását a következőkben a csapatoknál folyó gazdasági 
munkaként tekintjük. Itt figyelembe vesszük a baráti államok hadigazdasági iro
dalmának tendenciáit és a gazdasági munkát a védelmi források készenlétbe he
lyezésével, felhasználásával és újratermelésével kapcsolatos tevékenységek összes
ségeként értelmezhetjük. Itt mindig arról van szó, hogy a hadigazdasági hatékony
ság maximumát érjük el. A gazdasági munka és a hadtápbiztosítás között szoros 
kapcsolat van, de a kettő nem azonos. 

A csapatoknál folyó gazdasági munka, amelynek eredményeként a védelmi 
források minimális ráfordításával maximális katonai eredményt érnek el, két fő 
feladatot teljesít társadalmi szempontból nézve. 

Először jelentősen hozzájárul hadseregünk harci erejének és harckészültsé
gének biztosításához. 

Másodszor biztosítja, hogy a katonai tevékenység a munkásosztály és szövet
ségei összgazdasági érdekeinek megfeleljen. 

A már említett megállapítás, hogy a katonai erőviszonyok mennyiség és mi
nőség szempontjából kb. azonosak, további meghatározáshoz vezet Hoffmann hds. 
tbk., nemzetvédelmi miniszter, a Neus Deutschland-nak adott nyilatkozatában 
kijelentette, hogy a katonai erőviszony nem egyedül áll. A katonai erőviszony a 
szocializmus és az imperializmus közötti erőviszony kifejezése és annak része. 
Ennek következtében tükrözi mindkét fél anyagi és erkölcsi lehetőségét. A szo
cialista társadalom egyértelműen nagyobb potenciállal rendelkezik, a szocialista 
társadalom nagyobb gazdasági hatékonyságot képes elérni a hadsereg rendelke
zésére bocsátott anyagok és eszközök felhasználásában, mint az ellenség, és ezt 
biztosítania is kell, hogy egy fegyveres összeütközésben a győzelemhez szükséges 
erőviSzonyt létrehozza. 

Harcban a hadigazdasági hatékonyság foka más tényezők mellett, a saját 
veszteséggel fejeződik ki, amelyet oly alacsonyan kell tartani, amennyire csak 
lehetséges. Pontosan ez mutatja a hatékonyság maximumát, amelynek elérése a 
gazdasági munka célja. Mint ahogy nincs a harci erőnek és harckészültségnek 
fdsö értéke, éppen úgy nincs felső értéke a hadigazdaság hatékonyságának. A 
cél tehát mindig az legyen, hogy a hadigazdaságban maximális hatékonyságot 
érjünk el. 

Az anyagi források felhasználásának maximális hatékonysága békében is el
érhető, amikor folytatjuk a szocialista hadseregek korszerűsítését. 

Ma a magas hadigazdasági hatékonyságnak a szocialista társadalom cészére 
különös jelentősége van. Ez elsősorban a nyersanyagforrások csökkenéséből és a 
világpiaci árak alakulásából adódik. A fő feladat megvalósításához tehát foko
zott erőfeszítés szükséges. Másodszor a hadigazdasági folyamat fokozott intenzi
vitásából, a népgazdaság más ágaival való szocosabb összefonódásából, valamint 
a katonai tevékenység és a gazdasági folyamatok szorosabb kapcsolatából adó
dik. A katonai tevékenységben levő gazdasági folyamatok átfogó forradalmi ura
lása - ez a csapatvezetésben a hadigazdasági követelmények tervszecű figyelem
bevételét jelenti - a harci erő és harckészültség megkövetelt szintentartásának 
egyik feltételévé vált. Magától értetődik, hogy ebből magas követelmények adód
nak a szocialista hadsereg katonáival szemben. Altalában arról van szó, hogy 
nálunk helyes hadigazdasági szemlélet és gyakorlat alakuljon ki. Ehhez viszont 
magas színvonalú politikai-ideológiai munka szükséges. 
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Hadigazdasági elmélet a munkásosztály és szövetségesek politikai és gazda
sági érdekeinek kifejezéseként a szocialista társadalom ideológiájának része. 

A munkásosztálynak történelmi feladata teljesítésekor több életfontosságú 
feladatot kell teljesítenie: a lehető legmagasabbra kell emelni a nép életszínvo
nalát, létre kell hozni az anyagi-technikai bázist, ugyanakkor biztosítani kell gaz
daságosan az ország védelmét. 

Az öntudatos szocialista katonának katonai osztályfeladata teljesítésekor ezen 
összérdekek figyelembevételével szigorú takarékosságot kell megvalósítani vé
delmi anyagi források felhasználásakor. Az NSZEP X. pártkongresszusán ki
emelték „Mindenki számára kötelező az NDK összérdekeinek figyelembevétele. 
Ebből adódik az a kötelezettség, hogy mindig takarékosan, az egészre ügyelve 
gazdálkodjunk". 

A hadigazdasági elmélet azonban nemcsak ideológia. A helyes hadigazdasági 
tevékenység szellemi előfeltételeként is tekintve, akkor ez a katonák szakisme
retének egyik deme is. Magas színvonalú hadigazdasági elmélettel és gyakorlat
tal rendelkező tisztek azzal tűnnek ki, hogy 

- hadigazdasági követelményeket hatáskörükben önállóan és időben felis
merik és tevékenységükben azt tervszerűen figyelembe veszik; 

- gazdaságilag megalapozott döntéseket hoznak és azokat a hadigazdasági 
törvényszerűségek követelményeinek figyelembevételével végzik; 

- magas hatékonysággal szervezi meg a politikai és katonai kiképzést, ne
velést, valamint a csapatgazdálkodást; 

- fejleszti az alárendeltek kezdeményezőkészségét hatékonyságuk növelésére 
és a gazdasági kérdéseket ügyesen bevonja a szocialista munkaversenybe. 

A hadigazdasági elmélet és gyakorlat tehát a gazdasági és hadigazdasági 
törvények követelményeinek visszatükrözése a szocialista hadseregek katonáinak 
tudatában. Ez olyan magatartási és gazdálkodási módban fejződik ki, mint: 

- törekvés a katonai feladatok teljesítésénél a legmagasabb minőségre a leg
kisebb ráfordítással; 

- a legnagyobb tervszerűség biztosítása a katonai tevékenység végrehajtásá
nál, feladatok megoldásánál; 

- szigorú takarékosság biztosítása anyagi eszközök felhasználásánál, szol
gáltatásánál, munkaidőben és pénzfelhasználásnál; 

- a technika teljesítményparamétereinek kihasználása az üzemeltetési elő
írások betartásánál, teljes kihasználhatósági határ elérése a tervszerű karbantartá
soknál. 

Ez a felsorolás nem teljes, de belőlük megállapítható a hadigazdasági elmé
let és tevékenység célja és az, hogy a csapatoknál a gazdasági munka azt jelenti, 
hogy biztosítsuk a maximális hatékonyságot, vagyis a kapott feladatot a lehető 
legrövidebb idő alatt magas minőséggel teljesítsük csak a legszükségesebb munka-, 
anyag- és pénzráfordítással. 
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A Csehszlovák Néphadsereg új élelmezési 
követelményeiről 

Írta: J. PLEV A mk. ale::_redes 
(Fordítás a Tyl a Zasobovani 1980/4. r:t_ámából} 

A CSN élm. ellátásának új követelményei, norma szerinti bevezetése megint 
egy lépés a katonák élelmezési ellátásának minőségi javításához, kiemelt figyel
met fordítva a gyakorlatokra. 

A változtatást az élelmezési ellátásra fordított kiadások gazdaságosabb ki
használására való törekvés tette indokoltá, azzal a céllal, hogy a katonák fizikai 
és pszichikai megterhelése és az élelmezés között optimális összhang legyen. 

Az előírások készítésénél teljes mértékben figyelembe vették a katonák ki
képzésében beállt változásokat, a katonák nagyobb energia szükségletét, mivel a 
kiképzés nagy részét a helyőrségen kívül hajtják végre, bonyolult körülmények 
között, gyakorló terepen, vagy más kiképzési bázisokon. A normák figyelembe 
veszik teljes mértékben az összfegyvernemi egységek élm. ellátásának lehetőségeit, 
ahol legnagyobb a fizikai igénybevétel. 

A pénzgazdálkodás követelményei figyelembevételével, mivel azok adta le
hetőségek nem biztosítják teljes mértékben a felhasznált tápértékek utánpótlását 
a gyakorlatokon, a tápérték biztosítása nem képzelhető el a béke helyőrségben 
végrehajtásra kerülő élm. ellátásra történő negatív hatás nélkül. Ezért az előírások 
differenciáltan összhangban vannak a kiképzési feladatok nehézségi fokaival és 
az élm. ellátás követelményeivel. 

Újra meghatározásra kerültek a katonák járandóságai kiképzési összevonáso
kon és gyakorlatokon. Nyári időszakban ezen egységek részére a „B", téli idő
szakban a „C'' típusú élelmezési cikkek illetményesek. Ezred szintű gyakorlato
kon és ennél masabb szintű gyakorlatokon a népgazdasági munkán részt vevők 
részére a „C'' típusú élm. cikkek az illetményesek. 

Az előírások figyelembe veszik a táborok építése és lebontása nehézségeit is. 
Azon alegységeknek, amelyek e feladatot végrehajtják, a „C'' típ. élm. cikkek az 
illetményesek. A nagy fizikai igénybevételű katonák száma mellett a speciális 
alakulatoknál levő katonák száma is nő, akiknél az állandó pszichikai igénybe
vétel került előtérbe. 

Azoknál a katonáknál, akik szolgálatuk alatt állandó és intenzív pszichikai 
feszültségnek vannak kitéve, nagyobb figyelmet kell fordítani az élm. ellátás 
során is. Az ő tápérték-szükségletük is bedolgozást nyert az új követelményekbe. 
Alapvetően az éjszakai áttelepülést végrehajtó gépjárművek és páncélozott gép-
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járművek vezetőiről, a honi légvédelem speciális beosztású katonáiról és a rádió
technikai berendezések kezelőiről van szó, akik részére illetményesek a „C" 
típ. élm. cikkek. 

Kiemelt jelentőséggel bír a hivatásos állomány ellátása terepen, alapvetően 
az alegységszintű parancsnokoké, akik éveket töltenek gyakorlótereken, és végre
hajtják azt a magas szintű követelményi kiképzést, mint a sorállomány, illetve a 
tartalékosok. Teljesen érthető, hogy ezen katonák tápérték igénye a legnagyobb. 
Realizálódik abban, amikor a szd. szintű és ennél magasabb szintű gyakorlato
kon a „D" típusú élm. cikkek az illetményesek. 

Az új normákkal a ht. állomány részére kibővült az ingyenes ellátás lehető-
sége. Azokról a parancsnokokról van szó, akik naponta nem tudnak visszatérni v 
a gyakorlóterekről a béke helyőrségbe. 

Az új előírásokkal olyan normák kerülnek meghatározásra, amelyek tovább 
tökéletesítik a csapatok élm. ellátását, kiemelt figyelmet fordítva a terepen tör
ténő kiképzésre. Most már csak a parancsnokokon, a htp. szakembereken múlik, 
hogy a rendelkezésre álló lehetőségekkel hogyan biztosítják a katonák élm. el
látása színvonalának emelését, a megbízható maximális gazdaságosságot. 

Az előírások nagy önállóságot biztosítanak a parancsnokok részére, de emel
lett felelősséggel tartoznak is az élm. normák szabályzatszerű felhasználásáért. Az 
élm. normák megfelelő meghatározása terén biztosított hatáskörrel nem élhetnek 
vissza. Az előírások egyértelműen meghatározzák, hogy az élm. normák szabály
talan meghatározása, az élm. cikkek szabálytalan kiadása úgy értékelhető, mint a 
katonai vagyonban tett kár. 

Az élm. normák meghatározásánál a PK HTPH, az ÉSZF döntő szerepet 
játszik a parancsnoknak tett javaslataival. A javaslataiknak összhangban kell 
lenni a reális körülményekkel. Nem törekedhetünk az élm. ellátás „feljavítására" 
olyan címen, hogy a gyakorlatok végett későbbre tervezzük a tervektől eltérően. 

Minden ilyen körülményt, amely a „feljavítás" ilyen formájára törekszik, 
vagy az élm. normák más irányú felhasználására (pl. vendégek fogadása, ht. 
állomány étkeztetésének feljavítása stb.), meg kell akadályozni. Az előírás arra 
vi1ágosan utal, hogy a PK HTPH, ÉSZF kötelessége ezt a parancsnoknak azon-
nal jelenteni, amennyiben ez nem kerül megakadályozásra, akkor az elöljáró szer-
veknek is. 

Jelenleg az a feladat, hogy az előírások feldolgozásra kerüljenek a htp. 
szervek és a parancsnoki állomány által. Csak az élm. normák részletes isme
rete biztosíthatja a felesleges „kritikai" megjegyzések elhárítását, mivel azok 
általában a normák nem kellő ismeretéből adódnak. 

Hogy a CSN-ben melyik katona részére mi illetményes, nem szubjektív té
nyek alapján, hanem a katonák biológiai és energiai igénybevétele, a fegyverne
mek és szakcsapatok főnökei javaslatai figyelembevételével kerültek megálla
pításra. 

Arról, hogy a CSN milyen komoly figyelmet fordít a katonák élm. ellá
tására, az tükrözi legjobban, hogy az előírásokat, normákat, amelyek törvényere
j(íek, a nemzetvédelmi miniszter hagyta jóvá. 

Az előírások, normák helyes értelmezése érdekében különböző módszertani 
bemutató foglalkozások kerültek levezetésre. Bebizonyosodott, hogy a normák 
reálisan kerültek meghatározásra, megértésre, feldolgozásra kerültek a htp. szak-
emberek által. Ez hozzájárul a katonák egészégéhez, fizikai és pszichikai fejlődé-
séhez, az erkölcsi-politikai tulajdonságai megszilárdításához. 
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TAJf;KOZTATO KÖZLEMl<:NYEK 

Szovjet testvérlapunk főszerkesztőjének látogatása 
hazánkban 

A konzultáció során áttekintettük a 
36 OOO példányszámban megjelenő szov
jet katonai szakfolyóirat és a „Had
tápbiztosítás" e. kiadványunk szerkesz
tésével és megjelentetésével kapcsola
tos helyzetet, gondokat és eredménye
ket. A megbeszélések középpontjában 
a fiatal publicisták megnyerésének, elő
relátó felkészítésének, a hadsereg va
lamennyi fegyvernemének, szak.csapatai
nak anyagi-technikai és egészségügyi 
szolgálatát érintő problémáknak és 
eredményeknek, valamint az aktuális 
és mindenütt hasznosítható tapasztala
toknak közreadásával kapcsolatos ten
nivalók szerepeltek. 

Altutyin elvtárs kiemelt figyelmet 
fordított szerkesztőségünk és más ha
zai szerkesztőségek közötti együttmű
ködés helyzetére, a csapatoknál műkö
dő kisegítő gazdaságok tevékenységére, 

A VSZ hadseregei folyóiratainak s,:.er· 
kesztóségei között folyó rendszeres 
tapasztalatcsere keretében 1981 május 
25-30 kö,:.ött kétoldalú kon,:.ultációra 
érkezett szerkesztőségünkhöz 

PJOTR IVANOVICS ALTUTYIN 
ezredes elvtárs 

a „TIL I SZNABZSENIJE 
VOORUZSÉNNIH SZIL" 
e. szovjet testvérlapunk főszerkesztője. 

a hadtáptechnikai eszközök hatásfoká
nak helyzetére, valamint a vezető és 
végrehajtó szervek szakállománya pub
likációs tevékenységének arányára. 

Mindezek érdekében rendkívül hasz
nos konzultációt folytattunk a „Nép
hadsereg" szerkesztőségével, ahol a fő
szerkesztő; Szepesi ezredes elvtárs volt 
szíves személyesen tájékoztatni bennün
ket hetilapunk helyzetéről, a hadtáp
szolgálat munkáját segítő tevékenysé
géről. 

Konzultációt folytattunk Cegléd hely
őrségben a kisegítő gazdaság tevékeny
ségéről, ahol szívélyes baráti fogadtatás 
után Grézló ezredes seregtest PK 
HTPH és Papp alezredes egység PK 
HTPH elvtársak részletesen tájékoz
tattak bennünket a helyi kisegítő gaz
daság helyzetéről, eredményeiről fej
lesztésére vonatkozó elgondolásokról, 
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személyi állományuk munka- és élet
körülményei javítására tett erőfeszíté
seikről. 

A hasznos és eredményes konzultá
ció során többek között megállapod
tunk abban is, hogy bővítjük a két fo
lyóirat közötti cikk-cserét, a szerkesz
tésben, megjelentetésben szerzett köl
csönös tapasztalatokat pedig rendsze
resen érvényre juttatjuk munkánkban. 

Az elvtársi, baráti légkörben lefoly
tatott konzultáció tovább eros1tette 
folyóirataink élő kapcsolatát, szorosab
bá tette a szovjet és magyar hadtáp
szolgálat közötti együttműködést a pub
likációs tevékenység útján is. 

Szerkesztőség 

TUDOMANYOS ÉLET 

Az elmúlt időszakban a hadtáp
szolgálat tudományos életében két je
lentős esemény történt. A HSZB szer
vezésében egy hadtudományok doktora 
és egy hadtudományok kandidátusa ér
tekezés megvédésére került sor. Ezek
ről a következőkben adunk számot: 

A hadtápbiztosítás elméletéből írt 
doktori értekezés védési eljárásáról 

Szolgálatunk számára különösen je-
lentős, hogy a Magyar Néphadsereg
ben hét év után „a tudományok dok
tora" fokozat elnyerésére éppen had
táptiszt jelentkezett. 

A Tudományos Minősítő Bizottság 
Hadtudományi Szakbizottsága - mi
után a védés a jelölttől független okok 
miatt kétszer is halasztást szenvedett -
1981. június 6-ra tűzte ki Dr. Deák 
Péter alezredes „Az MN hadtápbiz
tosítási rendszer hosszabb távú fejlesz
tése" című doktori értekezésének nyil
vános vitáját, amely a HM Il-ben ke-
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rült lefolytatásra. A Hadtudománj·i 
Szakbizottság a vita levezetésére a kö
vetkezö bíráló bizottságot kérte fel: 

Elnök: Dr. Darnó László vezérőr

nagy, a hadtudományok kandidátusa. 

Titkár: Dr. Generál Tibor alezredes, 
a hadtudományok kandidátusa. 

Tagok: Prof., Dr. Farádi László 
nyá. o. vezérőrnagy, az orvostudomá
nyok doktora; Dr. Láng György rend
őr ezredes, a hadtudományok dokto
ra (belső védelem). 

Hivatalos bírálók: Dr. Bognár Ká
roly ezredes, a hadtudományok dokto
ra; Dr. Bencsik István mk. ezredes, a 
hadtudományok kandidátusa és Dr. 
Csabai Károly ezredes, a hadtudomá
nyok kandidátusa voltak. 

A jelölt több, mint két évtizede 
foglalkozik tudományos-kutatói mun
kával. Ennek eredményeként „A szá
razföldi csapatok anyagi biztosítására 
hivatott egységek és alegységek szer
vezeti korszerűsítésének útjai, működé
sük és vezetésük elvei" című hadtudo
mányi kandidátusi disszertációját 1973-
ban védte meg. Közel száz publikáció
ja, illetve nyomtatásban megjelent tan
anyaga közül 45 foglalkozik a doktori 
értekezCs valamely résztémájával. 

Deák alezredes elvtárs tudományos 
közéleti tevékenysége példás. Az MN 
Hadtáp Tudományos Tanácsának meg
alakulásától kezdve, a TMB Hadtudo
mányi Szakbizottságnak pedig 1980-tól 
tagja. Az aspiránsképzésben aktívan 
részt vesz. Több alkalommal tett eleget 
előopponensi, opponensi, bíráló bizott
sági felkéréseknek. 

A jelölt „szerzői ismertetés" -éből és 
expozéjából a bíráló bizottság határo
zatában rögzítette, hogy a téma idő
szerű, egybeesik a Magyar Néphadse
reg érvényben levő hadtudományi 
munkatervében foglaltakkal, a Magyar 
Néphadsereg hadtápbiztosítási rend
szere fejlesztésére és tökéletesítésére 
irányuló célkitűzésekkel. 

-
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Az egy főre eső anyagfogyasztás 
mértékének és differenciáltságának, to
vábbá a technikai és egészségügyi vesz
teség volumenének - arányait tekintve 
- az eddigi fegyveres küzdelmekben 
még soha nem tapasztalt lehetséges nö
vekedése fokozta a hadtápbiztosítás 
jelentőségét és feltételezi annak komp
lex, életképes rendszerben torteno 
megvalósítását a korszerű háború so
rán. Ismeretes, hogy napjaink gyakor
latain már eljutottunk oda, hogy egy 
gépesített lövészhadosztály feszített 
harci napján 2000-3000 tonna anyag
felhasználással számolunk, amely csak 
például lőszerből több, mint 150 féle 
típusra terjed ki. Ugyanakkor a had
osztály egészségügyi vesztesége elérheti 
a 15-30°/o-ot is. 

A hadtápbiztosítás megszervezése és 
végrehajtásának 1ranyitasa rendkívül 
bonyolulttá vált, miközben azok az el
vek és rendszabályok, amelyek alkal
mazásával teljesíthetők lennének a kö
vetelményeknek megfelelő feladatok, 
még a viszonylagos teljesség igényével 
sem kerültek kidolgozásra. 

A jelölt - doktori disszertációjában 
- felvázolta a következő - mintegy 20 
éves - fejlesztési időszakra a Magyar 
Néphadsereg hadtápbiztosítási rend
szere perspektíváját, a szövetségi köte
lezettségekből, a gazdaság fejlődése 
által közvetített tényezőkből és a had
tápbiztosítási rendszer immanens tar
talékaiban rejlő lehetőségek kihaszná
lásából eredő követelményeknek. 

A disszertáns a maga elé kitűzött 
feladatát magas szintű tudományos 
igényességgel oldotta meg. A gyakor
lati tények és elméleti érvek minél gaz
dagabb és sokoldalúbb feltárása cél
jából széles körű asszociatív és empí
rikus adatgyűjtést, továbbá a témára 
orientált konzultációkat folytatott. El
végezte a disszertáció alapvető kérdé
seinek „delphi" módszerrel történő 
szakértői kikérdezését, miközben a 
rendszerezés és a bizonyítás érdekében 

a fontossági sorrendnek megfelelő ér
tékelési táblázatokat, heurisztikai jel
legű ítéletalkotásokat, extrapolációt és 
,,matrix"-algebrát, valamint egyéb ma
tematikai eljárásokat alkalmazott. 

Kutatói tevékenységének eredmé
nyeképpen ajánlásokat tett a fejlesztés 
- általa hét tételben összegzett - alap
elveinek alkalmazására. 

A jelölt az opponensek és a bíráló 
bizottság által felvetett kérdések több
ségére a tudományos bizonyítás köve
telményeinek megfelelő, magas színvo
nalú, részletes és kielégítő válaszokat 
adott, amelyekkel bizonyította a kellő 
tudományos felkészültségét és válasz
tott témájának alapos ismeretét. E 
megállapításokkal ellentétben Dr. Ben
csik István mk. ezredes elvtárs az ál
tala felvetett problémák egy jelentős 
részét nem tartotta kielégítően megvá
laszoltnak. 

A disszertáció opponálásának és vé
désének folyamatában vita bontakozott 
ki a következő kérdésekben: 

- a hadtápbiztosítás és a technikai 
biztosítás viszonyáról, elhatárolódásá
ról; 

- a szerző által javasolt hadtápbiz
tosítási rendszer hogyan állná meg a 
helyét a jövő fegyveres küzdelmének 
eredményeit főbb ajánlásainak alátá
masztása céljából. 

A jelölt - védése során - alkotóan 
alkalmazta a modern rendszer- és ve
zetéselmélet, illetve más multi- és in
terdiszciplinák tárgyi és módszertani 
időszakaiban és európai térségeiben, 
különösen a frekventált hadászati-had
műveleti irányokban, ezen belül a hely
színi igénybevétel lehetőségeiről és for
máiról; 

- a hadtápbiztosítási rendszer „gaz
daságos" -sága, valamint a harckészült
ség és az életképesség fenntartásával 
kapcsolatos követelmények kölcsönös 
megfeleléséről - különös tekintettel az 
anyagi eszközszükségletek ajánlott 
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mértékére, továbbá a harcoló és ki
szolgáló állomány viszonyának opti
mális határértékére; 

- a várható ellenség által mérhető 
csapásoknak a hadműveleti és a köz
ponthadtáp mozgósítására gyakorolt 
hatásáról; 

- az ajánlások rangsorolásáról. 

A bíráló bizottság határozata sze
rint az 1980. évi 9. számú TVR 5. §. 
2. bekezdésében a doktori értekezéssel 
szemben támasztott azon követelmé
nyeknek, miszerint az értekezésnek át
fogó tudományágazati feladatot kell 
megoldani, továbbá az új eredmény 
gazdasági kihatását és hatékonyságát is 
tartalmazni kell, a jelölt a követke,r.ók
ben tett eleget: 

- a hadtápbiztosítás rendszerét, an
nak valamennyi ágára kiterjesztve, tel
jes vertikumában, több középtávú fej
lesztési időszakra, a hadügy valameny
nyi összetevőj,ét és a népgazdaság nö
vekedését is figyelembe véve elemezte; 

- javaslatai létszámmal és erőforrá
sokkal való célszerű gazdálkodásra, 
ésszerű szervezeti és műszaki fejlesz
tésre, többcélúságra és átfedések kikü
szöbölésére irányulnak. 

A Bíráló Bizottság és a vitában 
részt vevők megállapították, hogy a 
disszertáció eredményei már eddig is 
felhasználásra kerültek, illetve a to
vábbiakban hasznosíthatók az állami 
szervek ez irányú döntéseinek előké
szítésében, a további tudományos ku
tatásokban, a képzésben és a felkészí
tésben. 

Mindezek mellett a Bíráló Bizottság 
a disszertációnak a következő hiányos
ságaira is rámutat: 

1. Mivel az értekezés a szükséges
nél több kérdést ölelt fel, nem minden 
kérdés került kellő részletességgel ki
munkálásra. 

2. Néhány - nem mindenki által is
mert - olyan adat, számvetés és követ-
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keztetés közlését elmulasztotta, ame
lyek markánsabbá tehették volna az 
anyagot. 

A vitatott kérdések meghatározó ré
szére a jelölt meggyőző válaszokat 
adott, bizonyítási eljárásai során hite
les eredményeket igazolt. 

Mindezek alapján a Bíráló Bizott
ság - zárt ülésen - titkos szavazással, 
a maximálisan elérhető 21 pontból 17 
pontértékkel úgy határozott, hogy a 
Hadtudományi Szakbizottság 

Deák Péter alezredes 

részére a hadtudományok doktora tu
dományos fokozat odaítélésére a Tu
dományos Minősítő Bizottságnak te
gyen javaslatot. 

A hadtápbiztosítás elméletének köréből 
írt kandidátusi értekezés 

védési eljárásáról. 

A Tudományos Minősítő Bizottság 
Hadtudományi Szakbizottsága 1981. 
június 11-re tűzte ki Gion Béla mk. 
alezredes „A szárazföldi csapatok bé
ke- és hadiélelmezési normáinak képzé
se" című - aspirantúrán kívüli. önálló 
- kandidátusi értekezésének nyilvános 
vitáját, amely a HM !I-ben került le
folytatásra. 

A Hadtudományi Szakbizottság a 
vita levezetésére a következő Bíráló 
Bizottságot kérte fel: 

Elnök: Dr. Deák Péter alezredes, a 
hadtudományok kandidátusa. 

Titkár: Dr. Generál Tibor alezre
des, a hadtudományok kandidátusa. 

Tagok: Prof., Dr. Győmős Károly, 
a kémiai tudományok kandidátusa; 
Dr. Kovács László o. alezredes, Deák 
László alezredes. 

Hivatalos bírálók: Prof., Dr. Biró 
György ezredes, az orvostudományok 
doktora és Babarczi Tivadar mk. al· 
ezredes. 

V 
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A jelölt által - a hadi- és katonai 
gazdaságtan köréből - választott témát 
a Bíráló Bizottság időszerűnek ítélte, 
amely egybeesik az MN érvényben le
vő hadtudományi munkatervében fog
laltakkal, az MN élelmezési anyagok
kal való ellátása rendszerének tökéle
tesítésére irányuló célkitűzésekkel. 

A fegyveres erőknél az élelmezési 
normaképzés bonyolult követelmény
rendszert elégít ki, mivel a személyi 
állomány tápanyagszükségletét a gaz
daságos ráfordításokkal szükséges biz
tosítani. 

A szerző - kandidátusi disszertáció
jában - célul tűzte ki a szárazföldi 
csapatok béke- és hadiélelmezési nor
mái képzése általános és specifikus té
nyezőinek feltárását az előzőekben té
telezett ellentmondás viszonylagos fel
oldásával. E cél elérése érdekében a 
következőket vette figyelembe: 

- a katonai szolgálatból származó 
igénybevételt és az életkori sajátossá
gokat; 

- a néptáplálkozási szokásokat; 
- az élelmiszer-gazdaság fejleszté-

séből adódó azon tendenciákat, ame
lyek a népgazdaság által biztosított 
termékválasztékra és a költségvetési 
fedezet mértékére vonatkoznak. 

A disszertáns - az elöljárói által 
meghatározott és a maga elé kitűzött -
feladatát, a téma megoldásához szük
séges magas szintű tudományos igé
nyességgel oldotta meg. Az élelmezési 
normákkal kapcsolatban mintegy 100 
év irodalmi adatait dolgozta fel, mi
közben tanulmányozta más tudomány
területeknek a témához kapcsolódó bi
zonyított megállapításait, továbbá más, 
jelesül a VSZ tagállamaihoz tartozó 
hadseregek élelmezési normáit, a nor
maképzés elveit, illetve az ezzel kap
csolatos ajánlásokat. 

A rendelkezésre álló irodalmi és 
konzultatív adatok, valamint az aján
lások feldolgozásán túl, a szerző kvan-

tifikálta és általánosította a csapatok 
személyi állománya szubjektív étkezési 
igényeire vonatkozó adatokat is. A 
tudományos eredmények eléréséhez j e
lentös mértékben járultak hozzá a té
mával elméletileg és a gyakorlatban 
foglalkozó munkatársaknak a jelölt ál
tal rendszerezett szakmai tapasztalatai 
is. 

Kutatói tevékenységének eredmé
nyeképpen a jelölt 12 pontban olyan 
ajánlásokat tett a szárazföldi csapatok 
élelmezési normaképzésének metodi
kájára, amely biztosítja a katonák élel
mezésének társadalmilag indokolt szín
vonalát. Tudományközi megközelítés
ben logikus elméletbe foglalta a tevé
keny részvételével kialakult normakép
zési eljárásait. 

A disszertáció opponálásának és vé
désének folyamatában vita bontakozott 
ki arról, hogy: 

- a magyar élelmezésügy fejlődése 

hogyan jut kifejezésre az MN béke- és 
háborús élelmezési normaképzésében i 

- a jelölt ajánlásai miképpen hat
nak vissza és milyen követelményeket 
támasztanak más tudományterületekkel 
szemben; 

- az állati eredetű fehérjék és a 
zsírfogyasztás összefüggéséről ; 

- a pótlékolás rendjéről a norma
képzés mechanizmusában. 

A jelölt a vitában felmerült kérdé
sekre a tudományos bizonyítás köve
telményeinek megfelelő, magas színvo
nalú, részletes és kielégítő válaszokat 
adott. Válaszai azonban nem tükröz
ték kellően eligazodó képességét a tu
dományok rendszerében. 

A Bíráló Bizottság a jelölt új, tudo
mányos eredményének ismerte el: 

1. A táplálkozástudomány eredmé
nyeinek és szemléletének alkalmazását 
szárazföldi csapatok élelmezésének 
megszervezése terén, ezzel összefüggés
ben e csapatok táplálkozási szükségle-
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tei dinamikus kielégítésére vonatkozó 
normaalkotás objektív feltételeinek fel
tárását. 

2. A:z. étrend tervezésének szerző ál
tal lerakott elvi alapjait. 

3. A:z. MN békeélelmezési normái
nak képzésével, fejlesztésével és szin
tcntarrt:ásával, továbbá a teljes körű 

pénzgazdálkodásra való átállással kap
csolatos alapvető rendszabályokat. 

4. Azt az értékelési rendszert, 
amelynek segítségével a csapatok ma
guk ítélhetik meg az ellátás terén el
ért táplálko?.ás-élettani eredményeiket. 

A Bíráló Bizottság a disszertáció 
hiányosságaként rótta fel a következő
ket: 

1. A jelölt olyan témákkal is foglal
kozik, amelyek nem, vagy csak áttéte
lesen tattoznak az értekezés címében 
foglalt tárgyához. 

2. Néhány szakterminust és paramé
tert a szerző pontadanul értelmezett, 
illetve használt. 

3. A javasolt tápanyagszükséglet -
a hazai vonatkozásban rendelkezésre 
álló katona-foglalkozás élettani adatok 
hiánya miatt - nem minden részleté
ben került kellően kimunkálásra. 

A jelölt a disszertációban feltárt 
hiányosságokat, pontatlanságokat elis
merte és a vita során azokat pótolta, 
vagy kiegészítette, illetve a hiányzó 
bizonyítási eljárásokat lefolytatta. 

Összegezve a Bíráló Bizottság úgy 
értékeke, hogy a jelölt tudományos 
munkássága során és disszertációjában 
elsősorban - magas színvonalon - a 
békeélelmezési norma.képzés tudomá
nyos eljárását dolgozta ki, amelyek fő 
jellemzői adaptálhatók a hadiélelme
zési normák képzése terén is. Ezért a 
Bíráló Bizottság a békenormaképzést 
tartja a disszertáció fő értékének. 

Mindezek alapján a Bíráló Bizott
ság - zárt ülésen - titkos szavazással, 
a maximálisan elérhető 21 pontból 18 
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pontértékkel úgy határozott, hogy a 
Hadtudományi Szakbizottságnak java
solja 

G ; o n B él a mk. alezredes 
részére a hadtudományok kandidátusa 
tudományos fokozat odaítélését. 

A Szerkesztőség 

F0LY0IRAT0KB0L 

l. Általános doktrinális kérdések 

1. Gazdasági hatékonyság az elhatá
rozás éttékelésének egyik fontos krité
riuma. 

Gazdasági hatékonyság kritériumán 
széles értelemben a felhasznált eszkö
zök és az elért eredmények közötti vi
szonyt értjük. Az elhatározás több vál
tozatának elemzése ezen kritérium alap
ján lehetővé teszi a legjobb változat 
kiválasztását, amely biztosítja a fel
adat teljesítését minimális felhaszná
lással a meghatározott időre. 
Vojennaja Miszl, 1981. 6. sz. 45-49. 
old. 

11. Vezetés és gépesítés 

1. Korszerű törzs tis~tje. 
Hvorosztyanov altbgy. elvtárs a kö

vetkező követelményeket támasztja a 
törzsek tisztjei felé: rátermettség, hoz
záértés, pontosság, gyorsaság, operati
vitás, felelősségérzet, kötelmek optimá
lis elosztása, fegyelmezettség, elviség, 
erkölcsi-politikai és pszichológiai kép
zettség és jó mikroklíma. A cikk a fen
ti kérdéseket fejti ki részletesen. 
Vojennaja Miszl, 1981. 4. sz. 50-55. 
old. 

2. Hadtápvezetési rendszer fejlődé
se. 

Glusko vezezds. elvtárs a szovjet 
hadtáp fejlődését ismerteti az 5. szám-
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ban 1943-ig, a 6. számban a további 
időszak alatt. 
Tii i Sznabzsenie, 1981. 5. sz. 14-17. 
old . 

Ill. Gazdálkodás, szállítás egészségügyi 
biztosítás békében 

1. Gazdálkodjunk hatékonyan, ra
cionálisan és takarékosan. 

Dutov vezezds. elvtárs a Szovjet
unió Honvédelmi Minis2tériuma köz
ponti csapaitfőnökségének vezetője a ta
karékosság különböző területein elért 
eredményeket ismertetve vázolja a ta
karékossága! kapcsolatos feladatokat. 

Tii i Sznabzsenie, 1981. 4. sz. 32-36. 
old. 

2. Század gazdasági szoba berende
zése. 

A szerző szöveges és grafikus formá
ban ismerteti a gazdasági szoba cél
szerű berendezését. 

Tii i Sznabzsenie, 1981. 4. sz. 50-52. 
old. 

W. Harc-hadművelet 
hadtápbiztosítása, kiképzés, oktatás 

1. Német hadifoglyok egészségügyi 
ellátása a Nagy Honvédő Háborúban. 

A szerző cikkében először ismerteti 
a hadifoglyokkal kapcsolatos rendele
teket, majd rátér a hadifoglyok egész
ségügyi ellátásának megszervezésére. 
Vojenna-Medieinszky Zsurnal, 1981. 
5. sz. 19-22. old. 

2. Megerősített csapatsegélyhely. 

A cikk részletesen foglalkozik az 
osztrák vadászzászlóalj egészségügyi 
szaka:szának feladataival és működésé
nek rendjével. 

Truppendienst, 1981. 2. sz. 159-162. 
old. 

V. Katonai rendszer 

1. Amerikai vadászrepülő wing re
pülő-műszaki szolgálatának átszervezé
se. 

10 

A wing repülő-műszaki szolgálata je
lenleg törzsből és három századból, re
püléskiszolgáló, repülőgép-karbantartó 

és tábori javító századból áll. 

Zarubezsnoe Vojennaja Obelrenie, 
1979. 3. sz. 56. old. 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJ KÖNYVEK 

D. F. Usztyinov: Válogatott Beszédek 
és cikkek. 

Zrínyi Katonai Kiadó 1981. 

D. F. Usztyinovnak, a Szovjetunió 
marsalljának az SZKP KB Politikai 
Bizottsága tagjának, a Szovjetunió hon
védelmi miniszterének könyve vezető 
párt- és állami és katonai beosztásá
ban kifejtett tevékenységének 1942-től 
1979 februárjáig terjedő időszakából 

származó válogatott beszédeit és cik
keit öleli fel. A szerző figyelmének 
központjában a kommunista párt és a 
szovjet állam bel- és külpolitikájának 
időszerű kérdései, valamint a szocialis
ta haza védelmével, a Szovjetunió vé
delmi képessége állandó erősítésének, 
a szovjet fegyveres erők harci erejének, 
a szocialista államok közösségének, 
hadseregeik harci szövetségének meg
szilárdításával kapcsolatos feladatok 
állnak. 

A könyv anyagának jelentős része 
katonapolitikai kérdésekkel foglalko
zik. D. F. Usztyinov beszédeiben és 
cikkeiben kifejti a párt honvédelmi po
litikájának fő vonásait és alapvető irá
nyait, áttekintést nyújt a hadsereg és 
hadiflotta poHci.kai szervei, párt- és 
Komszomol szervezetei tevékenységé
ről, a katonai építésnek a fej lett szo
cializmus viszonyai közt érvényesülő 

sajátosságairól, a Szovjetunió Fegyveres 
Erőinek, mint az össznépi állam had
seregének jellegzetes vonásairól. 
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E gyűjteményes kötet élén a „Hat
van és a Nagy Október vívmányainak 
védelmében" című beszéd áll. A to
vábbi anyagok időrendben sorakoznak, 
egy részét rövidített formában adjuk 
közzé. 

V. Sz. Antonov: Út Berlinbe. 
Zrínyi Katonai Kiadó 1981. 

A könyv a 301. ,,Donyeci" lövész
hadosztály harcokban megtett útját ír
ja le a Kaukázus lábától Berlin szívéig. 
A második világháború befejezésétől a 
memoár megírásáig rendkívül gazdag 
emlékirat - irodalom jelent meg szov
jet hadvezér írók tollából. Am e kötet 
mégis kitűnik a hasonló művek sorából 
olvasmányos stílusával, gördülékeny, a 
harci eseményeket olvasóközelbe hozó 
cselekményszövésével. A szerző a há
borús eseményeket mindvégig a köz
katona szemével nézi. Olvasójával pe
dig megismerteti az otthonokat és em
bermilliókat pusztulásba döntő háború 
poklát. Mégs·em egyszerűen csak lö
vészárok-történetről van szó. A katona
olvasóra bizonyára mély hatást tesznek 
a lövészárkok és az erődök ellen ro
hamra induló gyalogság harcát, a pa
rancsnokok és törzsek munkáját bemu
tató részletek. 

A kötet minden sorából érezheti az 
olvasó, hogy olyan ember visszaemlé
kezését tartja a kezében, aki együtt élt 
és harcolt katonáival. Aki a tűzvonal
ban maga vezette rohamra őket, sze
mélyes példájával lelkesítette harcos
társait hőstettekre. 

Találkozóharc 
Tanulmány gyűjtemény 

Zrínyi Katonai Kiadó 1981. 

Huszonhárom tanulmány - csehszlo-
vák, lengyel, magyar, NDK-beli és 
szovjet katonai szakí.rók tollából - tár
gyalj.a a könyv lapjain a korszerű harc 
egyik igen fontos fajtáját: a találkozó
harcot (találkozó ütközetet). A szerzők 
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e harc (ütközet) előkészítéséről, meg
szervezéséről, megvívásáról, biztosítá~ 
sáról, az összfegyvernemi csapatok sze
repéről fejtik ki véleményeiket s al
egység- (zászlóalj-) szinten gyakorlati 
példán is bemutatják egy-egy változa
tát e harc lefolytatásáoak. Helyet kap 
e kötetben a nyugatnémet páncélgrá
nátos-alakulatok találkozóharcána:k. me
netének leírása is. 

Összességében e tanulmányok - jól
lehet nem térnek ki e harctevékenységi 
fajta minden részletére - hasznos isme
reteket nyújtanak a találkozóharc el
méletéről és gyakorlatáról. 

D Fink - A Metkenzie: 
Elektronikai kézikönyv 
Műszaki Könyvkiadó 1981. 

Első ízben vállalkozott a Műszaki 
Könyvkiadó olyan könyv megjelente
tésére, amely a korszerű elektronika 
minden területét átfogja a rádióműsor
szórástól az orvosi elektronikáig. Az 
eredeti művet 128 kiváló szakember 
írta, főleg az Egyesült Allamok egye
temeinek és iparvállalatainak kutató 
laboratóriumaiban dolgozó mérnökök. 
A könyv egyes részeit a hazai viszo
nyoknak megfelelően átdolgoztuk (pl. 
műsorszóró-rendszerek, televíziós szab
ványok, híradástechnikai anyagok). 

A kézikönyv felépítése a következő. 
Az információelmélet, hálózatelmélet, 
rendszerelmélet után az elektronikai 
ipar anyagait és alkatrészeit tárgyalja. 
Az elektronikai ipar egyes területeit 
(mikrohullámú technika, hírközléstech
nika, teljesítményelektronika, impul
zustechnika, antennák és tápvonalak, 
akusztika) korszerű módszerekkel a 
gyakorlati munkában jól használható 
adatokkal együtt ismerteti. 

A könyv magyar nyelven ritkán hoz
záférhető ismereteket közöl az elektro
nika határterületeiről. 

Ajánljuk minden híradástechnikai és 
elektronikai területen dolgozó mérnök
nek és technikusnak. 
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Modok Ferenc mk. alez. Az összfegyvernemi HDS lőszerbiztosításának és 
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néhány új s.ajátossága a területvédelemmel kap-
csolatos elgondolások alapján - - - - - 33 

Politikai munka a hadtápszolgálatban 
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t---------------------4~~a::: } Hcs- mtngdhaz,:s m'vol=gc:T 

1-------------------------------- ak„zpoffh·~·t . ~-7401(,i,,-

KQ~k, J.1 A #DS e/sd hor:/,,,Úve~ .:,o,ah $.?Di/ikmclo' ,{00 .«ie.zer *'""'l qnvqa, c•./k/kmt:lo' -(kúlrrfeHa',:t) fPéh frurec 
:(<f ,rl,esqH hdynt.dll'*1ndd 'iY 80 t;m r9f!íZ bekdl rPnc/eznl GQ0 900 tan kiwfr:d:- A mo!soc,í'k hoat,.,,,Jvekf 

IM"'f!lfSe!Jt n,"*rn:ií ennek m1dkgy 49%-<11- "'fenik k.J·, QZOl'li,cm a tol-t,JSQG'-a vQSrtf he/y,?Q»'/1l7.h;,r' 15' ~mbe
ve've - ,,,,;;vu:szik. 

!l..,J A s20T,'!TJ' osa/opok ""Pi 300-~ km n:1'!'.'-"m megté*l<?f bdosf&O'lr ear1 .fSlJ-1?0 km-h~/ 'fOf?'{ai:6 ell,zf:-asy ·ww;. 
rob fRV "Uf' o/crl! ne"' hli;:,/q/hc,tó m'c 

3.1 M1i1t:le2 S'Z.ll~ge.,sé f=t' olycm rnni hQc/(gbolt:rfylq!vk Jé/,#,a,netyek biztosrtfo'k a köz_pol?fi ha'z1$ok &'c,z 
ó!SZ?zgy vw-nemi hadsereg Ja:iz:i1t,·-nri11ekvd-Tek>!sof? crfh,dol~. 

4-, A HOS. '"':k;od,_~ h_Q'f"'J_veleh? ~ e/cJ/prlw kef"t-lhe luitnmai;Jicencfelkmw/ !c:6zhkedes'f ~~::tn,.,- _f:-=_~ 
hqqsp•@::rn,, ~o eforevonasq 



Operativ 

Elvi vé.zla t ~~..;-'l'f-:2:J..E·. 

J.. !,~-' c:.-ezé.g·Dar. tdiköd.6 csapatok hadtáp ir..f'orrr:.áci6 
rendszeréről„ 

~~ 
,G:--·-·-·-·-·-P /1/1 -•-•-•-•""' ·--//! 

A veszteségeket naponként, 
ez anyagi helyzetet ötEaponkcSr. ~ 
össze.siti, jeler:ti, oJ)erativ 
intézkedéseket foganatos. 

/i/ '~\ /Í/. 
!~'! ,r..,_ , ;,:;· 

1;/; ,.ec \ J.! 
P -Veszteségeket )!;, / 

- Kiemelt csapatok · 
jelentését összeaiti, 

\~· 
. "'" . \ "-"-
\.. "'"- p 

\ \\ " ·"'1_ ~t 
\ 

0 
"- csanat 

naponként jelenti • 

Közvetlen csapatok 

Naponk'3nti teljes és pontos 
helyzetfelmérés. 

intézkedések " \ -\\P Jel.magyarázat: 

\\l --·--·-
------

--·--·---·--
'l \ 

( 
,. 

" 

Kiemelt csapatok napi összefoglal6 jelentése 
- Az ellenség által mért csapások következtében 

keletkezett veszteségek soronkivüli és nepon
~énti jelentése. 

- Otnaponkénti összefoglal6'jelentés felter
jesztése. 

- Operativ intézkedések megtétele. 

( 



.::_ ---- .' ·- -:,r,:_: 

' 

t:.in:_>1/lJ- (i:1 l_un: e _·cl_Ji.\t(sil ~0..l: tOl'VC'. t~;,c ós 
ir;·c·,vo: ,~iic r,1 o~ ·t ,_,mü1:ua ne· :.Í.: 1i h\..:•~ll c.Jl:o.:1.-
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l\iAliilu1. lf~l1IADSEREG 

• • • !IA.DJ1.fü.1_,:G HVP 

Nyt .s~G.m: 

LÓSZEfil'ORRÁS 

L E Ü R I T ~ S I 

Leliritós ke'.ld0te: 

Letiri i:.l:ö1·e t;:e1·,i 1: 

1. mcLL6klet 

159 



ELL/,'1';,.;31 

LŐé•zcrc:~ met.:;nevc- VAJ{ 
zése 

s, . 

i.i 'l' E l'.1 : 

V Sz 
.Lída / 

t---------t~'-o~n_n_,t---+----t-----1t----t-"1 
l:tda 
tOlll1H 

lLLdé:L 
l:;onn:-
bda 
l;01in, 

l~ldU 
L ,J1in:-i 

.lú<la 
tonn:_ 

l.'i.da 
tonn,, 
16.da 
Lon11,, 

Ua-'-';_HJ 
Q ior
rúson 

tonna 

Öi:;.szescn ~011nL )\ 

>---------t---+---i----r-----1-----,..---,/ "-'r--,r----, 
V.JLolczús idej,.-té,l l \ 

1----------4~~,· ~··-1---+.----+----4----1-----1 ,-,.-----, 

3~[,ll.it1,1G.ny 
uL'lvoz1k 

-l:oi· 

160 Jelölés: ::.iz: Kiszúlli tás; V: v0telezés 

j 

1 



~ 

"' ~ 

• 
,, •' 

'( 
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IG3ZZRI·E~--iJ,..SZfü\.LÁSI i;S l:lIZTO.SITb..SI ·?ERV 

1. A2.al..-ulat me1;neve:ése: 

Fe :~:::-s2n:ild.si 
Lésze:::el: t:1esnev2zése -~-,,".lt,.k 

2. Alakulat megnevezése: 

3. 

Összegfokoz&tok:-a összesen 

/Hadsereg összesen/ 

·=:::~~-

•••••• nap 

3iztosit.:...s Lesz-e a El"Cl..':::'SS 8.Z 

1 lrendel l.J:-tól 
J.,.. . "· :, ,-_ "'- ·?e:: 

.-~ 

'"' 
3 
Q 
>--' 
>--' e, 

~ 
0 
rr 

, 



l.IAG i AH :tfüPHADSEREG 

UAl);,;B;REG HVP W0ZEH..GLLATÍ1.Sl 'l'ERV 

N}t .:;;zúm; na1J 
1. Alakulu~ roe~nevezúse: 

Leíszerek Biztositott 
megnevezése összesen 

• • 
I. 

II. 
össz 

/\ ~ 
2. AL1kulut m8t;novo,sése 

,. 

Üssze:;i'okozu.toL: ö:.,s:,,esen 

/HDc.l:;0reg ti::;::;zesen/ 

Löszerforrás 
megnevezése 

Sz V -, T 

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

Sz 
T 

3. mellóklet 

( Összesen 

V 1 sz V 
T T T 

/ 

'--~ 

162 
Jelölés: Sz: Kiszálli táa; V: vételezés 

-

' V 

... 



, 

1:ACJ YAR 1n~1~1rAD0~llliG 

li.ADS~REG • HVL S Z Á L L I T Á S I 

KISZÁLLITÁSOK 

4.melléklet 

'r E H· V 

Szúllitm<J.n ok sorszúma / 

Lőr;.zerek megnevezósi 1, 2, 3, 4, 5, 
T T T T T 

~v- __/ 

Szt'..llit b::rk.e- Szúllit-'l'i:J.vol- múny mányok Honnun Kinek !JÉq~ Indul zik 
szó.ma sor- km szUma 

~ 
~~ ~- -~ 

16) 
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VE'l'bLEZ1!;SEK 

V 

Lbszerek mec;nc- 1, 
vezése 

Vi:Lc
lel:\é
sck 
:Jor-
a ZÓ llltl 

T 

Hol vü;_;- i.U v(:;q,;zi 
zik 

c"l·'TJi'" , ' .,-,,"'" ~"' ,,r1f,1,, -

0 

"· ,;. 

'!' T 

~ ../ 

'.i: •• vol In-
cJó.g i.lul 

J 
4. 5. 
T '.i' 

\ 

'-v 

Vétel1.1z,.,s 
ideje 

-tól -i~ 

.brkc
zil. 

' 

-

' 



• 

• 

~ -

I.iA ; í Al{ HL .l:HAll:Jl':1LlG 

Jiáu...:J:ú;r,- HVP. 

llyt.~~6m: UTALVA NY 
5 • mollóklot 

Okm.nuvló sz~ma: 
Ut. száma 

A. t.'.,.bori lőszerraktár •• , . , , • , .• , , lös:öerforrás kúszle
túbül udjon ki , •••• , • , , , , • , , , , , , , , , , • r0szére felhasznúlúsra." 

Lő8zerek T e r V e z e t t y;,,. 
rne.,;n<.;vezl:se JA DB T LADA DB 

~L_./· ' '-.. V 
-

A s~6.llit~u:;t a .•••••••• , , , • , ... , •• , , .•. , •••• v0:.c:zi, 

A kiszúllitús vórbató idő1;ontja , , , , •....... , , , , , , , 

A vételez~s ideje , , , , , , • , • , • ,-túl ••• , •••.•.•. -ic, 

A v1Helezéshez r·ulwdóet'őt ilozzon íll;.,.GÚVal, 

Ili>S,!JVl--, 19,,,, 0v hó ., •••• , no.i:,, 

1-' .n. 

,-itr,++ 
LADA 

\ 
nH0r.·nativ 

. .................... . 
FVfa . .l'' ,II. 

A tudta • , ••• , •••• , , , , , , , , , , , Átvette; •• •• , , ,,, , , •••••••• 

!'.),,,, ÚV •••••••••••• hó ••••• n:t~ •••••4 Ól'U. 

., 

165 



••••••••••• ié.ll'<-lh:snol: elvtC.rs 

A ••.••• HDS. FVS:~F •••••• si::6.1,1u int0zkcd8oe u 

nn1, i'e::;yvex·zoti biztooitclsúra. 

HVl', ••••••• , ••••• , ••••• , , • , •••• , , • , •• , ••••• , , , , • , •••• , • , , • , .•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
••••. ,19 • •• (;v • , • , •••• hó ••••• naJJ ••••• , , , •• úx·n,t0rkc.J-: 

1: • ••.•••• ,. 19 , • , , évi kiú(~:ÜJ. 

166 

1,/ l!\.::v;vvc:::'zcti ellL.ttó en toclmllwi lJzokc!J:Tf,:.:Lok, 

objektumuk települesi bH'lut.ei, hel';ei; 

Objektum 'f e l e p ü l 

MRTB 

Fv,juv,z. 

Fv,jnv,z.ré:!Jzl. 

HDS • S'..('G TII, 

1,sz.: 

2,sz.i 

Lőszerfoi~r·Usok: 

-



-

• 

• 

2./ Lű.c;zü.1.'foL1~L:,zn:'.üá:Ji norrt!c .· LJc,::se.1.·li:i.zto,:.L:,ú;J 3 

b'.n:.:lutk1.;· :..,,~s s::;iuL je c.; •••• , , ••••• llo..rc:,uJ,rc;.: 

Lc-:izerc:.:w1 ortoli: mcl~ne
vc::;use 

l!'H Lizto.::iL~uJ 
;;étj)Vt:~1. 
kc.oszlet 

'i' 

s z e [J] 
)./ LőszerclL.tás 

A 11Lőozer·elL.tL~.i l;e.1·v 11 é1L,:,uL.1t1.•·:,. vou,:tl:o:,,C.· Livonnt:.1 

ós u csatolt utalvú11yok .'"lZc,rinl;, 

11,/ Különle ·:es lGs~u.t.·eL /d!J/ 

, Ke;:1. lőszerek m..{fl. 

EULltrnúnyok ' 

167 



f.1AGYAR llliPHADSEREG 
HADSE!füG lNP 

Nyt .szám: 

7.mellt.':klct 

••••••••• Ti.bori lőszerraktár i:,arancsnok elvtó.rs 

Ifo.rcúlláspont ján 

A •••• HDS .• l!'VSZF ••••• szúmu intézkedllse a •••••••••• harcnap 

·1öszerbiztosi tására. 

HVF •. • •• • • , • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • ' .............................................................. 
• • • , • , ••• , •• 19 •••• év • , •• , •· •• ,. hó •••• , nap , • , ••• óra, 

térkúp: 1: ••••• , •• ~. ! •• 19 • , , • évi kiaULl.s. 

168 

1,/ Fe(qV(.)rzeti ellé.tó objektumot~ telopüh:Di körlotei, 

helyei:. 

Objelctum T e 1 e p ü 1 

Lőszerforrá.1;1oki 

1, 
2, 

2,/ Lőszerb:i.ztositási felaűutok1 
A lősze:cbiztositási 1'eludutolrnt a csatolt 11Lfüizeri"orrú.s le

üritési tervck11 és 11Utolv6.nyok" 8Zerint haj'tsa vé6re, 

3,/ Szállit'6.si kapacitások elo.sztó.s~: 

A "Szállitúsi ks.pucitúsok11 irnlul6 információ szerint. 

"4./ A lüi;;zerraktó.r visszatöltéaént:k rendjer 
A "Löozerelló.túsi terv" 10szei'rukt0.rra vonotkozó kivonatu 

szerint. 
';)./ A k~ilönleges lőszerellú'Lás felaJHtai; 

-

' 

f 



'""' 

• 

• 

L .11.1<.,,- 1161:lct 

8
1 1 1 1 

lo 2o ~~2 2l.J· 2 · 4 6 
1 1 1 

12 14 

íl ' 1 

6 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

2o 22 24 2 4 6 8 lo 12 l'f 16 w 2o 22 24 2 s 

Mu ··'/:tr{ zat i 

1./ Helyzetjelentések feldole5ozása 1 a !IlJ,Ll. h,·dyzutjelent.::s elk,'.;-

szit,'.;oe /10 1, :.:/:pidü/. 

2./ :810zetos lőozcrit:iónylós ell~ó~1zH6c:u /10 JJ GÓl•idő/. 

)./ '.1.'ervuJ;:..to1~ lrnrrel;ciója /eseteub)nt 10 p ;~L;pidő/. 

1 

11 ./ ,iüapactu.t rP.11<1:.:;:.:ur u.ktualizú.L.'.,1,H.1. /u htldsercc i.io3zctételé11ek 

vúltoz;Í/J;J_I V:...t ;y 113.í.tYObbU!•.;l'VÜ VC!:lZ'i~e:...éJuk·ut; n kb. ~u lJ t~<)[,idú/. 

'.,,,/ L ·::z0i·.::ll::,tt~s é::; bi.ztoGitii-o tc ... ·vozósc a b..:vetltcz& cll~,"Ló.si 

cil:lu~n',.l /jO p c~1.;Jiidű/ • 

• 
t 

óra 
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• 

l 

.Y)l..Ll:l~ e. "c:mpntre1iiilő hadtúp mccn:·.c1·ve'..',éne, fö: 

e.n.:ro.ci blztositJ.s nél1tl.ny ~:,h·c1rfae" cinní 

c:Lkl:llez 
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' 

' 



~ 

;j 

" • • 

'( t 

ELLÁTÁSI ÁGAZATOK CSAP!cTREPÜLÓ SAJÁTOSSÁGAI 

Ál .:..~12.:,1-os 1;o~s~:·e::;:ri:e2·
ncm/:a_;_lQ'~asi o..:;::il:·'.m 
belüli .spcció.lis ar . .y.c .:;:ik 

.. ----. 
~OS",2•;2_•.':Q• 1 1 1 '~";:;::'~ - -
l;';.lCc::.'2: ral:.!'e,l::.;jt6 Ss b:1 

I:;,,_;1-!.:::[;.ti e~,~ i:TI'.'.J;;~~s ~j~~~/1'c'sco 

; ;1 e ::.i_ ez ,fo ~., -:.:_ 

;;Q,~l.:::-;.;-~ :;.~:·sJ.Jt 

3llétisi 
á{:al: 

~pt~en-;c: 1 
1 /k,001·",/ 1 
L __ _J 
- fóü'Jrab~l: 

- hajtór::.1.1 
- f0::_·;:;ós.:::árn:' 
- stb. 

- berende~Bsek 
- J""ádió 

tf \ 

f.sz. v1:lat 

1 

Speciális el
lát3ci ác 

r 
:tepülé nU.sza
l:i a:i:r!'.lG 

1 

1 
~~ t (;. ,~::, J.:or-::i 
J ban·~3r-;;o nG• 1 

L ___ _j 
- 3zersz.1o.:::~t 
- jo.vitó anya: 
- l:nrbantortó anya::; 
- cázo1~ /07..i::;irJ 

10,recő, sth./ 
- stb. 

- j;vf~~.:::t~~;ieitb, 



w .... • 

2,.-sz„ vázlat 

0S!.PA~EPl7LéiY. lJ.ITAGELLÍ.':2ÁSÁ...-rrAI: LE!f'RTÓStGiI 

IUillC:3.'\J'~ 

X 

.~ 11.oz••tl 
~

ld~ ~ . ~-' ::::-- " ~ . - '\ 
::::-- ::::-- 1 " t • re.e. , 

l'I!. e. 

' í / f . ~/ . 0 1 MB 1 '\-'\ , 

______ 1}:::-er: ::.:-;::1J .• c8:::;::~~:::; 

!~:i::':'>tt nzé.lL e c:s,~:ö:: 

< i <; ( ) .. ,• 



• 

;. 

HclJékletek.:_ ",\ 1'2'!G'fVJfü.DAHÁ'l';.Lfo-80 11 ~yn1:orla~ té1:..;,'1'::Te~ hadtápbiz

to~itásának tapas;:tuJntnii1 cimú c.ltkl,e:'. 
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l.u..mellél:.let 

KATONAVONAT CÉLSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTÁSA A HTP. 
ELLÁTÁS FELJÉTELEI BIZTOSÍTÁSÁHOZ /GL.Z./ 

1409 ,S.4 'V..x;QN 1.08,.GUB.VAGCJ',I 
,OB .,· 

1 ETKZÓI 

109 1DB 
.G" ,ICH' 

/ KONYHAI l!·tUTÓ, ,----A----, . ,----'"--, 

~
11,,,,p~n i!' u,1 , , 1 

.. ,.,J'.'""""'!!.!.! ,..._~ 

HARO TECHNJII,& 

FELDASZ!AL 1@C@1ELOK ASZTAL 

MKO 

1 AlVk ~~UL 1 

@ 

M,0 
A!Yfil. NELKUL 

' 

@ 

TA8JR1 ELHFJ..YEZÉsi 
VV MUSZAIIJ. />I::, 

ÉLM lAR'lALÚ-,,,,ecrn:, ,v.o· 
I kONiERV 1 """ 

'/ 1 

R~ SZAK.AG 

ELM.FOZHETÓ 
><éaLEl 

1 
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.. 
l.lal ll;tlq~ttl a 11 0~entanyac; tecluülmi. es•:közi5k állae,mecóvá:m., 

ke1·bantartásá11ak, javi tó.sá11ak mcctcrve2éfie, 

mec;s,~ceve::,éne saját bá~ir,on, hel.•,ri etől:

eoskö::ök j_génybevételével" c.Lt:1ű cikklte:> 
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"' rl 
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0 
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"' • 
l1' • • ID 

" "" 

l.sz.melléklet a 
:,J..G-:J„P. r;~FHJWs:c;?..3G 

5_g_3? .sz.példány 

'. 
sz 

1. 

2. 

J. 

4. 

s. 

F::iric,:;sabb htr,.technikai eszközök karbantartási 

időszükséglete 

----
Az eszbz r,:unkaid ó-számvetés Éves 

Vé~ .J.jtandó m. idő re:-w.s:.sEore- gya- 1 Cb eszk.ka: egs a1 szUks. meg- sit.ve mu: '"' i:iegneve- kori· 
bantart.idó kalom /nap/ neve- z 1:, .1 e ság 

zés alegys és m.eró sz. m.idő 
/ob- db .; ,;p; f~ "'ZÜk"' 
jek-

segéd szak-mm/ r,,11nJ.:á . _,._,_.,,,.. sm. szrr sm. szm 

5 ni ÚZP.F. 2 l,\elegYizzel/1, 5% :~él- 12 8 
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