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Az utóbbi évtizedben a harci technika erőteljes fejlődése nyomán fegyve
res erőink felgyorsult ütemű szervezeti-technikai korszerűsítésének lehetünk ta
núi. A korszerűsítés a tűz- és csapásmérő erő, valamint a manőverezőképesség 
számottevő növekedésében egyaránt kifejezésre jut. A fentiek a hadműveleti mű
vészet elmélete és gyakorlata továbbfejlesztésének alapvető tényezőivé váltak. 
A kutatások egyik alapvető kérdése az ellenség nagy mélységben történő komp
lex pusztítása, teljes megsemmisítése és területének gyors birtokbavétele. 

E problémakör kutatásában napjaink egyik aktualitása a „hadműveleti ma
nővercsoport" (a továbbiakban: HMCS) alkalmazásának kérdése. 

Seregtestünknél a szovjet hadművészeti kutatások eredményeként kidolgo
zott elvekre támaszkodva, a katonai felsővezetés követelményei szerint az el
múlt években a parancsnoki továbbképzések, parancsnoki és törzsvezetési gya
korlatok, törzskiképzések keretében több esetben feldolgoztuk a hadosztály ere
jű HMCS alkalmazásának hadtápbiztosítása megtervezésének, megszervezésének 
kérdéseit az összfegyvernemi hadsereg támadó hadműveletében, erdős-hegyes 
terepen, hagyományos és tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai kö
zött. A tapasztalatok sokoldalú feldolgozása nyomán a katonai folyóiratokba!l 
több cikk jelent meg, amelyek közreadják a HMCS alkalmazásának összfegy
vernemi alapjait, a fegyvernemi és szakcsapatok alkalmazásának, hadtáp- és 
technikai biztosításának tapasztalatait. 

A hadtápbiztosítás kérdéseiről alkotott eltérő megítélések és több lezárt
nak nem tekinthető vizsgálati eredmény mellett egyöntetűen kialakult nézet, hogy 
a HMCS harctevékenysége hadtápbiztosításának megoldásában kiemelt jelentő
ségű a lőszer- és üzemanyag elldtás, utánszállítás és a sebesült kiürítés. 

A cikkben a gyakorlatok során szerzett tapasztalatokra és a témában meg
jelent irodalomra támaszkodva a hadosztályerejű HMCS alkalmazása üzem
anyag biztosításának megtervezése és a végrehajtás irányítása kérdéseinek össze
foglalására teszünk kísérletet. 

Ennek megfelelően a cikk fő kérdései: 
1. A hadosztályerejű HMCS üzemanyag biztosításának megtervezése és 

megszervezése 
II. A HMCS üzemanyag biztosításának végrehajtása, a végrehajtás irányí

tása. 
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I. 
A hadosztályerejű HMCSüz.emanyag biztosításának megtervezése, 

megszervezése 

1. Az üzemanyag biztosítás megszervezése: 
A HMCS üzemanyag biztosítását - amely az ellenség mélységében, a saját 

csapatoktól jelentős távolságra elszakadva, több n:apig önálóan folytat harctevé
kenységet -, alapvetően befolyásolja: 

- a HMCS állománya, amely lehet harckocsi - (gl.) hadosztály, egy soro
zatvető, vagy ágyús tarackos tüzérdandárral, egy páncéltörő tüzérezreddel, 2-4 
légvédelmi üteggel, egy műszaki zászlóaljjal, egy-kettő ö. egészségügyi osztaggal, 
és egy közúti komendáns századdal megerősítve; 

- az alkalmazás mélysége és időtartama; 
- az alkalmazás után várható feladat; 
- a meteorológiai és hidrometeorológiai viszonyok; 
- az ellátóbázisokról való elszakadás, az utánszállitás lehetősége, a helysz_í· 

ni beszerzési források megléte. 

A HDS HMCS az összfegyvernemi hadsereg ideiglenes hadrendi eleme, 
ezért alkalmazását a hadsereg összfegyvernemi törzs szervezi. Így hadtápbiztosí
tásának megszervezése a hadsereg hadtáptörzs feladata, együttműködésben az 
összfegyvernemi és fegyvernemi törzsekkel, szolgálatokkal. Az üzemanyagbiztosí
tás megszervezésének alapja a HDS. PK. elgondolása a HMCS alkalmazására. 
valamint a HDS PK HTPH hadtápbiztosítására hozott elhatározása. 

Az üzemanyagbiztosítás megszervezése során arra kell törekedni, hogy az 
feleljen meg a HMCS alkalmazásának, legyen öszhangban a hadtápbiztosítás 
rendjével és biztosítsa az alkalmazás teljes időszakára a HMCS önálló műkö
dését. 

Ennek érdekében: 

a) A megszervezéssel egyidejűleg, azzal szoros összhangban kell megterem
teni az önálló működés feltételeit. 

b) Kellő alapossággal szükséges értékelni az alkalmazási sáv katonaföldrajzi 
adottságait, a terep- és útvisznyok kihatásait az üzemanyag felhasználásra, va
lamint a helyszíni beszerzés lehetőségeit. 

e) A hadtáp felkészítés feladatai keretében: az üzemanyag szakállományt 
és komplex ellátó csoportokba beosztott üzemanyag szak.alegységeket be kell 
gyakoroltatni sajátos ellátási, feltöltési feladatok végrehajtására, az együttmű

ködés megvalósítására a lőszer és egyéb anyagellátó alegységekkel; végre kell 
hajtani a gépek hajtó- és kenőanyagokkal való feltöltését, az üzemanyag techni
kai eszközök felkészítését, az üzemanyag technikai eszközök és üzemanyagok át
csoportosítását, a szükséges mennyiségű kiegészítő készletek létrehozását. 

d) Az irányok szerint és mélyen lépcsőzött hadtápcsoportosításba olyan 
mennyiésgű töltőerőt, eszközt és üzemanyagot szükséges beosztani amely meg
felel az irányonként alkalmazott harci kötelék és állományának, biztosítja an
nak szükségleteit és a feltöltések gyors végrehajtását. 

A rendelkezésre álló üzemanyag szállító és töltőeszközöket célszerű egy 
tagozattal lejjebb lépcsőzni, az emelt szintű készletek létrehozása, a készletek 
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felhasználókhoz történő közelítése érdekében. E mellett a HMCS-t jelentős 
mennyiségű üzemanyagot szállító tőltóeszközzel szükséges megerösíteni, annak 
szem előtt tartásával, hogy a megerősítés nem járhat a gépjárművek számának 
olyan mérvű növekedésével, amely a HMCS mozgékonyságát és manőverező
képességét hátrányossan befolyásolná. Célszerű a HDS ellátó dandár, illetve a 
KHEL ellátó dandár által biztosított 7-10 tonnás üzemanyag tartálygépkocsik
kal a HMCS kisebb befogadóképességű töltőgépkocsijait lecserélni. Ezzel egy
idejűleg tehermentesíteni szükséges az alkalmazás során felesleges kenő-, kar
bantartóanyagoktól és üzemanyag technikai eszközöktől. Ezek az anyagok, tech
nikai eszközök a PK HTPH elhatározása szerint összevonásra kerülhetnek az 
ellátó dandárnál, vagy önálló csoportosítást képezne. 

A szervezetszerű és megerősítő üzemanyag töltőeszközöket, a zászlóalj (ez
red, hadosztály) első és második lépcsők, összfegyvernemi tartalékok menet
rendje közé beosztott hadtáplépcsőkbe szükséges besorolni, irányokba működő, 
portyázó harctevékenységet folytató csapatok üzemanyag feltöltéséhez és ellá
tásához ü;,;cmanyag feltöltő csoportokat képezve. 

e) Az üzemanyag feltöltő csoportok minden esetben a hadtáp csoportosítá~ 
(a komplex feltöltő csoportok) részét képezik, egységes elgondolás és vezetés 
alatt kerülnek előrevonásra a kijelölt után- és hátraszállítási utakon (melyek a 
HMCS esetében egybeesnek a csapatutakkal) és alkalmazásra a feladatokhoz 
igazodó működési formákban. 

f) Az élet- és miiködőképesség megőrzése szempontjából - a hadtápbizto
sítás rendszabályai feszes megszervezése és annak oltalma mellett - fontos fel
tétele a tűzvédelem megszervezése és feltételeinek biztosítása. Kiemelt figyelmet 
szükséges fordítani arra, hogy a menetrendben az üzemanyag szállító jármüvek 
kevésbé tűz- és robbanásveszélyes járműcsoportok közé kerüljenek besorolásra, 
a menet és különböző működési formákban a gépjárművek között a biztonsági 
távolságok be legyenek tartva. 

Az üzemanyag szakállományt fel kell készíteni diverziós és vadász harcot, 
váratlan rajtaütést végrehajtó, dezorganizáló ellenséges csoportok elleni harcra. 
rombolt és szennyezett terepszakaszok leküzdésére és tüzek oltására. 

2. A HMCS üzemanyag szükségleteinek megtervezése 
A végrehajtott gyakorlatok tapasztalatai és a jelenlegi felfogások szerint a 

HMCS üzeman_vag biztosítását az ütközetbevetéshez történő előrevonás megkez
désétól, a hadműveleti elsó lépcső hadosztályokkal, hadműveleti légideszantok
kal való egyesülést követó /eltöltés végrehajtásáig terjedő időszakra kell megter
vezni. 

Ebből kiindulva a HMCS-nck 2-3 napi támadóharchoz és azt követő 1-2 
napi harctevékenységhez szükséges hajtó- és kenőanyagokkal kell rendelkezni 
úgy, hogy a kijelölt körletekbe történó beérkezéskor a mozgókészletckhez viszo
nyitva a feltöltöttség 50-60°/o alá nem csökkenhet. A szükségletek meghatáro
zását döntően befolyásoló mélység meghatározásánál a tapasztalatok alapján 
abból indulhatunk ki, hogy V AK-ból az ütközetvetéshez történő előrevonás 80-
100 km (esetenként nagyobb) mélységből történhet és a harcfeladat mélysége 
elérheti a 200 km-t is. Ennek megfelelően 60-80 km napi támadási ütemmel 
számolhatunk, de ez elérheti a 100 km-t is. 

Valamennyi befolyásoló körülményt figyelembevéve az üzemanyag fogyasz
tási normák reális meghatározása az egyik döntő fontosságú feladat. Az ismert 
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képleteket alkalmazva a fogyasztást a menetre és harctevékenységre külön-kü
lön célszerű meghatározni az 1. sz. melléklet szerint. 

Az elvégzett számítások eredményeként határozható meg a hajtóanyagok 
fogyasztási normája anyagnemenként. 

Tapasztalataink és számos kísérleti számvetés igazolja, hogy a kerekes jár
művek fogyasztási normáit a benzin, a lánctalpas harcjárművek normáit a gáz
olaj fogyasztási normájának fogadhatjuk el. Ha pontosabbak akarunk lenni, a 
hajtóanyag fogyasztási normák meghatározásakor, a visszaszámlálás módszerét 
is alkalmazhatjuk. 

Pl. gázolaj=. p ker. · 1,0 ja ker.+ p lct. · 1,0 ja lct. 
1,0 ja 

Megállapítható, hogy az előzőekben rögzített viszonyok között a HMCS 
üzemanyag szükséglete előrevonásra 0,3-0,4 ja benzin; 0,5-0,6 ja. gázolaj és 
1,0 ja. helikopter hajtóanyag, harctevékenységre 1,0-1,2 ja benzin: 1,8-2,0 ja 
gázolaj és 3-4 ja helikopter hajtóanyag. A napi felhasználást tekintve 0,3-0,4 
ja benzin; 0,6-0,7 ja gázolaj és 1-1,5 ja helikopter hajtóanyag. 

Az irányokban működő harci kötelékek üzemanyag fogyasztási normája el
térő lehet, ezért a feladatokat figyelembevéve szükséges a fogyasztási normák 
elosztását elvégezni. 

A HMCS üzemanyag biztosításám a hadtápbiztosítási terv mellékletét ké
pező „Üzemanyag ellátási számvetést" szükséges kidolgozni. Az üzemanyag el
látás rendjét célszerű vázlatosan kimunkálni (2. sz. melléklet). 

A kijelölt körletekbe történő beérkezéskor meghatározott készletszint és 
az alkalmazásra számított fogyasztás összeadásával határozhatjuk meg a HMCS 
üzemanyag szükségleteit. 

Amennyiben a kijelölt körletbe történő beérkezéskor a HMCS-nek a rooz
gókészlet 50-600/o-ával kell rendelkeznie, amely benzinből 0,8-0,9; gázolajból 
1,0-1,1; helikopter hajtóanyagból 3,0-4,0 ja, akkor a főbb hajtóanyagokból 
a szükséglet: 

- benzinből; (0,8-0,9) + 0,3-0,4) + (1,0-1,2) Qi! 2,1-2,4 ja; 
- gázolajból: (1,0-1,1) + (0;5-0,6) + (1,8-2,0) "" 3,3-3,7 ja; 
- helikopter hajtóanyagból: (3,0-4,0) + 1,0 + (3,0-4,0) ""'7,0-9,0 ja 
A szükségletek megállapításakor számolni kell az üzemanyagok 8-10°/o-os 

veszteségeivel is. 

3. Az üzemanyag utánszállítás és feltöltés megszervezése 
Az üzemanyag utánszállítás és feltöltés volumenét a szükséglet és a ren

delkezésre álló készletek viszonya határozza meg. Ha abból indulunk ki, hogy a 
HDS második lépcsőben lévő HMCS-ként alkalmazásra tervezett, megerősített 
hk. (gl.) hadosztály az összpontosítási körletben mozgókészlet szintű feltöltés
sel rendelkezik, akkor részére utánszállítandó az ütközetbevetés előtti feltöltés
hez és a megerősítéshez 0,4-0,7 ja benzin, 1,3-1,7 ja gázolaj; 1,0-3,0 ja he
likopter hajtóanyag. A megerősített harckocsi hadosztály tekintetében ez benzin
ből 60-100 t, gázolajból 800-1100 t, helikopter hajtóanyagból 1-2 t, összesen 
860-1110 t, a megerősített gl. ha. vonatkozásában ez benzinből 70-120 t, gáz
olajból 680-880 t, helikopter hajtóanyagból 1-2 t, összesen 750-1000 tonna 
utánszállítását, feltöltését teszi szükségessé. E nagy mennyiségű üzemanyag után-
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szállítása és feltöltése nem egyszerú feladat. Eh:ként kell tekinteni, hogy az üt
közetbevetés előtt a megindulási körletben vagy terepszakaszon berendezett fel
töltési körletekben a HMCS-ot üzemanyaggal fel kell tölteni, pótolva az előre
vonás során felhasznált készleteket. A feltöltési körleten (a terepszakaszon) 
áthaladó csapatokat a HDS eszközeivel, menetvonal menti töltőpontokat, töltő
sorokat igénybevéve, a gép- és harcjárműveket olyan mértékig célszerű mozgó
és kiegészítő készletszintre feltölteni, hogy az ütközetbevetés terepszakaszán moz.
gókészlet szintű feltöltéssel rendelkezz.enek. A feltöltésen felül a további szük
ségletek kielégítése érdekében megerősítésül létre keI1 hozni gázolajból 0,5-0,6 
és helikopter hajtóanyagból 1,0-2,0 ja kiegészítő készletet, amelyet a HMCS 
hadtáp menetrendjébe lépcsőzve célszerű besorolni. 

Arra való törekvés, hogy a szükségletet teljes menyiségben biztostísuk és 
a HMCS menetoszlopaiba besoroljuk, nem hagyhatjuk számításon kívül az al
kalmazás sávjában meglévő helyszíni beszerzési lehetőségek.et sem. Nevezetesen 
a harctevékenység körzeteiben felle1hető ásványolaj feldolgozó üzemek tárolói
ban, hajtóanyag raktárakban és az egyre sűrűbb üzemanyag töltőállomások üzem
anyag tárolóiban visszamaradó hajtóanyag készleteket amelyek minőségi ellen
őrzés után igénybevehetők. 

A helyszíni készletek igénybevételének lehetőségét a hadszíntér értékelése 
során szükséges felmérni. Az objektumok birtokbavételére (harcászati légide
szantokkal, előrevetett osztagokkal) javaslatot kell tenni a parancsnoknak, an
nak érdekében, hogy ez a főerők beérkezése előtt megtörténjen és lehetőség sze
rint saját csapataink ezen objektumokat ne rombolják. 

A gyakorlat tapasztalatok alapján a HMCS érdekében légi szállítóeszközök 
igénybevétele első sorban lőszer, egészségügyi anyag és speciális anyagok után
szállítására kerül sor. Ezért üzemanyag utánszállításánál helikopterekkel, szál· 
1ító repülőgépekkel csak kivételes estekben számolhatunk. 

II. 

A HMCS üzemanyagbi~tosításának végrehajtása, 
a végrehajtás irányítása 

l. Az üzemanyagbiztosítás végrehajtása 

A biztosítás elvei tükrében vizsgálva a végrehajtás lehetőségeit, tapaszta
lataink szerint a hk. (gl.) ho. HMCS-ként történő alkalmazása esetén az üzem
anyag készletek az egyéb (nem üzemanyag) készletektől való tehermentesítés ter
hére növelhetők. 

A hajtóanyag szállítókapacitás 25-30 db 4-5 m3-es üzemanyag töltőgépkocsi 
és 15-18 db 5 m3-es üzemanyag pótkocsi, 7-10 tonnás tartálygépkocsikkal tör
ténő lecserélésével 240-270 tonnával növelhető. Ennél nagyobb számú töltőgép
kocsi cseréje nem célszerű, mivel jelentősen csökkenne a HMCS üzemanyagtöl
tő kapacitása. 

A tehermentesítés végrehajtására megítélésünk szerint a megszervezés idő
szakában, a HMCS várakozási körletében van lehetőség. 

Tapasztalataink szerint az ütközetbevetés előtti üzemanyag feltöltést a HDS 
és KHEL részéről biztosított üzemanyag készletekből szükséges végrehajtani, 
biztosítva ezzel a HMCS üzemanyag készleteinek érintetlenségét. 
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Az üzemanyag feltöltés végrehajtható a feltöltési körletben, menetvonalan
ként üzemanyag feltöltési terepszakaszok telepítésével, ahol az a HDS töltöso
rok alkalmazásával a rendelkezésre álló időben végrehajtható. A BASTYA-81 
gyakorlaton számvetésekkel is igazolást nyert, hogy a megerősített hk. (ho.) 
(2200-2500 db gép- és harcjármű) üzemanyag feltöltése három feltöltési terep
szakaszon töltőcsoportonként 70-80 töltőállás biztosításával (töltősorok és töl
tőgépkocsik) 2,5-3,0 óra alatt végrehajtható. 

Az ütközetbevetés után - amíg a HMCS az első lépcső közelében tevékeny
kedik - lehetőség van a HDS szállítóeszközeivel történő utánszállításra. Elvi
leg elképzelhető, hogy a főerőktől történő elszakadás után szállítóoszlopok jelen
tős összfegyvernemi erők fedezete mellett eljutnak a HMCS hadtáp második 
lépcső vonaláig. Ez esetben előfordulhat, hogy üzemanyag feltétlen szüksége 
esetén a szállítóoszlopba üzemanyagot szállító járművek is kerüljenek besoro
lásra. 

A HMCS alárendelt egységek és alegységek tevékenysége során az üzem
anyag feltöltés a csapatokhoz lépcsőzött készletekből az ellátási tagozatok erői
eszközei együttes alkalmazásával hajtható végre, a csapatok komplex feltöltése 
keretében, olyan módszerrrel, hogy az irányonként szervezett töltőcsoportok ::1 

komlpex feltöltés körleteiben szétbontakoznak és a harcbiztosító erők oltalma 
mellett üzemanyag feltöltési terepszakaszon feltöltik az egységek, alegységek 
menetoszlopokban átvonuló harc- és gépjárműveit. 

Ez a módszer akkor alkalmazható, amikor a készleteit lemcrítő egység a 
feltöltés és az állomány pihentetése érdekében megáll az adott terepszakaszon 
vagy körletet foglal el, azaz harci szünetet tart. A tömeges feltöltés megvalósítá
sára való törekvés mellett az alkalmazás során nem hagyhatók figyelmen kívül 
az üzemanyag feltöltés többi módszerei sem. Nevezetesen a gépjárművek egyedi 
feltöltésének módszere, a kannacserés megoldás, stb. Azt a nézetet szükséges 
követni, hogy az üzemanyag feltöltést minden hely:::.etben el kell végezni, ami
kor arra lehetőség van olyan módszerrel, amely az adott esetben a legcélrave
zetóbb és rövid idő alatt a legtöbb eszköz feltöltését eredményezi. 

Végezetül a HMCS üzemanyagkészleteinek feltöltése a kijelölt körletbe 
való beérkezés után vegrehaj tható a hadművelti első lépcsővel történő egyesü
lésekor, részben a beérkező első lépcső hadosztály üzemanyag k~szleteiből, ré,;z
ben a tehermentesítés során lecserélt üzemanyag töltőgépkocsik beérkeztetésé
vel, majd a HDS ellátó dandár üzemanyag raktárából a dandár erőivel és esz
közeivel. 

2. A végrehajtás vezetése 
a HMCS hadtápbíztosítására vonatkozó elhatározásának megfelelően a HMCS 

A HDS PK HTPH támadó hadművelete hadtápbiztosítására, ezen belül 
üiemanyagbiztosítását a HDS üzemanyag szolgálata tervezi és szervezi a PK 
HTPH irányításával. A HDS üzemanyag szolgálat - együttműködésben a had
táp hadműveleti tervező csoporttal, a technikai és anyagi szolgálatokkal - a 
HMCS üzemanyagbiztositását az alkalmazás teljes időszakára kidolgozza, ezen 
belül az első napra részletesen. A tervezés során elkészíti az üzemanyag ellátási 
számvetést, amely a hadtápbiztosítási terv mellékletét képezi. Ez a számvetés az 
erőkkel, eszközökkel történő megerősítés, az üzemanyag kiegészítő készletek lét
rehozásának, utánszállításának és feltöltésének az alapja. 

Az üzemanyag ellátási számvetést, az ütközetbevetés előtt, a megerősítő erők 
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beérkezésének és a tehermentesítés során elvont járműveknek a függvényében 
pontosítani szükséges. Ezek alapvetően módosítják az 1,0 javadalmazás súly
adatait. Az üzemanyagbiztositás feladatai a HMCS részére a PK HTPH intéz
kedésében, valamint az Üzemanyag Szolgálat Főnök szakmai intézkedésében ke
rülnek lejuttatásra a végrehajtókhoz. A végrehajtás vezetése a hadtápvezetés 
rendszerében valósul meg. A PK HTPH a HMCS hadtápbiztosítását a parancs
nok által jóváhagyott biztosítási terv alapján a HVP-ről vezeti. A közvetlen se
gítés, a feladatok lejuttatása érdekében, valamint a végrehajtás irányítására, el
lenőrzésére híradóeszközökkel megerősített operatív csoportot működtet a HMCS 
HVP-on. Az üzemanyagbiztositás végrehajtásának szakmai irányítása a HDS. 
ÜSZF feladata, a HMCS ÜSZF-kel történő közvetlen kapcsolat útján,: valamint 
a HDS. HVP. kikülönített operatív csojJort útján. 

A HMCS ütközetbevetés előtt történő feltöltését mint a legjelentősebb szak
mai feladatot, célszerű ha a HDS ÜSZF a fe"ttöltési körletben személyesen irá
nyítja és ellenőrzi. Nem kizárt, hogy a HVP-ről kikülönített operatív csoport 
parancsnokául a HDS PK HTPH. az üzemanyag szolgálatfőnököt jelöli ki. Az 
operatív · csoportba célszerű az üzemanyagbiztosítás kidolgozásában résztvevő 
tisztet beosztani (ha nem az ÜSZF, az OCS parancsnok), a HDS üzemanyag 
szolgálatától. 

Az operatív csoport a vezetést a mozgó hadosztály HVP-ról valósítja meg. 
Az. irányokba működő üzemanyag töltőcsoportok vezetése a hadosztály HVP
ról valósul meg az ezred HVP-ok útján, a hadosztály hadtápvezetés rendszeré
ben. Emellett a vezetés szilárdabbá tétele érdekében célszerű a hadosztály 
hadtáptörzsétől, illetve az egység törzsektől a töltőcsoportok tevékenységének 
összefogására, a szakfeladatok irányítására iránytiszteket kijelölni és kiküldeni. 

A HMCS üzemanyagbiztosításának valamiennyi kérdését még nem tekint
hetjük minden vonatkozásban tisztázottnak és lezártnak. A tanulmányban nem 
vállalkoztunk olyan kérdések vizsgálatára, mint a HMCS kenő-, karbantartó 
anyagokkal, téchilikai eszközökkel történő ellátása, a helyszíni készletek rövidí
tett idő alatti laboratóriumi bevizsgálásának lehetőségei és feltételei, stb. 

A tanulmányban leírtak az eddigi vizsgálatok során szerzett tapasztalatok, 
nem utolsó sorban a folyóiratokban publikált nézetek következtetései. 

A téma kidolgozása további vizsgálatokat, kutatásokat igényel. Az elvek és 
módszerek további kimunkálása nagyban függ a harci technika, ezzel összhang
ban a. h~dtáp technikai. eszközök korszerűsítésének perspektívájától. Napjaink
ban továbbra is aktuális marad a nagy tömegű hajtóanyag utánszállítás és fel
töltés lehetőségeinek kutatása, a tömeges szállítási szükséglet és a nem növelhe
tő szállítóeszköz mennyiség ~özötti ellentmondás feloldása. 

( Az 1. sz. melléklet a cikk végén, a 2. sz. melléklet a folyóirat végén talál
ható). 

1. sz. mellék/,et 

A HMCS fogyasztási normájának kiszámítása 

a) Elórevonásra átlagosan 100 km menettávolságot alapul véve a fogyasz· 
tási norma meghatározása: 

S · Kk · Kg · Kv-Ki 
p=---------~ 

z 
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ahol: 

p = fogyasztási norma javadalmazásban, 
S = térképen mért távolság, 

Kg = menet végrehajtásnak koeficiense, 
K v = gyakorlatban vezetés, vontatás, 
Ki= időjárási viszonyok (csak télói), 
z = a járművek hatótávolsága egy javadalmazás feltöltéssel, 

A koeficiensek tapasztalati értékei: 

Kk: közepesen szegdelt terepen 
magashegyi körzetekben 

Kg 
Kv 
Ki 

kerekes 
1,3 
1,1 
1,2 

1,05-1,2 
1,4 

lánctalpas 

1,1 
1,1 
1,1 

harci kerekes 
1,2 
1,1 
1,2 

Behelyesítve a képletet előrevonásra követk.ezó fogyasztási normák határoz
hatók meg: 

p kerekes*= 
100 · 1,2 · 1,3 

500 
= 0,31 0,3 ja 

p harci kerekes* = 100 · 1,2 · 1,2 
= 0,28 0,3 ja 

500 

p lánctalpas* = 
100 · 1,2 · 1,1 

240 
= 0,55 0,5 ja 

b) Harctevékenységre 200 km mélységű harcfeladatot alapul véve a fo
gyasztási norma a következő képlettel határozható meg. 

Fm · Km · Kv · Ki · Kt 
p=~-------

z 

A koeficiensek tapasztalati értékei: 

Km=ha kerekes lánctalpas harci kerekes 
a napi támadási 
ütem 20 km/nap 2,0 2,5 2,2 

30 km/nap 1,95 2,45 2,15 
40 km/nap 1,9 2,3 2,1 
50 km/nap 1.8 2,2 2,0 
60 km/nap 1,7 2,1 1,9 

Ky= 1,5 1,1 1,4 
Ki (télen) = 1,2 1,1 1,2 
Kt (magashegyi 

körzetben) 1,4 1,2 1,4 
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Behelye,ítve az értékeket: 

200 · 1,7 · 1,2 
p kerekes*= ------ = 1,02 1,0 ja 

500 

200 · 2,1 · 1,1 
p lánctalpas* = = 1,92 1,9 ja 

240 

200 · 1,9 · 1,4 
p harci kerekes* = = 1,06 

500 
1,0 ja 

* a fogyaszt.isi normák számításánál eltekintettünk a téli időszaktól és ll 

teljesítménycsökkentő koefidensek alkalmazásától. 
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