
.. 

Gondolatok egy elméleti konferencia anyagának 
tanulmányozása során 

Török István őrnagy 

A „Honvédelem" 1981. évi 2. sz. különkiadása teljes terjedelmével közre
adta „A gépesített lövészcsapatok komplex feltöltése tárgyú elméleti konferen
cia anyaga" c. előadások és hozzászólások gyűjteményét. 

Igen nagy érdeklődéssel és figyelemmel tanulmányoztam ezt a rendkívül 
fontos témával foglalkozó anyagot. Úgy gondoltam, hogy sokakban számos gon
dolatot fognak ébreszteni, tehát vártam, hogy milyen hozzászólások, vagy állás
foglalások jelennek meg e témával kapcsolatosan, mivel úgy éreztem, hogy egy 
sor megállapítást meg kellene erősíteni, illetve egynéhány megfogalmazással kap
csolatban pedig észrevételeket kellene még tenni. Sajnos ez csak remény maradt. 
Ezért határoztam el, hogy tovább nem várva, elmondom gondolataimat. 

Amint azt az „Előszó" (3. oldal) is kiemeli „A konferencia aktuális és 
előre mutató megallapításaival jelentősen hozzájárult a ... tanintézetek tanári
és hallgatói állománya felkészítésének hatékonyabbá tételéhez" én magam is -
mint a kiképző bázis közlekedési kiképzési alosztályának vezetője - erre a célra 
használom fel azt az irodalmat. 

Az anyag többszöri áttanulmányozása után az egységes és helyes értelme
zésre törekedve vizsgáltam azt, hogy mit, mikor, hogyan vihetnék be a tanárok 
felkészítésébe és esetleg a hallgatók oktatásába. Ez a törekvésem azonban egy 
sor lényeges kérdésnél nem járt sikerrel, mert bennem - szerintem indokoltan -
felmerülő gondolataimra még utólagosan is választ, állásfoglalást kellene kap
nom, az oktatómunka megalapozottságának biztosítása érdekében. 

Mindezek előrebocsátása után elmondom gondolataimat, úgy ahogyan azok 
az anyag többszöri tanulmányozása után felmerültek. 

Elsőként kerestem, hogy mit értsek a címben is szereplő „A csapatok komp
lex feltöltése" fogalom alatt. Az MNHF-ség törzs szerzői kollektívája a megha
tározás közreadását kiemelten nem tartotta szükségesnek, bár sokoldalúan elem
zi magát a feladatot. A hiányérzetem megalapozott még akkor is, ha (10. oldal) 
az anyagban a vezetés színvonalának további javítása cím alatt található ilyen 
meghatározásra való törekvés. Miért lehet ezt kijelenteni? Azért, mert ebben a 
meghatározásban azt írják, hogy „A hadtápbiztosítás tervezésének komplex jel
lege alatt azt értjük, hogy az elöljáró a teljes mélységre tervezi meg a biztosí
tást, az utánszállítást, a hadtápcsapatok mozgását, figyelembe véve valamennyi 
alárendelt tagozat lehetőségeit, körülményeit és feladatait." Tehát ez a megfo
galmazás a tervezés komplexitását emeli ki, illetve határozza csak meg. 

21 



Nem lehet kétséges senki előtt, hogy a csapatok komplex, tömeges és egy
idejű feltöltése mint a jövőbeni „alapeljárás" csak akkor valósulhat meg, ha a 
hadtápbiztosítás megszervezésének vezetési folyamatában megteremtik a végre
hajtás előfeltételeit, de ez még a címre vonatkozóan nem egyértelmű meghatá
rozás. 

Az első előadás szerzői (19. oldal) viszont így foglalnak állást: ,,Vélemé
nyünk szerint a csapatok anyagi eszközökkel való feltöltésében a komplex jelző 
nemcsak azt jelenti, hogy a harcból kivont ezred anyagi szükségletét minden 
anyagfajtából kielégítjük, hanem azt is, hogy a feltöltés gyakorlati ,égrehajtásá
ban a csapathadtáp-tagozat összes erőit és eszközeit (hadosztály + ezred + 
zászlóalj) együttesen alkalmazzuk." 

A konferencia második előadása sem törekszik a fogalom meghatározás
szerű ismertetésére, de hivatkozik az „lrányelvek" -re, amely kimondja: ,,A had
táptörzsek által meghatározott utánszállítási feladatokat egyes irányokban az el
látó egységek és alegységek állományából összeállított komplex összetételű szál
lítmányokkal szállítólépcsőkkel kell végrehajtani" (24. oldal), majd ennek elő
segítőjeként rátér egy új fogalom, az „egységellátmány-fajták" meghatározására 
és részletes ismertetésére. 

A korreferátumok közül a második érezte még szükségességét annak, hogy 
a fogalommal kapcsolatban a saját véleményét leírja, de szerényen, csak záró
jelbe téve a lényeget. Az anyagban ugyanis ( 48. oldal) ez található: ,,Az üzcm
anyagfeltöltés úgynevezett komplexitását (a feltöltési módozatok együttes alkal
mazását) a „PAJZS-79" gyakorlaton bemutatottak felelevenítésével érzékelte
tem." 

Így egymás mellé felsorakoztatva a különböző megfogalmazásokat, önkén
telenül adódik az az igény, hogy ha már a mindennapos munkánk során hasz
nálni akarjuk a komplex feltöltés fogalmát, akkor tegyük egyértelművé és úgy 
követeljük meg további használatát. 

Magam részéről - támaszkodva a konferencia anyagára és a latin komplex 
szó jelentésére - az alábbi meghatározást szeretném ajánlani: A csapatok komp
lex /eltöltése alatt a biztosítandók érdekében alkalmazott azon ellátó alapeliá
rást kell érteni, melynek során az ellátó erőket, eszközöket és korszeríí módsze
reket optimálisan együtt alkalmazva valósul meg a csapatok s:::.ükségleteinek ki
elégítése, a parancsnok által meghatározott módon. 

Bárki azt mondhatja ezt olvasva, hogy ebben nincs semmi új, hiszen ismert 
elveink szerint eddig is ilyen módon gondolkoztunk és tevékenykedtünk. Ebben 
van igazság, de a figyelmünk felkeltésével, a szemléletünk alakításával mégis 
hozzájárulhat a munkánk jelentős javításáhoi:. Ugyanis ebben jut kifejezésre a 
hadtáphelyettesek anyagi biztosításáért való felelősségének lényege, mert az az 
elgondolásuk, hogy az alárendeltek közül kit, milyen sorrendben, milyen határ
idővel, hol, a nap folyamán hányszor, összevontan, vagy külön-külön milyen 
mozgókészletekből terveznek ellátni, eleve meghatározza a csapatok komplex 
feltöltésének lehetőségét, terjedelmét, rendjét és módját. Majd parancsnoki dön
tés után pedig minden - a végrehajtás megszervezéséért felelős - illetékes szak
ember ennek megfelelően tevékenykedik. A hadtáptörzsek koordináló, szerve
ző munkái a végső befejező mozzanatokig arra irányulnak, hogy felelősséget vi
selve a csapatok megkövetelt szintű hadtápbiztosításáért, nem hagyják figyel
mn kívül a megvalósításban részt vevő szakágazatok optimális alkalmazását és 
az ellátó szervezetek életképességeinek legteljesebb értékű megóvását sem. 
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A követkelókben azokkal a résztevékenységekkcl kapcsolatban mondom el 
gondolataimat, amelyeket a konferencia a korszerű anyagclőkészítés, feldolgozás 
stb. érdekében ismertetett. Abból indulok ki, hogy az előtanulmány (5. oldal) 
a kitűzött célok között a többi mellett az alábbiakat tartalmazza: ,,ebböl kiemel
ve bemutassuk az egységcsomagok, egységrakományok és egységszállítmányok 
kialakításának lehetséges változatait." Ez világos, érthetö cél, de ugyanez az 
anyag a 8. oldalon szakasz-, század-, osztály-, zászlóalj szintű komplettezésröl, 
mint egységkés-:;.let létrehozásáról fejti ki véleményét. A következö bekezdésben 
ugyanezen probléma elemzésénél egységellátmányok fogalmat haslnál. Tovább 
szaporítva az új megnevezések számát a 11. oldalon a típuskészlet fogalom fel
vetésével, amely majd a tervezés alapját fogja képezni a számítógépes tervezés 
során. Ezideig tehát hat fogalmat kellene helyesen értelmezni és jövőben meg
felelően használni, pedig csak hármat tűztek ki célul. 

A második számú előadás címe szerint foglalkozik: ,,az egységcsomag, egy
ségrakomány és egységszállítmány képzésének, alkalmazásának elméleti- és gya
korlati kérdései, a hadműveleti hadtáp alsótagozatától a harcosig, a harcjármű
ig" című témával. 

Tehát felismerhetö, hogy azzal a három fogalommal kíván foglalkozni, ame
lyeket az elötanulmány is az 5. oldalon a céloknál felsorolt. Ennek ellenére az 
első alcím már az „egységellátmány fajták"-ról, tehát egy új fogalomról beszél. 
Sőt ennek értelmezését is közreadja. Az anyag 24. oldalán ugyanis ez áll: ,,az 
egységellátmány fajták egy, vagy több anyagi szolgálat azonos, illetve eltérő 

rendeltetésű cikkeiből számvetések alapján, előre meghatározott célnak és te
vékenységi időszaknak megfelelően különböző szervezetek- és harci technika 
komplex ellátásához egységrakományt kepező eszközre (eszközbe) készletezett 
szállító eszközökön továbbított anyagi eszközök összessége. 

Ez az egységellátmány fogalom okozta számomra a legnagyobb gondot. 
Számtalanszor elolvastam, elemeztem és mégsem tudtam vele megbarátkozni, 
mert hasznosságát, szükségességét nem látom. Az értelmezésben maguk a Sl-!r
zők sem állapodtak meg, mert az előtanulmány a 8. oldalon ezt írja: ,,a legked
vezőbb persze az lenne, ha az ipar, vagy a hadtáp felsőtagozatok hoznák létre 
ezeket az egységellátmányokat, ez azonban nem valósítható meg." 

Ez tehát az egyik megítélés. Viszont a második előadás 24-25. oldalán leírt 
értelmezés eleve kizárja annak még a lehetőségét is, hogy az ilyen egységellát
mányokac az iparban létre lehessen hozni (tcrmésztesen ez alól az egységcso
mag feltétlenül kivételnek tekintendő). Az értelmező szótár 284. oldalán az „el
látmány" magyarázatára ezt találtam: ,,valamely szerv (vagy szemdy) szük
ségleteire költségvetésileg biztosított összeg." Ennek a fogalomnak a lényegét 
valószínű a szerzők is figyelembe vehették, mert a meghatározásban benne van, 
hogy a számvetések alapján előre meghatározott célnak és tevékenységi időszak
nak megfelelöen, különbözo szen·ezetek és harci technika komplex ellátásához 
. . . stb. készletezett anyagi eszkózöK összességéröl beszél. Kézenfekvő tehát, 
hogy ilyen elvánísokat egy, vagy több anyagi szolgálat azonos, illetve eltérő 
rendeltetésű cikkeiből nem lehetséges a-:;. iparban, vagy a hadtáp felső tagozatá
ban megvalósítani. 

Gondolkodtam azon is, hogy hogyan lehetne használni ezt a fogalmat az 
anyagi biztosítás tervezése során, vagy a hadtáp intézkedések, parancsok meg
fogalmazásakor, vagy kialakulhat-e valamilyen egységes nagyságrendje, vagy 
mértékegysége ennek a fogalomnak. Úgy gondolom, hogy a válasz csak nemle-
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ges lehet. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy csak a gyujtő általános egységellát· 
mtiny fogalmat kifogásolom és javaslom elhagyni. foltétlenül szükséges és szé· 
lcskörüen alkalmazható, illetve már alkalmazott az eg)ségcsomag kategória, 
melyre a 25. oldalon közreadott meghatározás, a polgári életben használatos· 
tól eitérocn ugyan, dc szamunkra hasznos;,n és telje. körűen tartalmazza az alap· 
vető jegyeket, tehát a fogalom jó, legfeljebb az „azonos minőségű" kifejezést 
kellene elhagyni belőle, hiszen a minoség azonossága nem lehet feltétele az egy
ségcsomag kialakításának. 

Eltérő a véleményem viszont az egységrakomány fogalomról, amelyet fon
tosnak és ilyen módon a szállító eszközökre vonatkozóan használandónak ítélek 
ugyan meg, de más értelmezést tartanék szükségesnek. A 25. oldalon levő meg
határozás utolso mondatrésze tes,-i lehetetlenné az cgys<.;ges értelmezését. Ez pe· 
dig így hangzik: ,,az egységrakomány ... a különböző alegységek, illetve egyes 
harci technikai eszközök, egy időszakra, vagy feladatra számvctett szükségletei
nek kielégítésére szolgál." 

Ha a meghatározásban levő kritériumot végig gondolja valaki, azonnal fel
teheti a kérdést, hogy ugyan<.:z vajon nem mondható cl egy hagyományos mó· 
don képezett rakományról? De bizony sok esetben egyetlen szállító eszközön 
kt'.:zi erővel létrehozott rakomány is szolgálhat az előbb említett célok kielégí
tésére. 

Szerintem az egységrakomány megnevezést jelzői értelemben kellene hasz· 
nálni minden olyan rakományra, amelynek zömét egységcsomagok alkotják és 
amelynek rakodásához rakodógép alkalmuása feltétlenül szükséges, mivel en· 
nek hiánya esetén sokkal bonyolultabb a kényszerű kézirakodás. 

Tekintettel arra, hogy az egységcsomag képzés még hosszú ideig nem vál
hat általánossá, a rakodásszcrvezéshez elengedhetetlen az ide1ében megadott in
formáció, hogy mely szállító eszköz rakománya áll egységcsomagokból, hiszen 
a rakodógépek k0rl~ tozott száma miatt bármely anyagátadási helyen külön ra
kodófrontot célszerű kijelölni az egységrakományos és külön frontot a szokvá
nyos rakományú eszközök számára. 

Meghatározásszerü megfogalmazában én az alábbiakat ajánlanám: ,,Egy
ségrakománynak tekintendó mindazon szállítóeszköz rakománya, amely egysé,g
csomag képzó eszkö::.ökön ( es::.közökben) van elhelye::.ve és amelynek át, vagy 
lerakásához rakodógép alkalmazása szükséges." Ilyen módon biztosítottnak lát
szik e fogalom használhatósága és hasznossága is. 

Indokolt ezek után az is, hogy vizsgálat alá vegyem az úgynevezett egység· 
szállítmány fogalmat is. Az eddigi, méghozzá gyakori, de meggondolatlan szál
lítmány szóhasználat miatt sokan úgy vélik, hogy itt aztán nincs helye semmi
féle elmélkedésnek, pedig nagyon is van. Nem a szóhasználat vitatott, hiszen a 
régóta használt vasúti csapat- és anyagszállítmány fogalmát minden érdekelt érti 
és hasznosságát elismeri, dc a közúti szállítások terén nincs egységes állásfogla
lás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 204/20/1983. számú „Szakutasítás", 
melynek 3. sz. melléklete a közúti szallítmányszámok képzését, nem a szállított 
(tárgyak, illetve dolgok) rakományok szerint képeztetik, hanem aszerint, hogy 
melyik katonai szervezet diszpécsere adja meg az engedélyt a helyörségen kí
vüli szállításra. Pedig az értelmező szótár is az együtt szállított tárgyakat, dol
gokat, azaz rakományokat nevezi szállítmánynak (MÉSZ. 1243. oldal). 

Úgy gondolom, hogy most (már eljött az ideje a közösen elfogadható néze
tek kialakításának. En azokat, a már korábbiakban is megnyilvánult törekvése-
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ket támogatom, melyek a szállítmány fogalmat az anyagi szolgálatok és a szál
lító szervek érdekeinek, pontosabban a különböző raktárak belső munkálatainak 
elősegítése céljából veszik figyelembe. Tudott dolog, hogy a kiszállításokra és 
a raktárakon belüli anyagvételezésekre való felkészülés alapját a raktárak bir
tokában levő azon operatív nyilvántartás képezi, amely forgalmi rendszámon
ként részletezve cikkszám, egységcsomag (komplett) és mennyiség szerint tükrözi 
a valódi anyagkészletet, illetve vázlaton ábrázolja a szállítóeszközök tároló állá
sait. Ezen nyilvántartások alapján és a kapott elosztók, vagy utalványok muta
tói szerint kell forgalmi rendszám szerint az egyes anyagszállítmányokat kialakí
tani, azaz a járműveket kijelölni, a kísérő (átadó) személyt megnevezni, felké
szíteni és okmányokkal ellátni. Hozzátehetjük, hogy egy azon raktáron belül is 
külön szállítmányt kell képezni címzettenként is, illetve szállítási célhelyenként 
is. Az anyagszállítmány megalakítása, ellenőrzése után, vagy a raktármegbízott 
szakközege, vagy a szállító alegység parancsnoka a járműcsoportot bevezeti gyü
lekezési helyre, ahonnan majd az oszlopparancsnok intézkedése szerint vonul az 
a besorolási pontra, ahol a közlekedés szempontjából nézve, valamelyik eleme 
(meghatározott számú lépcsője) lesz a szállító oszlopnak. 

Kézenfekvő ezek előrebocsátása után, hogy én kö-;.úti szállítmány megneve
zést tartanék előnyösebbnek, mivel az egységszállítmány összetett kifejezés első 
tagjának , az „egység" előszónak, nincs konkrét tartalma. 

A kö..:úti szállítmány fogalmát én így határoznám meg: ,,Közúti szállít
mánynak tekintendő bármelyik anyagi szolgálat azon anyagmennyisége, mely 
egy, vagy több f!,ép1ármíívön elhelyezve egy raktárból egyidejüleg egy ellátandó 
részére csoportosítva, a::.onos menetvonalon, ugyanazon rendeltetési helyre ke
rül els::.állításra, illetve a vételezők számára a raktáron belüli átvételre." 

Idevonatkozó záró gondolatként elmondom, hogy szerintem következete
sen kellene a jövőben is ha,ználni a szállító oszlop fogalmat, minden olyan eset
ben, amikor valamely ellátó szervezet körletéből egy-egy szállítási feladatra gép
járművek önálló csoportja útba indul. Fogalma ismert és jó, tehát nem módosí
tandó. Ez azonban nem zárja ki, hogy olyan esetben, amikor valamely ellátó szer
vezet pl. áttelepülést hajt végre, akkor menetoszlop kifejezést használjunk, füg
getlenül attól, hogy a gépjárművek éppen szállítanak is közben. 

Az ilyen, egyesek előtt lényegtelennek tekintett különbségek tulajdonkép
pen fontosak, mert a tevékenység valódi tartalmára mutatnak rá és mind a meg
szervezést és mind a végrehajtást sikeresebbé tudják tenni. Ezért ne tekintse 
senki szőrszálhasogatásnak, ha vitába szállok a 13. oldalon található „a komp
lex szállítmánykísérői" megnevezés létjogosultságával is. 

A szállítmánykísérő kifejezés a vasúti szállítás gyakorlatából lopakodott át 
a közúti szállítás területére. Csakhogy ami ott indokolt és egyértelmű, mert né
hány vasútikocsit kitevő szállítmányt kell kísérve őrizni, nem felelve az egész 
vonatért, amely továbbítja a szállítmányt, az nem elégíti ki a közúti szállítás 
sajátosságaiból adódó követelményeket. 

Tudvalevő, hogy a szállítógépjárművekben rejlő teljesítőképesség az egyen
ként történő közlekedés esetén lenne számunkra a legkedvezőbben kihasználha
tó, mégis - ismert okok miatt -főként az alsóbb tagozatokban az oszlopban 
való közlekedés lesz a jellemző és a meghatározó közlekedési mód. 

Szintén ismert okok miatt meg kell szervezni a szállító oszlopok biztosítá
sát, tehát mindig az egész oszlopét és teljes értékűen az oszlop összetételének 
tervezett megváltozásáig terjedő időtartamra. 
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Azt ajánlanám a szerzőknek, hogy azt az egyébként helyes gondolatot, ame
lyet a 13. oldalon leírtak, így módosítsák: ,,a kiképzésnek alapvetően a komp
lex oszlopbiztosítási, tehát fegyveres őrzés-védelmi, töpfe. és légvédelmi, rako
dási, rakomány átrendezési, útberendezési, forgalomsz:ibályozási, anyagi, egé•z
ségügyi-, és technikai biztosítási (TZR szintű) irányban kell integrálódnia." 

Az eddig elmondottak egy picit sem csökkentik annak a törekvésnek a.t ér
tékét, amely megérthető a konferencia anyagának figyelmes tanulmányozásakor. 
A jobbító törcbés végső célja a közúti szállítások sikeres teljesítését akadályozó 
tényezők kiküszübölése. 

Ez az anyag igen sok helyes megállapítást tartalmaz, a technika és szerve
zeti fejlesztés, a működési rend és módszcrjavítás, valamint a vezetési színvo
naljavítás kérdéseinek elem2ése alapján. További mondanivalómat ezekre vo
natkozóan fejtem ki. A szerzők a 9. oldalon ezt írják: ,,a működési rend fej
lesztése vonatkozásában cl kell hárítani minden akadályt az átrakás nélküli 
szállítások következetes megvalósításának az útjából." A jó szándék enyhíti 
ugyan ennek a követelménynek a maximalista jellegét, de arra is gondolni kell, 
hogy csak olyan célokat erdemes megfogalmazni, melyeknek megvannak az elő
feltételei és teljesítésére ösztönözni lehet az illetekeseket. 

Vizsgáljuk meg az átrakás nélküli szállítás általánossá és teljes mélységűvé 
tételének egyik.de legfontosabb tárgyi akadályát, a s::.állító eszközök különbö
zőségét. 

Ismert tény mindenki előtt, hogy a gépjárművek terepjáró képessége csak a 
magasabb egységek ellátó szcrvezetéig bezárólag biztosított, tehát ott, ahol ez 
a kepesség azért elengedhetetlen, mert az úgynevezett csapatutak helyreállított
sági szintje törvényszerűen (viszonylag) alacsony színvonalú lesz. 

A seregtestek ellátó szervezetei viszont a polgári életből bevonultatott kö::.
útz gépjárművekkel fognak rendelkezni, amelyeket - különösen bizonyos év
szak- és időjárási viszonyok között - csak addig lesz szabad előre küldeni, amed
dig a közúti komendáns csapatok ki tudják fejleszteni a hadseregutakat. 

Ezenkh ül az n tény is figyelembe veendő, hogy a csapathadtáp mögött a 
mélység felé fokozódóan mind nagyobb és nagyobb teherbírású gépjárműveket 
terveznek alkalmazni. 

Az sem hagyható figyelmen k1vül, hogy a különböző s::.állítási ága::.atok 
csatlako::.ási helyein úgyszólván elkerülhetetlen az átrakási művelet az eszközök 
különbözősége miatt. 

Jogos követelmény tehát csak az lehet, hogy következetesen törekedni kell 
az átrakási műveletek csökkentésére, még egy azonos szállítási ágazaton belül 
is, ott és akkor, afiol és amikor (.hhez a feltételek megteremthetők. 

Vegyünk (.6)" kirívo végletes pddát ezen gondolatmenet bemutatására. A 
központi élelmezési anyagraktárban mcgraknak egy nyerges vontatót egységcso
magokkal, amelyek 10 fős kompletteket tartalmaznak és rakománya megbontása 
nélkül előre tudjuk juttatni például egy clsőlépcsőbcn tevékenykedő egységhez. 
Mit kezd ez az egység t.:nnyi és ilyen anyaggal. Semmit, sőt ilyen helyzetben 
nem hozható egyetlen h.1rctevékenységet folytató csapat sem. 

Ugyanilyen problémás a nagy konténer döre juttatásának ügye is. A nagy 
konténereket - még hn általános gyakorlattá Yálnak is az egységcsomag kinlakí
tások - az anyagi szolgálatok központi raktáraiból lesz célszerű indítani, de 
a harcolókhoz túlságosan közel vinni még akkor sem célszerű, ha az útviszonyok 
kivételesen ezt lehetővé is tennék, mert a harcoló csapat nem tudná gépjármű-
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veire átvenni a konténerben lcvö anyagot, hiszen vagy éppen akkor nincs gép
járműve, amikor a konténer odaérkezik, vagy nincs szüksége annyi és olyan 
anyagra, amennyi abban tárolva van. Igaz, hogy más helyen a szerzök is vizs
gálják az átrakási műveletek problémáját. 

Alapos tudományos clemzö munka után azonban el kellene dönteni, hogy 
hol, melyik tagozaton belül jelentkezik a legnagyobb arányú indokolt átrakási 
és egységcsomag bontási, illetve képzési feladat, mert az eröket és a rakodó 
eszközöket tényleg oda kellene koncentrálni. A jelenlegi helyzet úgy ítélhető 
meg, hogy a hadosztály ellátó szervezeténél talán lehetséges is és indokolt is 
mind az átrakások, mind a készletezések jelentös részét elvégeztetni. 

Ezt a fdtételczést az alábbiakkal is lehet indokolni: 
- a közuti komendáns csapatok képesek lesznek kellö ütemben egy-egy fö 

gépkocsiutat kifejleszteni a sereg elsö lépcsőjében levö hadosztályok ellátó 
zászlóaljainak mélységéig, tehát a hadműveleti hadtápban alkalmazott közúti 
gépjárművekkel és talán még a konténer szállító gépkocsikkal is ezen mélységig 
megbízhatóan ki lehet jutni: 

- az érkező nagy rakfelületű és nagy teherbírású járművek egységrakomá
nyát (rakományát) a csapathadtápban levö kisebb rakfelületű, kisebb teherbí
rású gépjárművekre szükségszerűen el kell és cl lehet osztani; 

- a szállító eszközök központosított felhasználásának az elve a csapathad
tápbao különösen jól érvényesíthető, tehát remélhetöen elegendö üres szállító 
eszközt lehet összevonni mindenkor az elöljárótól érkező anyagok átvételéhez 
és átrendezéséhez; 

- az úgynevezett terv szerinti ellátás elve mellett ezen a szinten még rugal
masan alkalmazkodni lehet a jelentősebb arányú anyagi veszteségek és soron
kívüli jogos igénylések által felmerülő ellátási feladatok teljesítéséhez; 

- az egységcsomagok időleges földre helyezése ebben a mélységben ese
tenként már megengedhető, tehát így a készletezés is elvégezhető az elöljáró 
gépjárműveinek indokolatlan visszatartása nélkül; 

- a hadtápvezetési pont ezen a szinten még együtt helyezkedik cl az ellátó 
szervezetével, tehát közvetlenül és hatékonyan be tud segíteni a végrehajtó mun
kálatok célszerű irányításába. 

Beszélni szándékozom egy keveset a több helyen szereplö „anyagáramlás" 
fogalmáról is. A konferencia anyaga a 9. oldalon ezt tartalmazza: ,,miután az 
anyagáramlásról két érintkezö tagozat között nem lehet szó, sebességének nö
velése elsősorban a közbeeső tagozatokban jelentkező szállítási - mindenekelőtt 
átrakási - veszteségidők kiküszöbölésével érhetők el. 

Előre bocsátom szerénytelennek tűnő véleményemet, amely szerint az utób
bi években érdeménél lényegesen több figyelmet és energiát fordítottunk az 
anyagáramlás problémájának boncolgatására, mint amit az valójában megérde
melt volna. 

Az elvonuló szárazföldi csapatok anyagellátási, anyagáramlási modelljét egy 
nagy város ivóvíz ellátásának modelljéhez viszonyítva fel lehet ismerni bizonyos 
hasonlatosságot. A nagy víztárolókat, a kevés, de nagy átmérőjű gerincvezeté
keket, az ezeket követő fő- és elágazó nyomócsöveket, a lakóházak elosztó háló
zatát, az egyes számtalan számú vízcsapot, mint egységes rendszert, össze lehet 
hasonlítani a központi- és területi raktárak, a különböző szintű , de mozgóraktá
rak, az ezeket összekötő, nagy átbocsátó képességű szállítási utak és az anyag-
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fogyasztó szervezetek, illetve harceszközök egységes rendszerének egészével. A 
vízhálózat minden pontján fenn kell tartani a víznyomás előírt szintjét és ezzd 
biztosítva van, hogy a vízcsapok megnyitása után normálisan áramlik az ivóvíz 
(azaz a fogyasztás megkezdődik). 

Az anyagáramlásnál a nyomás előírt szintjét az arcvonaltól a mélység felé 
egyre növekvő mennyiségű és fajtájú mozgó készlet kiszabatok töltik be, még
hozzá gépjárművekre málházva olyan távolságban, hogy a jelentkező fogyasztá
sokat kellő időre pótolni lehessen. 

Kis túlzással tehát ki lehet jelenteni, hogy az anyagáramlás kívánt sebes
sége inté::.ményesen biztosítva van, csak a megindulására vonatkozó beavatko
zást kell művészi színvonalon idejében megvalósítani. 

Jól működő ellátási rendszer esetén a fogyasztás helye, mértéke és anyag
fajtája kikényszeríti az anyagok áramlását, amelyet úgyszólván minden tagozat 
vezetése eltérő módon és eltérő időpontban érzékel, de ugyanakkor eltérő mó
don is reagál a fogyasztás tényleges pótlására. Ez a megállapítás akkor is helyt
álló, ha az előrelátás birtokában, valamely elöljáró úgy indítja útba szállító osz
lopait, hogy azok idő előtt, a tervezett fogyasztás pótlását valósítják meg. 

Csak a magasabb képzettségű tisztek egy viszonylag szűk csoportjának kel
lene foglalkoznia az anyagáramlás problémájával, annak elemzésével átfogóan és 
mélyrehatóan azért, hogy a vizsgálat eredményeként korszerűsítési javaslatokat 
tudjanak megfogalmazni, az anyagbiztosítás egész rendszerére vonatkozóan. Ez
zel szemben még olyat is lehet tapasztalni, hogy a tiszthelyettesi képzésben is 
szerepel az anyagáramlás fogalma, mint önálló tárgykör. 

Ami pedig a rakodási műveleteket illeti, valóban ki lehet jelenteni, hogy 
ha az anyagi szolgálatokat a komplettek és az osztható egységcsomagok kiala
kítására jó ütemben késztetni lehet, akkor a már meglevő és még beszerezni ter
vezett gépi rakodó eszközökkel, ezek ésszerű alkalmazásával úgy meg lehet való
sítani a tényleg indokolt átrakásokat, hogy a csapatok időbeni ellátásában nem 
lesz fennakadás. 

Mégis keresni kell az állásidő csökkentésének útját, módját, de elsősorban 
a munkaszervezés területén. Szerintem mindennapos gyakorlattá kell tenni a tá
rolt és szállított készletek megbízható operatív nyilvántartását, a nyilvántartás 
használatát, a szállítmányokra vonatkozó clőjelentéseknek a szállítóoszlopok be
érkezése előtti pontos és részletes adási módját és olyan foglalkozások soroza
tát kellene bevezetni, amelyen az anyagi szolgálatok illetékesei begyakorolhat
nák azoknak az anyagátcsoportosítási terveknek a gyors kidolgozását, amelyek
nek alapján élő szóban ki lehet adni a feladatot a tényleges rakodások végre
hajtására, mert a tapasztalatok szerint majdhogy nem ugyanannyi időt vesz 
igénybe a rakodásra való várakozás, mint maga a rakodási művelet. 

Lehet, hogy sokan szakmai sovinizmussal fognak vádolni most, amikoc 
utolsó csoportba szánt gondolataimat elmondom. Ismét a konferencia anyagá· 
ból indulok, mely a 66. oldalon az egyik hozzászólásban ezt tartalmazza: .,a 
szállítások megszervezése során a komplex feltöltési módszerek megvalósítása 
sokkal feszesebb szállítási, irányítási rendszert követel meg, mint a hagyomá
nyos ellátási rendszer, ennek érdekében diszpécser irányítás megszervezése lát
szik szükségesnek hadosztály szinten is, amely független az egyéb tevékenység
től (tervezés, ellenőrzés." Ezt az ajánlást szeretném felerősíteni és jogosultságát 
indokolni. 
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Minden olyan megtervezett szervezeti tevékenység, melynek megvalósítása 
során mind a külső, mind a belső feltételek hirtelen, jelentős mértékben és gyak
ran megváltozhatnak, elengedhetetlenül szükséges egy olyan folyamatszabályo
zás, amellyel el lehet érni, hogy a kitűzött célt, módosulva bár, de a tervezett
hez közelített módon lehessen elérni. 

Ha valamire lehet, akkor a háborús katonai szállítási tevékenységekre az
tán igazán el lehet mondani, hogy ezek végrehajtás alatt mind a szervezetben, 
mind a külső körülményekben jelentős változások következhetnek be, ami való
ban megköveteli a diszpécseri irányítás megszakítás nélküli működését. 

Magam részéről azt tartom szükségesnek, hogy necsak hadosztály szinten, 
hanem valamennyi tagozat hadtápvezetési pontján s::.ervezettszerü diszpécser 
szolgálat mííködjék. 

Néhány eltérő sajátosság azonban a különböző szinteken figyelembe veen
dő. Ilyen sajátosság lehet például az, hogy a csapathadtápban ötvözni kellene 
a helyzet nyilvántartási funkciót a diszpécserivel úgy, hogy a mindenkori disz
pécser szolgálat a teljes értékű hadtáp- és szállítási helyzet ismeretében tudná 
tájékoztatni elöljáróját és tudná kiadni a döntéseknek megfelelő szabályozó in
tézkedéseket. Egy másik sajátosság a hadműveleti hadtápban veendő figyelem
be ahol együtt kellene működtetni a közúti komendáns fődiszpécsert a gépko
csi száJlító diszpécserrel, mert így biztosítva lenne a két szakterületről érkező 
információk helyes értelmezése, összevetése és hasznosítása. 

Csak néhány kiragadott gondolattal indokolom gondolataimat: A közúti 
komendáns csapatok hadsercgutakra telepített diszpécser- és ellenőrző átengedő 
pontjairól érkező jelentések (a szállító oszlopok elhaladásáról, ezek esetleges 
veszteségeiről, vagy feltartóztatásukról, az utak járhatóságáról stb.) nélkülözhe
tetlenek a gépkocsiszállítások irányításához, ugyanakkor az ellátó szervezetek
től, az anyagátadó helyekről érkező jelentések (a szállító oszlopok összetételé
ről és számáról, a hadsereg útjaira való belépés szándékolt helyéről és terve
zett időpontjáról stb.) pedig a közúti komendáns csapatok vezetése és fődisz
pécseri irányítása érdekében nélkülözhetetlenek. 

Úgy gondolom, hogy a meglevő szervezetekben, ezek technikai eszközeiben 
ténylegesen meglevő lehetőségeket a hadtápvezetés operativitásának biztosítása 
érdekében nem kihasználni csak azért, mert ezideig a HVP állományában nem 
működnek diszpécserek, óriási könnyelműség lenne. 

Az ez ideig elmondottakon túlmenően, még számos olyan gondolat fogal
mazódott meg bennem, melyekre itt ez alkalommal nem térhettem ki. Egyelőre 
azt remélem, hogy észrevételeimre az illetékesek hamarosan reagálni fognak és 
megerősítenek kialakult véleményem helyességét illetően, vagy érvekkel meg
győznek arról, hogy mit, miért kell másként értelmeznem és hogyan kell a fo
galmakat helyesen oktatnom. 
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