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TlT^os ..A híillúqbiríDsíaís a hadműueleti éE hltcbíáosrtős, a
ieouoetzeii é§ úechntkat biztosítas mellett d mlnd,er@l-'aii:l viztosuas azefi,es ?észét képezi. A hoaltópbizlosl-
,ós o c§oDdtok hdtcbépessége tennldtíásdrl4k, hddt!-
íoohetó áll4ootbdn Ddló ldrt63ál\k, o,zok fie?relel6'anlaagi eszközlajtákkal Ddtó eltÁtósőnak és o ré'zükte
mioizabott |.lo,d,atok uéqrehattósőhoz 3zik8ége8 egaéb
telÍétetek tieotetemtésének étirekében keíül végrcht -
iósrc- Maaóűa loglolld,4 csapdtok anuagl, kíllönbözí
haittíDteciüikai és eguéb dnadgí eszyöz szükségletelnek
kielégítéséuel, o közlekeiréEl utdk és szóLlítóeszhözök
elókészrtéséoel, üzeúeltetésépel, o cslplt- és @ngagszól-
litősokkll. 4 §.besülí€k é8 betegek segélaa!ílltósban Do-
ló úszesri&éDel, azok }.átrasaóllítdsóDal és g!óqaltósó-
udl, 0. jóóanv)édehfui,, közegészségilgal,hlgiénbi, óud,t-
elészségüga| rcfldszd,bóluolc íogdndtültósóoúl, kereske,
d,elmí- szoclólis, lőbofi elhelu ezési biztosító si'4al kdpcso-
ldtos f .ndszdbólaok és telrékeu)ségek Dégíehditósét."
(csapathadtáp Utasítás, hadtest, dandár, ezred sza-
bályzat 1. pont)
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Készült: 650 pádányban
Egy példány: 96 l.ap

Szerkeszti: a Szerkeszt6 Bizottsfu
A Szerkesztő Büottság elnöke: Grézló Imre ezredes
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A HADTÁPB|ZTOSITÁS ELMÉLETE

A PVoP és az MN HÁVP parancsnoki és törzshadiiáték
néhány sajátos és általános hadtáptapasáalata

Pártas Jánas ezredu, C:abai GJihg ahzredel

A hadijátékok' általában fontos szerepet játszanak'a parancsnokok és törzsek íelké,
szitési rendszerében. Kűlönösen igy volt ez a PVOP és az MN HAVP parancsnoki és

tórzshadijáték (továbbiakban csak hadijáték) esetében, amelyre 1987. jűnins 21-29
kózött, három nap keretében került sor,

A thz[hddiáték fannLuigát és ahtaalitását többe* Éözótt uz akbbidk adták:

a) a két parancsnokság fennállása óta ez volt elsó közös gyakorlásuk,

b) a PVo TPK és az MN HÁV pK a hadijátékot a saját szervezetiikben ónállóan
vezették le, a HM államtitkár elvrárs követelményei a.lapján,

c) a hadilátékon azonos volt az induló helyzet, a módszer, az idótartam) a mozza,
natok, a jeleotések helye és ideje, és egyeztették Lz együttmúködés területeit;

d) és mindkét törzsnél a háborus jdószaknirk megfeleló munkacsoportok működ-
tek.

A baliátíh résznleúi az al,ibbiaÉ tloltdla:

a) A PVOP-rűl: az operattv törzsón kívül oyolc megye a kijelölt operativ csopor-
tokkal és a 2. naptól a Budapest fóváros kijelólt állománya, ö§szesen közel 1400 íó,

b) az MN HÁVP-xll a HÁVP operatív törzse, kilenc alárendelt m4gasabbegység,
egység és alegység törzse, valamint két területvédelmi ezred,,M" törzse,, és négy megye
területvédelmi osztályainak operatív törzsei, közel 700 fó,

Össz&otőlhel tut rlszt a batlijátéAon: aMurtkásórség, a Határórség, a Bp, RFK-ság és

az MN Légvédelmi és Repűlóparancsnokság.

rHadijáték: a masasabb Paran.snokok é§ törzsck felkészitésélrek eg},ik formája, arnclyben a cslpatok
nem vesznek részt. Rendeltetósc: a iisztek és táboínokok ismercteinek, jártassásainak és ké§zségeinek tókéIc-

lesítései a hárctevékeny§ég megszelvezésére és vez€té§ére, vonitkozó nézetek, elképzelések cllenórzése; ll
hadszíntér tinulmányozása; az cllensíges és .r saját harctevékenysóg lchetsé8es változltainak m€jelenítóse á

valósásos helyz€t€t me8kózelító körülmények igyelembcvótclével, A hrdijáték a tartalma és a rósztvevók

összctétel€ Szerint lehet: pinncsnoki, törrs-, hidtáp és sz.lk , n méretc §zc.int hedászati, badmúveleti és har
cászati hadijáték.

Kltonei Lexikon, Zrlnyi Katonai Ki.dó BudaPcst, 198r, 22], o1da1,



A hadijátékon az MNVK Hdm. Csí,ség Hátotsziryj és Hadszíntér elókészítési
osztalyarczető vezetésével kutató csoport múködött, melynek e tanulmány szerzói is
t4gj;i volrak,

A vizsgálati módszerek kombinált és helyszíni alka.lmazásával - megigyc:lés, mérés,
kikérdezés, plenáris és csoportos jelentéseken való részvétel, okmánytanulmányozás,
gondolatminta-vétel, §tb, - tanulmányoztuk és vizs8áltuk a fenti szervezetek hadtáP- és

anyag1 szolgálatu tevékenységét, mind az elókészítés, mind a végrehajtás idószakában,

A hadijáték sajátosságaiból fakadóan megkülönböztetett figyelemmel vizsgíltuk a
kólcsönös tájékoztatás, a tradtáp együttmúködés, a közósen megoldandó hadtápbiztosí,
tási kórdések köfét, jellegét és funkcióit, valamint á közlekedési biztosítás néhány teriile-
tének, mint például a közúti és vasúti forgalom folyamatosságának a kérdéseit.

A sajátos tapasáalatok hadtápszervenként a következók

l, Az MN HÁVP hadíáplzal?ákta oonatLtlzásábdtt:

Az MN HÁVP hadtápszolgálata .r parancsnok hadtápheJyettcs irányrtásával körül
tekintóen készült fel a parancsnoki és törzshadijátókra.

A felkészülés folyamán a hadilátékon részt vevó hadtáptörzsek a tözsmunkára, a
hadtápbiztosítást végzó alegységek pedig az ellátás végrehajtására credményesen kószül-
rck ícl,

Az MN HÁVP parancsnok hadtáphelyettes szeíteá8azó íeladatok végrehajtására
külön csoportokat alakított meg, - a saját törzséból.

Netlezetesu a Lifuethező clapartaLat:

- l1z !íí manLacs\pl)rtt)t, ameIy tefvezte és szervezte az MN HÁ\'P csapatai alkal
mazásának a hadtápbiztosítását;

- a násodik mm*acsop()rlat, amely az alárendelt hadtáptörzsek munkáját ellenórizte
és értékeltc;

- a barnatliÉ mlukacsoplrtti, amely a gyakorlat valós hacltápbiztosítását ellenórizte
és egyben segítette is.

A hadijátékon részt vevó parancsnok hadtáphelyettesek a hadtáptörzseik révén a
kialakult helyzetekre - mind a három esetben helyes elhatározást hoztak, a parancsno,
kok a javaslataikat elfogadták,

A kidolgozott harci és egyéb okmányok kultuláitak, áttekinthetóek voltak, az
intézkedések lejuttatása zökkenómentescn valósult meg.

Az MN HÁVPK hadtáPhelyettesének a Polgári Védelem országos Törzsparancs-
nok any4gi helyettesével történó kapcsolatfelvétel keresése példamutatóan valósult
meg. Zömében ennek köszönhetó, hogy együttműködés keretében úsztáztllk a. kózö-
sen végrehajtandó feladatokat (ezeket részletesen lásd 3, pontban). Ugyancsak mód
nyílt arra, hogy a Munkásőrséggel, a BM Határőrséggel és a BM-szervekkel szakkérdé-
sekben konzultáció keretében aktuális kérdéseket vitassanak meg.

Az olvasó érdeklódésére tarthat számot a következó hadtáptapaszta.lat is, amelynek
az eredete a n4gy honvédő háboru idejére nyúük vissza. N, A. Antyipeoko tábornok
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§zerint: ,,Ha a hadtápfónöknek oincs szállítógépkocsikból állandó tartaléka, máf nem ls
hadtápfőnök, hanem az arcvonalban növekvő nehézségek tehetetlen szemlélóje.'

Az MN HÁVPK hadtáphelyettese erre a mástldik világhábqrús tapasztal^lía e|a,

pozva az ellenség által mért tömegpusztító fegyverek csapásai kóvetkezményeinek fel-

számolása id,őszakára a komendánszászlóaljtól kikülönített szállítóeszközöket anyag
eszközökkel felmáüázva úgynevezett ,,anyagi tartakkoLat" hozott létre az orsziLg négy

tájegységén. Az anyagi tartalékokat a gyorsabb íelhasználhatóság érdekében a központi
területvédelmi ezredek körletébe kúlönítették ki, Ezzel a módszerrel tovább volt fokoz-
lrató a hátországvédelmi csapatok any4gi biztosítási rendszerének a szilárdsága, és egy,

ben nőtt az elöljáró hadtápt4gozat beayatkozó, segitségnyújtó szerepe, ami egyben

egyébként a kötelessége is.

Az anyagj biztosítás egy másik újabb tapasztalata az. ho1y Lz erócsoportok ellátó
(szak)szolgálata szükség - illetve kényszerhelyzetben az (otszágos, illetve megyei rcn-

deltetésű) területvédelmi ezredektől, hadtápszakanyagokat vehetnek át íelhasznáIásra.

2. Áz MN HÁW lijzhhrdé:i ft€rl)ri trhiúetlbül:

A hátolsz€ tefületén - alapvetóen a hadászati t€ozatban - a katooai közlekedési
rendszer tészeként kijelólt közlekedési hálózat üzemeltetóse, fenntaftása és rombolás
esetén történó helyreállítása a Közlekedési Minisztérium feladata és felelőssége, ugyan-

akkor a felsó katonai vezetés altal klelölt fóirányokban a közlekedési há-lózat fenntar,
tása, rombolás esetén a gyoís hclyreállítás megvalósítása, a száütások folyamatosságá,
nak biztositására - a KM,mel egyeztetett tervek alapján - a katonai erók és eszközök is
bevonásra kerülnek, - írja clr, Lapos MiháIy vezérórnagy' egyik tanulmányában,

A közlekedési törzseknek lenti feladatok végrehajtására történó felkészülését jól
szoIgáIta ez a hadijáték is,

A hadijátékra a szervezett felkészűlést a közlekedési osztály, a két danJártörzs es

zászlóaljtórzsek opefatív csopottjai a korábban líadott ,,Harcáuati,Tájlklzlaíó" alapján
úgy végezték, hogy folytatták a hadszíntér elókészítési követelmónyekben ezideig még
nem teljesített szakfeladatok végrehajtását. Megegyczzük, hogy czek a feladatok gya,
korlaúl4g egybeestek a közlekedési szakcsapatok ,,éles" alapfeladataival, s igen pozitív
credménynek ítélhetó meg,

A hadijáték végrehajtásának idószakában hatásköri problémákat és kezelési gondot
okozott az, hogy úgy a Vöúti Bázisnak, mint Közúti Technikai Bázisnak a múködésére
és nemcsak a felkészítésére is feladatokat határoztak meg. Mindezt annak ellenére való-
sitották meg ilyképpen, hogy a íenti két bázis a megalakulásuk ntán - M előírt hateí,
idóre - a Központhadtáp Elóretolt Lépcsó vasúti-, illetvc közúti m4gasabbegységek alá,

rendeltségébe kerüInek. Ezért azok feladatait is a Közpoothadtáp Elóretolt Lépcsó
közúti dandárok parancsnokai \atározzák meg.

:N, A, Antyipenkó: A íőirányban
Zrinyi Katonai Kiadó, Budapest t979 (168, oldaD,

rDr, Lapos Mibály V€zérórnl§: 
"Te8yük 

hatékooyabbá a katonai kijzlekcdési rend§zcr működését',
Honvódclem T,, 1987. évi 2. Külóikiádás (64, o]dal),



Az MN HÁvP közlekedési osztalyvezető a HÁV parancsnok elhatározisáaak
meghozatalához tett ielentésében - azaz 1avaslatában - helyesen vette figyelembe az
eltelt idószak alatt a közlekedési csa1." tok által elvégzett és a yárhatő feúdatokat. A
valóságban u8yanis az történt, ho8y ,,z elvégzett munkák mennyiségét a közlekedési
osztaly számit)tta ki ahelyett, hogy azokat a 8yakorló dandártörzséktól soronkívúli
jelentós formájában beké.te volna.

A kózlekedési osztá]y és a résztvevó dandártörzsek az a.Iaprendeltetés szerinti szak-
mai feladatok tefvezését és szervezését, va.lamint az alárendeltek részére a feladatok
megszabását gyakorlottan és összekovácsoltan hajtonák végre.

_ Ugyanakkor az együttmúködési feladataikat csak szúk és belső környezetben , a
HAVP múszaki és ve8f.védel.ni osztá.lyával vógeztéJ< el. Az MN KSZF-ségre kérelmet,
javaslator ncm terveztek relterjeszlrni.

A hadijáték során került sor a terepasztalon levezetett együttműködési foglalkozás
meglartásá1a. Az együttmúködés kérdéseinek -'tgy a helyének, idejének, a végrehaj-
tandó íeladatoknak az egyeztetése §tb. - tereps'ztalon törtónő íeldolgozfua folyamán
derült ki, hogy a közlekedési dandárok által jelentett na8y §zámú és kiilónösen a mrgas
hatáskörrel (esetenként országos kompetenciával) bíró fegyveres testületekkel, polgári.
kózigazgatási szer,;,ezetekkel, a Polgári Védelem Orszdos Parancsnoksfu erócsopoitjai-
val, a szövetséges csapatokkal, tervezett e8yüttmúködés megszervezésére és a végrehaj-
tásra a megítólésünk szednt nem v4gy alrg lennének képesek. Az ilyen jellegű és m4gas
kategóriájú együttmúködés kérdésköre az MNiVK hatáskörébe tartozik, melybe az
MNHF-séget általábao bevonja, Az elóbbiekból fakad. hogy a végrehajtó szefvezetekre
az együttműkódésból csak néhány elóírt kérdés alkotó végrel-rajtása marad. Vagyis a
hadászati vezetó szervek, a szövetséges parancsnokságokkal és az országos vezetószer-
vekkel történó e8yeztetés után hatáíozzik me1, felüIról-lefelé a végrehajiást, szolgáló és
végrehajtó e8yüttmúködési feladatokat.

A hadijáték utolsó mozzanatában keriIt sor az ldtiglute,t Ál,alóAt;rlet Parancrxahig
é: tg glP_l:ocsi :zállító zá.Jzhaü .ltzetlJi tflliayégének, cg tlaúti ÉiraAciálhnár é.r egy úztmi:
ryag-átf?jtl; állotrui.; tet ! hnlségétz& beml./ta/á:árd.

A bemutató - a hivatásos és a tartalékos áJlornany felkeszitésén tulmenően - a
parancsnoki és a törzsmunkavógzést is szolgálta. t tgy iét]iit meg. hogy J bemutatott
okmányok bizonyos mértékű továbbfejlesztése után egységesítésie is alkalmassá tebe,
tók és a konkrét tefvekre adaPtáIhatók. Ez a tény lelretóvé tenné az IÁK akúvizálásá-
nak, illetve az alkalmazásának idószükséglete csökkenését,

3. A PVOP,tttl Aa\l:lalatllu:

Az anyage|látó osztály áJlománya a parancsnoki és tözshadijátékra jól felkészúlt.

A háborús beosztísokra való felkészülés, valamint a PVOT parancsnok intézkedé-
seibe történő bedolgozás a hadijáték hadtápirányú eredményességét csak növelte,

A nemzetközi helyzet leizüIt§ége, fokozódása és a háborút megelózó veszélyezte,
tettségi idószakban az együttlnúködésben a súlypontotl a belkereskedelmi Miniszté-
rium, a Közlekcdési N{inisztétium, a tanácsok szakigazgatási szervei és az ellátísban
részt vevó vállzrlatok képezték,
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A lakosság kitelepítésének szállítása (vasúti, közúti) és ellátísa, befogadóhelyeken
M elosztá§ és ellátás a vonatkozó tervek szefint megszervezett, A kivonulási útvonala-
kon levő Átmenó Állomások a'lakosság kellő mértékű ellátására (hideg élelemmel,
egészségügyileg, ivóvízzel) felkészültek.

Megjegyezzük, hogy egyes nézetek szerint ma már két§égbe vonható a kitelepítés
célszerúsége és eredményessége.

A megyékben hiányzó anyagkészletek kiegészíté§ére szükséges 1100 tonna any€
kjszűtására realis rervet kcszirertek,

A rnásodik és a harmadik mozzanatokban alka.lmazásra tervezett erócsopoftok
ellátására és egészségügyi biztosításáfa a kialakult helyzetnek m egfeIeIően alkalmazttk u
Anyagi Technikai Bázisokat és az orvosi segélyhelyeket. Az erócsoportok rendelkeztek
a létszámnak megfelelóen 1,1 javadalmazás hideg és fózhetó élelemmel, 3 napi mente-

sitó any€gal és 500 fó részére csereruházattal,

Az ellenség által mért csapások célpontjainak megosztá§a a következóen alakult:
40o/o ipari üzemeket, 300/0 közlekedési csomópontokat; t00/o energiaellátási Pontokat;
20olo súrűn lakott területeket, illewe katonai objektumokat tett ki.

A vezetés a vezetési pontokfól, vezetékes hífadó rendszeren kereszül valósult
meg, Az ellátásban a feladatok s,(iyozáshvaI, a mentesítési fóirányokban, a kárterülete-
ken végzett tevékenységet helyezték előtérbe.

A PVOT parancsnok helyettes (any48ellátási osztályvezetó) és az MN HÁV
parancsnok hadtáphelyettes mozzanatonkónt e8yüttmúködést szeryezett.

Az epnftműAödllr( a Ay't parancnakág fennáll"i.ul óta els,í ízben került :or,

Az wljltnűAödé[ fí kérdeyi az ahbbiaA t,olnk:

a) A sufi, á.llománya ellátási kérdései,

A PVOP átveheti a HÁVP sufi. állományának ellátását, főleg a települési helyek
megléte §zerint,

b) a mentésben, sérültek ellátásaban valo részvétel a HÁVP reszéról,

c) a jövóben a megyékben működlenek együtt a PV szakszolgálatokkal a terület-
védelmi csapatok,

d) szükség esetén a HÁVP besegíthet az erócsoponok ruházatának a mente§itésé,
ben,

e) a hadtápbiztosítás vonatkozásában a jövóben alapelv lehet, hogy ,,az kt el, ahi-
nek lrdeklben alAalnazzák a c,alatlhxt, tag eríícraportoAat',

Befejezésúl rátérünk a hadijáték néhány fontosabb általánosítható tapasztalatainak
felv ázolására és bemutatísára-

Az elsó izben végrehajtásra kenilt és közös hadmúveleti - harcászati helyzeten ala-
puló parancsnoki- és törzshadijáték végrehajtása során a két parancsnoksfu hadtápszol-
gd,ata - az érintkezési pontoknak megfeleleóen - betekintést nyert egymás munkájába,

A felszínre kefült e8yüttmúködési és kapcsolattartási terülcteket ajánlatos részlete-
sen feldolgozni é§ a velük kapcsolatos tennivalókat a munkatervbe beá]lítani.

A polgári védelmi csapatok hadtápbiztosíúsi kérdéseinek kimunkálásához és töké,
letesltéséhez eredményesel járulthozzá a hadijáték tapasztalatu fe]huzúlásáv az 1987
júniusában Hajdúszoboszlón az ,,erócsoport ellátó alegysé8e és tevékeny§ége" tárgyában
megtartásra kerúIt és a megyei HBgyakorlat főptőbájára ráépített bemutató.



További L:utató munkát rgényel a közlekedési csapatok alkalmazlsával, vezetéséve|
és az egYűttműködéssel kapcsolatos kérdések feltárása, az új követelmények, az egysé-
ges közlekedési rendszer és más szempontok figyelembevételével.

A hadi]áték hadtáptapasztalatát a jövőben mind a vezetó szerveknél és mind a
végrehajtó csapatoknál a kelló differenciáltságri feldolgozás után a napi munkában és a
fejlesztésben ajánlatos figyelembe venni, különös tekintettel a M4gyar Néphadsereg
hadtápbiztosítási rendszerének továbbfejlesztésénél, illetve a polgári védelmi és a hátor-
szfui katonai szervezetek hadtápbiztosításával kapcsolatosan.

Kedvező tapasztalatokat szereztünk a,,ve8yes összetételú' kutatócsoport munkáját
illetően és b&eidóben eIvégezhető mérésekkel kapcsolatban is,

Ez a hadijáték felveti annak a gondolatát is, hogy az MNHF, HM h. vezetésével
kívaoatos lenne a jövóben az 5. HDS, az MN Repüló és Legvédelmi Parancsnokság, az

MN HÁvP. a PVOT hadtápszolgáiatai részvételével (a KHEL Ps8, a szövetséges csa-
patok hadtáp- és a szövetséges csapatok hadtáp- és az MNK feg},vefes testiiletei és

minisztériumai összekötó csoportjai bevonásával) egy kísérleti hadtáp együttműködési
hadijátékot megtaftani, azon az aktláhs együttmúködésivezetési kérdéseket feldol,
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A közlekedési rendszer működésének sajátosságai
haditevékenységek esetén az orsÁg teíületén

Dr. Dabó Fumc qá. alezredu, a hadtudomóq ka itlátusa

Korunkban a tudományos-múszaki haladás mind nagyobb mérvú kiszéIesedésével

a közlekedés szerepe állandóan növekszik. Szorosan kapcsolódik a közlekedés a társa-

dalmi-gazdasági élet minden teíületéhez.
A kózlekedésnek - miot az infrastruktúra alkotórészének - megfd,clő míiszaki-gaz-

dasági színvonalon tartása és múködtetése aktívan és kedvezóen hat vissza a társadalmi
gazdas€i életre. Bármilyen torzulás, az arányok megbontása súlyos károkat okozhat, és

megtorpanást idézhet e]ó a fejlődésben,
A köziekedési rendszer fejletsége, múködókészsége a oépgazdasági íltaiános

követelrnényeken és igényeken tulmenóen meghatározó a fegyvcres erók múködése, a
fegyveres kiizdelemre való felkészüIés vonatkozásában is. Béke idószakban a hadsereg

kiképzése, felkészítése elképzelheteden jól működő kózlekedési rendszer né]kül. De
korszerű háboruban méginkább érvényes, hogy a lraditevékenységek me3vivása, a csa-

patok mozgatá§a, manóverezése, az any4gi készletek szállítása közlekedési tevékenység
nélkül nem történhet, Ennek a követelménynek csak jóI szervezett, megfelelóen felké,
szitett és minden körülrnények kózött múködni képes közlekedés felelhet meg.

A honvédelem funkciói teljesítésére kifejtett erófeszítésben a közlekedés a modern
háborúk tanúsága szerint mindig jelentós szerepet ját§zott és az elórejelzések szerint a
jóvóben is jelentős szerepe lesz. Korszerú viszonyok közótt a hadmúveletek sikeres
megvívása - nem kis ménékben - fiigghet a közlekedési és száütási rendszer fejlettségé-
tól, stabilitá§ától.

A kizhAerlési rudsan fogdlrua

Az ország háborus erőfeszítései, ezen belül az MN tevékeoységéból és a szövetségi
kötelezettségekból adódó közlekedési biztosítási és szállítási feladatok végrehajtása
megköveteli, hogy az orszlg tefületén a követelményeknek megfelelő, jól szervezett és

hatékony közlekedési tendszer múködjön. E rendszernek a fogalma és ennek megíele-
lóen a tartalma a következőkben körvonalazható.

A közlekedési rendszert a vasútak, a közutak, a vízi utak, a légi közlekedési és a
csóvezetékes hálízat pítyii, azok találkozási pontjainál kialakított állandó, v4gy idergle-
nes jellegú csomópontok, a közlekedési ágazatok technikai berendezései, átrak6- és

ideiglenes átrakó helyek egységes komplexuma és a hilönbözó sziűtásí ágazatok szll-
lító eszközei alkotják, amelybe beletartozónak kell tekioteni a közlekedési há.lózat elóké-



szítéséfe és üzemeltetésére, műszaki biztosítására és helyreállítására, valamint a szálütó
eszközök üzemeltetésére és komplex módon történó alkalmazására létrehozott §zerve-
zeteket efőikkel és eszközeikkel, továbbá a kiilönbözó közlekedési vezető szerveket és a
hírközlést.

A meghatározásból, de elsódlegesen a közlekedési rendszer rendeltetésóból és fel-
adatíból egyértelműen adódik, hogy minden közlekedési $azat része a rendszernek,
azolban az egyes fuazatok katonai jelentósége nem egyenértékú,

Egy esedeges elkövetkezó háboruban a közlekedési rendszerben alapyető iplazat-
ként kettó jöhet e.lsódlegesen számításba, a vasúti ós a közúti kózlekedés. Mellettük
kisegító ágazatként figyelembe vehetó a vízi és légr közlekedés, val:Lmint a csóvezetékes
szállitás, amelynek a lehetóségeknek függvényében megfelelő szerepet kell biztosítani.

A közlekedés, a közlekedési rcndszer haditevékenységek eseténi jelentóségét jól
példtazák az előző háboruk, közöttúk a nagy honvédó háboru tapasztalatai. A csapatok
átcsoportosítása, a hadsereg és a flotta feltöltése, az any4gi eszközök utánszállítsa és más
jellegú katonai száJlítísok megvalósírása érdekében hatalmas terjedelmú szállítási felada,
tok ó§ jelentós közlekedési biztosítási munkák keniltek végrehajtásra.

A megítélések szerint a jövóben is a közlekedés szerepe és jeletttősége az előző
háboruhoz képest nem csökken, A korszerú hadmúveletek fokozott követelményeket
áütanak a köziekedési és a száütások eIé, megnövelik a szállítások valamennyi fajtájának
a volumenét és ehhez jiaú még az, hogy a közlekedési biztosítási íeladatokat és a szálli-
tásokat íövid idó alatt kell végrehajtani bonyolult körülmények között.

A Lözhkeű:i rudszcr műlödéléneÉ r..jáklsá!,/li
haditetléketlségek e:etír az ar:ú{ lcriihtú?

Haditevékenységek idején a közlekedési rendszer sajátosan múködik amellett,
hogy annak intenzív kihaszná]á§ára való tórek-vés a cél_

Közvedenül a háborus veszély esetén a közlekedés munkáját át kell áütani a közle-
kedés és szállítások háboru a]atti biztosítá§áfa. Meg kell változtatni üzemeltetésének
technológiai folyamatait, Erőket és eszközöket kell szétbontakoztatni a közlekedési fel-
adatok, a megadott volumenű katonai szállítások biztosítására. Intózkedéseket kell foga-
|atosítani a hadi menetrendek bevezeteésére. a kózlekedósi utak átbocsátó, és szá.llító-
képességónek növelósére és azok tömegpusztító fegyverek alkalmazása viszonyai
kózótti biztositásála,

Különös jelentőséggel bír valamennyi közlekedósi ágazat komplex felhaszoálását
lehetóvé tevó egységes közlekedési rends zer létrehozása abb6l a célból, hogy a forgalom
és a száI]ítások ne szüneteljenek, E feladatok megoldásában jelentősen megn<i az összes
közlekedési utat egymással összekötó és az egyik közlekedési ágzat másik tgazattal tőr-
ténő dublírozásának a feltételét me8teremtő írontális és haránt irányú gépkocsi utak
szerepe. Ebból a célból az orsz€ teniletén áJtalában valamennyi közlekedési utat vasú-
takat ós gépkocsiutakat, csővezetéket ós ha vannak a vízi utakat is , magába foglaló köz,
lekedési irányokat kell elókészíteni.

E rendszabályok hivatottak biztosítani a közlekedési rendszer múködésónek leg,
fontosabb követelményét, arnely a háIózat életképességének biztosítására és a száIlítások
folyamatosságának a fenntaltá§áIa irányul.
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Ahlroz, hogy haditevékenységek esetén az átállás zavartalan legyen már békeidó-

szakban ktilönbózó rendszabályokat kell íoganatosítani. Ebben a munkában elengedhe,

tetlen a Közlekedési Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium együttes tevékcny-

sége, amely az erők és e§zközök f€lké§zítése és összehangolt felhasznáIása, az azoWal
való manóverezés, a kózlekedési biztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtás4 a köz-

lckedési rendszer múkódése, feltételeinek a biztosítása, yalamint az utak életképességé,

nek fokozása érdekében történik, Ehhn a kautkezí főbb rendszabájok neglahi:ítása ltit
rzih r kúganeh:

- béke idószakban a vasúti, kózúti, vízi- és légi közlekedési utak, kenilóutak fej-

lesztésének és építésének, a csóvezetékek fektetésének a folytatása a fő hadászati és had,

múveleti irányokban;

- a közlekedési hálózat felkészítése a várható rgénybevéteJre, hogy a közlekedési

utak rendelkezzenek a követelményeknek megíeleló átbocsátó- és száűtóképességgel.

Tegyék lehetóvé a folyamatosság érvényesülését a szállításoknál, a közlekedési há.lózat

igénybevételénél, haszúlatánaI;

- a szúkséges és a követelményeknek megfelelő szállítótér biztosítása és előkészi
tése közlekedési ágazatonként, mely lehetóvé teszi a szállítások különbözó ágazatok

közötti ésszerú eloszrását, frgyelembe véve azok legeredményesebb felhasznál,ísát, vala-

mint a szállítások egyik ágazatról a másikra v^l6 áir^nyitását, a gyors áttérést;

- a helyreállító és karbantartó eszköz és any4gi készletek kialakítása és felhaszná-

Ilusa;

- a vezetés és itányítás korszcrű rendszerónek létrehozása, fejlett módszerek és

eszközök felhaszná.lása.

A kialakítandó köztekedési rendszernek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a katonai

mozgások, száütások mellett biztosítsa a népgazdaság részére elengedhetetlenül fontos
szállításokat, amelyek a haditermelés folyamatosságáioz és a lakosság ellátásáioz szük-

ségesek.

Amint már az eddigiek is utaltak rá, a közlekedési rendszer haditevékenységek ese,

tén tóbb sajátos tényezó érvényesülésével miíködik, EzrÉ köziil a kgflnk!&bb llA ér leglrl-

kmzíbbneh a lfuüAezík ítélbetl;k:

1. A közlekedési hálózat egységes rendszen képez, amely a közlekedési mini§ztef

felúgyelete alá tartozik. Ez a rendszer több célú felhasználásra alkalmas, Vannak azon-

ban Áindamellett katonai célra kijelölt és berendezett közlekedési utak is. Közóttük fel,

tétlenül rendelkezni ke\l a ÉduetkezíAkel:

- íó, kisegító és haránt vasútvonalak, kijelölt és elókészitett kcrüló irányokkal, eló-

készített be és kirakóállomásokkal. Meghatározott körzetenként célszerú biztosítani,

hogy a vasútállomások eIó legyenek készítve közepes és n4gykonténerek rakodására. A
vasiiwonalak legyenek képeséir 1100-2000 t sútyú,600 m hosszú (120 egység tengely)

vonatok továbbítására. Az átbocsátóképesség minimális követelménye 24 yoí\atpáí/

nap, A tengelytcrhelés 20 tonna;

- a n4gyfolyami akadáIyokná.l elókészített dublór vasúti hídhelyek hídtartalékok-

kal (platós, uszályok, hidany4g), a hídátkelóhelyekhez csadakozó vasútvonalakkal,

illewé ideiglenes átrakókörletek elókészített működési helyein a követelmények szerinti

szakosított ki-berakó vasútállomással, ezeket összekózó úthálózattal;
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- _fó,, kisegító- és haránt gépkocsiutak. Legyenek képe§ek 
'000-8000 

gépkocsi
napi átbocsájtására.6-7 m széles burkolattal, 20-30 m sugarú ívekkel,60-80 itéherbí,
rású hidakkal rendelkezzenek;

- a nagyfolyami akadályoknál elókészített közúti dublór hídhelyek hídtartalékok-
kal (pöreuszáJy. pontonhid);

- belsó vízi utak fó- és dublór kikötőkkel;
- anyagí biztosítási lepüIótelek;
- az állandó jellegú üzemanyag termékvezetékból üzcmanyag kiadópontok, vala

mint bekötópontok előkészítése a tábori csóvezetékek csadakoztatásáfa, A tábori csóve-
zetékek fenntartása a rombolt helyeken történó üzemanyag-átfejtés részére, többek
között 

^z 
idei8lenes átrakó kölletekben.

2. A katonai igénybevételre az elózőek szerint elókészített közlekedési utak mellett
a többi közlekedési út közül is idólegesen génybevételre kenilhet néhány a M4gyar
Néphadsereg, vagy s §zövetséges eúk áItd,.

3, Haditevékenységek esetén a közlekedési rendszer igénybevételénél, fenntartásá-
nál, rombolások utáni helyreállításánál, a helyreáilítások sorolásánál a Közlekedési
Minisztérium fclelós§ége mellett a katonai követelmónyeknek minden esetben érvénye-
sülniök i<ell

4. A közlekedési hálózat elókészítósóért, fenntartásáért, az esedeges rombolások
utáni helyreállításáért az érvényes határozványok értelmében a közlekedési miniszter d
felelős. Az ezzel kapcsolatos munkákban azon]:an - elsósorban a kijelölt vasúti és közúti
fó- és harántirányok helyreállításában - katonai erók is részt vesznek a kólcsönós cgyez-
tetések alapján,

j. A közlekedési lend§zerfe haditevékenységek esetéo nagymérvú mozgások ós
n€ytömegú szálütások a jeIlemzőek. EzeÉ ,,

- népgaz dasági rendeltetésű;

- tranzit;
- lakossQi jellegú;

- MN érdekú;

- é§ szövetségi kötelezettsé8ból adódó feladatokból tevődnek össze,

6. A haditevókenységek esetén a közleked ési háIízat zavarta)an múködósóvel nem
mioden esetben lehet számolni, za,tarbagák a működést, a íorgalmat a kiilönbözó for
májú és mérr,ú ellenséges behatások, rombolások, szennyezések.

7. A közlekedési hálózat, a közlekedési rendszer működésének vezetése, irányitása
a békében alkalmazottal szemben eltéféseket mutat, sajátos téDyezóket is tartl maz, füg-
getleoüI a Közlekedési Minisztérium egyéltelmú felelősségétól.

A múködés ezen sajátosságai egyenként, de összességükben is számtalan kérdést
vetnek fel, Közülük mint az egyik meghatározó terülct, a vezetés és irányítás kérdését
tekinrem at ki..e re.zleterebbrn

Haditevékenységek esetén a közlekedési rendszer múkódése, a közlekedési biztosl
tási és szá]lítási feladatok vezetése é§ irányítása több §zerv e8yüttes munkáját, jól össze,
hangolt, koordinált tevékenységét követeli. Ez, az együttes tevékenységet végzó szervek
között jól szefvezett é§ folyamatos kapcsolatot kíván,
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A nűAöd*térben rilzt tletlí hg1[oatasabb szeruezetth:

- a aépgazduigi közlekedési szervek;
- az MN közlekedei katonai \z(nezetei;
- a szövet§é8es közlekedési katonai szeívezetek.
Mindegyik csoport n4gyszámú szervet takar, Csak példaként tekintsük át a hátor-

szági közlekedési katonai rendszerbe tattoz' Aijzhhuksi hatrtnai :zenezeíeÉd:
- vasúti. vizj es gépkot siszjl|rtó;
- vasúti ós közúti út- és hídépitó, helyrelállító;

- közúti komendáns;
- vasútiizemi;
- rakodó és szállítmánykíséró katonai szervezetek;
- átfakó és ideiglenes átfakó köfletek,
Hasonló széles skálát alkotnak a népgazdasá3i közlekedési szervek és a szövetséges

közlekedési katonai szervezetek is,

Sajátosságként jelentkezik, hogy az ország közlekedési rendszerében múködő köz-
lekedési katonai szervezeteknéI nem egységes vezetési, ifányítási rend érvérryesül,
hanem többcsatornás rendszer valósul meg, Ez a népgazdaslgí közlekedé§i szervekkel
és a szóvetséges közlekedési katonai szervezetekkel való együttmúködésben nehézsége-
ket támaszt. Esetenként és helyenként a munkában kettózések, átfedések tapasztalha-
tók. Ezek kiszúrése mindinkább szükséges, mivel a közlekedési rendszer zavartalan,
folyamatos múkódését a jól ö§§zehangolt és pontos munka, a feszes koordináltság biz,
tosítja csak.

A többcsatornás rendszer - az elózó nehézségek mellett - jelentósen, mintegy
30-i00/o-os időtóbblettel lassitja a tevékenységet. Ez egyes feladatoknál ,í-6, v€y több
órrval is növelbeti e reagalási idót. amely korszerú kórülmények kózött nem elfogad-
hato, Különöscn az lAK ek múködcsenel jeintkczik ez hatranyosln.

Fonros és sajátos együttmúködósi tcvékenység haditevékenységek esetén a szövet-
sé8es közlekedési katonai szefvezetekkel való kapcsolattartás a közlekedé§i hálózat
i8éoybevételénél, a csaPatmoz8ásokoál és száütásoknál, Ezeket a kúlönbözó EFE fópa-
rancsnoki parancsok szabdyozzak és megfelelő keretet adnak az összehangolt, egyezte,
tett munkához,

Jogosan vetódik fel a kérdés, hogy a vezetés, irányítás jobbitása érdekében melyek
azok a területek, irányok, amelyekben a jövóben célszerú vizsgálódásokat végezni és
ezek eredményeként más módszereket alkalmazni.

Az egyik ilyen a vezetési t€ozatok, a szintek számának csökkentése, kiiktatva a
nem feltétlenü] szükségcseket. Az összes erót egy cél órdekében kell felhasznáini és
ehhez célszeű módszert kialakítani. Biztositani kell, hogy a yezérkari íónök direktívái
alapján egyórtelmúen érvényesüljön minden szinten a közlekedési szolgálat szakirányí-
tá§a.

A feladatok végrehajtásáüoz jól, gyorsan és pontosao működó tcrvezó csoport
szúkséges, Elengedheteden a gyors információáramláshoz a diszpócserszolgálat, amely
átfogja a közlekedési biztosítá§ teljes tefúletét, bekapcsolva az olyan fontos kózlekedési
katonai szervezeteket, mint a hátországi közlekedési dandárok, az idetglenes átrakókör-
letck, a közúthálózat, a szil\tó katonai szervezetek. Ehhez, de az elózóekben említett
tervezési feladatokhoz is elengedhetetlen a kofszefű technikai eszközök, számitógépek,
híradó rendszerek stb, megléte. Célszerű és a népgazd,alagjközlekedési szervekkel való



együttműködés érdekében elengedhetetlen a rendszerek összehangolása, Így a szűtá-
sok tervezése a helyzet gyors vá]fozá§a miatt rövid idó a.latt kell, hogy me8történjék,
Mondhatni, hogy a katonai és a népga-Casági szervezeteknek szinte egy időben kell dol
gozni. Ez korszerú eszközök, negbizható összekötteté§ nélkül, úgynevezett hqgyomá,
nyos módszerekkel eredménytelen,

Kitegedten kell alkalmazni az összekötő c§oportok, tisztek leodszerét, amely szin-
tén a gyors, pontos munkát segíti eló, Szükséges ezek alka]mazisa az etöljáró szervek
íelé, de számolni kell a fontosabb közlekedési objektumok, közlekedési katonai szerve-
zeteknél történó működtetésükkel, mint pL az átíakó-, az ideiglenes átrakókörletek stb.
Nélkülözhetetlennek tűnik hasonló csoport küldé§e a §zövet§é8es katonai közlekedési
szervekhez, a Közlekedési Minisztériumlroz a feladatok megoldása, a tervezés, a hely-
zetismeret, az iűormácíóáramlis elósegítése érdekében.

A tanulmány a terjedelem szabta korlátok é§ a téma sokrétúségénél fogva nem
fogta át a közlekedési rendszer haditevékenységek eseténi múködésének kérdését, sajá
tosságait. A tlrílyalr néhány 8ondolat - megítélésem szerint - e8yértelműen mutatja,
hogy a közlekedési rendszer haditevékenységek eseténi múködése gondos elókészító
munkát, aktivizálá.s esetén pedi8 pontos tervezést és jól szewezett irányítá§t követel.
Ennek fontosságára kívánta a cikk a figyelmet felhívni.
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Katasztróíamedicína - problémák a szűkebb értelemben
vett orvoslás keretein túl

(tapasztalatok, szemléIeti változások, kutatási eredmények)

Dr. Noúh Jáxal oruos ezredes, az aruo§adanány doAtora

A katasztróíamedicína fr,atal, ága az orvostudománynak. Eredete a katonaorvostan
töfténetébe nyúük vissza'. Nehéz lenne meghatározni, mlkortól fogva beszélhetünk
önálló létezéséról. N4gyszámú sérült rendkívüü körülmények között, be§zúkített esz,
köztáíral töIténó ellátása ugyanis a tábori sebészet régi problémája, Ezért is elsósorbao a
katonaorvosok szereztek e téfen tapasztalatot, ók voltak (s zömmel ma is) azok, akik a
tömeges ellátás céljára alkalmas eljárásokat kilelölték, illetve kido§ozták.

A polgári lakosságot ért katasztróíák következrnényeioek elóre megszervezett
rendben történő felszámolását, eltekintve néhány történeti elózménytól, voltaképpen az
I. világháboruban kezdték meg. Ez a rendszer a II. világháború tömeges légitámadásai
miatt létrehozott Polgári Védelem fotmQában (Magyarországon: Légoltalom) kristá-
lyosodott ki. Azóta számos orszfuban felismerték, hogy ez a szervezet a békeidejú ter-
mészeti katasztrófá& következményeinek felszámolására is a]kalmas', Bár ennek poütikai
küatásairól még viták folynak, a tóbbség egyérteJrnű eí ezeí\ ez álláspontoo van.

Egy sor - elsósorban fejlődó - orszfuban, amelyet nem érintettek a II. világháboru
katonai és/vagy poütikai eseményei, a Polgári Védelem nem alakult meg. Különösen az
afrikai és Del-Amerikai országokban, ahol viszonyl4g gyakoriak a természeti csapások,
az otszíg anyagilehetóségei, má§utt az áIlám viszonylag alrcsonyabb szervezettségi foka
nem tctte lehetóvé vagy akár fel sem merült a katasztrófa-felkészülés gondolata, Ismét
más országokban a civilizációs tudati szint nem ért el oda, hogy a lakosságot ebbe
bevonják, illetve ilyen szervezetekról egyltltalin szó eshetett volna. Ezekben az orsza-
gokban bekövetkezett természeti katasztrófa után nemzetközi segítség nyújtotta az
egyeden lehetóséget az egészségpgyi következmények felszámoíására (is), Többek
között ezek a taPasztalatok vetették meg a katasztrófamedicioa alapjait.

A katasztrófamédicina elméleti tudományos alapja a súrgósségi orvostan, és a
mentőszolgálat a megva.Iósítói oldal. A siker, azaz minél több túIéIó, köztük minél keve-
sebb rokkant, kulcsa a lehetó legkorábban nyújtott életmentó elsósegely, ezért ennek
oktatása alapkérdése a katasztrófamedicínának, A második leglontosabb féladat a kato-
naegészségügyi szolgalat bevonása, elsósorban ott, ahol a mentószolgálat erói bármilyen
okbóI elégteleneki.
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l . A kata:ztrrfu.vgll1

Az 19rO-es, l960-as évek n€y természeti katasztrófái alkalmával rendszerint meg-
mozdult az egész világ, Özönlött az önkéntes segítőeró, egészségügyi any4g, élelem stb.
Csakhamar kitúnt azonban, hogy rengeteg felesleges anyag érkezett a2 eíIntett olszirgba.
jelentós részét, ha ugyan egyiltalán eljutott ,:endeltetési helyére (ha volt elég szállítóesz-
köz) sokszor nem lehetett használni, Elóíbrdult, hogy a segélyszálütmány ös§zeállítói
helytelenül ítéltók meg a szükségletet, máskor a kiildó ország felesleges készleteioek
csökkentésére haszniltl& fel az alkalmat. Gyakorta pi. a gyógyszerdobozok hasznráJati
utasítá§át nem tudták a helybeliek elolvasni (megérteni). A gyógyszerkészítmények
neve eleve nem mond semmit, a lratóany€ szerinti rendeiést pedig a lcgtöbb orvos
nem sajátította el, Ennek folytán a Dw éítékű segély hasznavehetetlenné vált, és a
hiány változatlanul fennállt.

Hasonló a helyzet az éielmiszef szállítmányokkal. A küldó országban népéIelme,
zési cikknek számító élelmiszer a katasztrófától sújtott terülcten esetleg ismeretlen, s

ezért a rcndkívüli helyzetben (amikor ezirányú propagandára nincs lehetóség) nem cny,
híti az élelem hiányáC,

A segélyek további problémája, hogy a múszaki berendezések (sátrak, egészség-
ügyi berendezések stb,) szervizelése nem megoldott, pótalkatrész sincs. Ehhez járrrlt -
fejlődó országok esetébeí] , l]ogy az adott ország egészségügyi szakdolgozói, orvosai
netán nem ismetik a felszerelés, berendezés helyes használati módját, s ezéft a kepacitás
biztosan nincs küasználva, VégüI gyakan a reodelkezésrc álló energia típusa nem meg-
feleló (pl, 50 vqgy ó0 Herz).

E nehézségek íelisnrerése két következtetéssel szolgált, s ez az l970-es évek végére
új nézet kialakulásáh oz yezetett. A segéIyszállítmányok taítalmát a f()gadó í.r Éiildí ar.rzág

rakembwirule iözaj,rez, a helyszínen kell meghatározni, Adott esetben akár egy harmadik
országból diszponálandó küIdemény letret egyedül célíayezető. Ez a kóvetkeztetés
önm4gában lrclyesnek túnik, de csak megfeleló konzekvenciák figyelembevételével. A
segélyszáütmány (itt a katasztrófát kőzvedenül követó idószakban szükséges eszközök
ról, anyagokról van szó) ugyani§ kedvezó szállítási könilmények közöü is legjobb eset-
ben csak napok múltán érhet a helyszínre, a közbensó időtartam nehézségeinek leküz-
désére telrát más megoldást kell választani.

Megol.lást jeleoúet önelLjtárra bereatlezkdall egeszségügyi egy§égek küldése a hely-
szinre. Az önellátás ténye ffiggetlenné teszi a csoportot a helyszín mostoha körülmé-
nyeitőI. A teljes felszereléssel a kárhelyre éfkezó csoport saját gyógyszeüncsével dolgo-
zik, s a medikai berendezések hibaelháítását el tudja végezni, Probléma azonban itt is
adódik, mégpedlg a nyelv és a helyi szokások ismeretének hiánya-

A qehi nehézségek jórészt áthidalhatók tolmácsok s€ítségével, bár ez kétségtelenül
lassítja a murrkát. nagyobb gondot jelenthet a hely szokásához való a.lkalmazkodás. A
hospitalizáció köniiményei (egyes országokban pl, a család is a kórház mellett marad,
míg a hozzátartozó ott fekszik), a véfátömleszté§ körüli gondok, a 8yógyelemzés ós
még sok más, a segély csoport hazájában uralkodótől cltéú :zaLás neheziti a munkát.
Akklimatizációs idószak viszont oincs|
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Ezért is, de fóleg a gyors útbaindítás érdekóben néhÁy orsz|LpPan állaxdó katatzt
rtíJ'a ctaPornkat (alakllatokat) hoztak létle'i ]l. E változat további előnye, hogy a csoport
taglai jól ismerik egymást, összeszoktak, s az évek során nemcsak kiképzésben részesüI-
nek, hanem tapa§ztalotakat is szereznek a katasztrófahelyzetben történó tevékenység-
ben.

2. ohíatá' íilké.Enu,í

Új megvitágítasba ke nlt aiaihu :egél|n|iltó[ hiiépzlsének problémája. A íejlett ipari
országokban komoly nehézségbe ütközik a tantblyamok szervezése'n. A gazd4gabb réte-
gek nehezen hozzáíérhetók", a sérüetedenség érzése miatt. Kérdés továbbá, bogy a
különösen kedvezótlen körüImények között e féteg t49ai képesek lennének,e tevé,
kenykedoi. A nehéz any4gi körüImények között élók számára a tanfolyamon való rész-
vétel, ha áttételesen is, pénzkiadást jelent, - bár óket sújtaná leginkább egy kata^sztrőfa
(az elvesztett értékek pódása számr.rkra a legnehezebb), Részben e miatt, részben a ható-
ságokba vetctt bizalom csekély volta miatt nehezen hozzáférhetó, Maradnak tehát az
ún. középrétegek, A íogekooyság itt megfeleló, anyagi nelrézségek nincseoek, s ezért
tttalában kie|égitő a foglalkozásokon való részvétel. Mindez tefmészete§en az önkéntes
segélynyújtókra érvényes.

Ezzel azortban nem zfuható le a kérdés. A munkaképes korosztály számottevő
része többízben is változtatja lakóhelyét, Ennek mértéke ugyan országonkéot eltéró, de
mind általánosabb jeleoséggé váük.

Kúlön probléma a nők oktatása'5, A családdal szemben fennálló kótelezettségük, a
társadalomban és a termelésben ma elfoglalt helyzetiik, széles körú feladataik mellett
kérdós, hogy lehet,e óket tovább terhelni. Viszont a történelmi tapasztalat azt i1azollja,
hogy katasztrófahelyzetben a nők igen odaadóan veszik ki részüket a közösségi tenni
va]ókból. Az egeszségügyi követkczmények felszámolásában való fészvételük azonban
csak akkor lehet hatékony, ha megíeleló kiképzésben vesznek részt, tevékenységük
tudáson alapul.

ltt egy pillanatra me8 kell állunk. Különbség van ugyaois a polgári védelrni kikép
zés és a katasztrófahelyzetr€ történó felkészülés kózött. Elóbbi - legyen bár önkéntes
v4gy államil4g kötelező - alakoss|Lg egészére kiterjed, s ennél fogva bizonyos fokig ftig,
geden a lakhely yiLltoztatását'I, a nemtól, Utóbbi oktatási forma természetesen szigo-
ruan önkéntes, és a rendelkezésre álló pónzforúsok is (erősen?) korlátozottak. Egy-e8y
tcrületi egység laikus segelynyújtóinak szervezete gyorsan riasztható kell legyen, töre-
kedni kell arra is, hogy a csapat összeszokjon, végül az alapos helyismerct katasztrófa
kórülményei között elengedhetetlen. Az állomány áJlandó cserélódése jóíormán
megoldhatatlan szervezési feladatot jelent.

Mindezen okok mellett egy további érvet is említenek a lail,us katasztróía segély-
nyújtók oktatása ellen. Yd,őszínűtlen, hogy egy egy területi egységet egy,két évtizeden
belül több ízben sújtson n4gyobb természeti csapás. Ennek folytán a kiképzett laikusok-
lak nem lehet lapasztalata a rendktv'Jh helyzetben való tevékenységben:'. Ez az ellenérv
egyes országokra - sajoos - nem érvényes. Vannak ugyanis pl, foldrengés által viszony-
lag gyakran sújtott geográfiai egységek, országok (Japán, Balkán félszrget stb.).

A vitát nehéz eldönteni, A lakosság önkéntes alapon eisósegélynyújtói oktatása a
mindennapok baleseteinek szempontjából bizonyára hasznos. A po§ári védelmi okta,
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tás, mely pl. Franciaországban, Finnországban, a Szovjetunióban kiterjedt, illetve á.ltalá
nos", katasztrófa esetén minden bizonnyal éreztetné kedvezó hatását. Azt azonban el
lehet íogadnunk, hogy laikusokból szervezett önkéntes katasztrófaegysógek eredmé-
nyes múködése nehezen képzelhetó el, E cé]ra állandó állománnyal, katonai hierarchiá-
ban felépitett, az elengedhetetlenül szüksóges ellátó (műszaki, hadtáp) szervezettel kie,
gészített alakuiatoka van szüksé§l, melyek órákoo belül bevetésre készen állnak, Saját
szállítóeszközeikkel jutnak el a katasztrófa áItal súitotta területfe, Ezeknek az a.lakulatok,
nak a fenntartása tefmészetesen kóltséget jelent, d,e az a tény, hogy az áIlomány gyakor-
latra tesz szeft a katasztíőfát követó helyzetben való ténykedésben, egy adott hazai
rendkívüli helyzetben sokszorosan megténil,

Néhány éve m4gasra csaptak a hullámok a katasztrófa,felkészülés körül folyó vita
lángjai. Sokan úgy értékelik, hogy ez a háborús elókészúletek közé sorolható (soro,
landó), s ezért fo§sz útra vezet. Vannak, akik szerint a fiatal orvost ahhoz szoktatják
ezzel, hogy a beteg egyéni érdekeit alárendelje a kózérdeknek, - ez pedg ellenkezik az
orvosi hivatás crkölcséve], Elóbbi ellenvetósnek nincs megalapozott arélrmentuma.
Utóbbiban van igaz mag'l, de vajon a mindennapok muokájában oem szembesül,e az
orvos elkerülhetetlenül e problémával? Szívműtétek, izületi protézisek, múvesekezelés
stb, eseteiben a pénzügyi-gazdas€i korlátok a lakosság érdekeit a beteg cgyóni érdeke
fölé helyezik.

Sokan azért ellenzik a katasztrófa-felkészülést, mert költ§éges, s ezért nem gazdasá,
gos':, Van szerzór, aki ebhez megjegyzi, hogy ennek oka az is, nem veszik számba a ter-
vezés során a meglevó eróket é§ e§zközöket, Kétségtelen, hogy a közlekedési balesetek
ellátására fordított invesztíció fövid távon gazdaságosabb (hamarabb ,,mcgtóól"), de
egy tcrmészeti katasztrófa bekövetkezésekor e külöbség kiegyenűtódik.

Ezzel egy sajátos kérdést is érintenünk kell. Ki lebet-e fejezni píttzbu a fellelszills gaz-
d!lú7l:r.ígál? 

^Lij 
riautibb - fagalnazilban: lanl az éIetnel árul' Muttryil h az, eg!.tz:!g?

Bármennyire képteleonek tűnik is a probléma, mégis ebben relJik a kata.sztróíára felké-
szülés ,,gazdaságossága". Százak vagy ezrek életének megmentés e, sz,lazak,lagy czrek szá-
mára a tulélés (most orvosi szempontból vett) lehetóséoek biztosítása, sebe§ültek §zá
mára az optimális segélyláncolat működésének zavartalansága és ennek folytán a lehetó
legkedvezóbb gyógyeredmény elérése a társadalam számára umaaA ffkajlüi, hanún 1az,
dasági kérdés is, (Egyébként az élet értékét - ha nem is bevallottan - a biztosítási ügylc-
tek végül is meghatírozzák.) Ezért egyet kell érteni azzel az lásponttáll, mely szerint a
meglevó etók és cszközók felhasználásával ,,gazdaságosabbá" lehet tenni a felkészülést,
lentábilissá az anyagj ráforditast.

A falÉlsznlés gazlt:águságát egyébként a tervezett ellátási rendszet jellege is befolyá,
solja. Ha megtaláJható az optimális arány a száütás és az elölfekvó ellátási szakaszok
között, a felké§ZüIés (szállítóe§zközök ideiglenes segélyhelyek tartalékban tároit kész,
lete) gazdaságosabb, mint ellenkező esetben, Speciá|is szállítóeszközök gyártása, heli-
kopterek e célra kiküIönítése kóltséges, de nem kevésbé drága készletben szakorvosi
segély nyújtásához szükséges medikai eszkózöket - túlzott menoyisé8ben,

E három téoyező (szálütís, orvosi- és szakorvosi segély ideiglenes vagy egyébként
is múködó intózményben, a sóniltek ellátásának optimá]is rendszere) helyes aránya
csókkentheti a íelkészülésrc íordított, a katasztrófától mentes időszak számfua gud^-
sfutalan költsógeket, emellctt az egészségügyi ellátás kedvezó íeltételeit is me8teremti,
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3, Közegész-régnp

Katasztrófát követóen a közegészségügyi helyzet számottevóen romlik, A kialakult
jáwányügyi helyzet természetesen fi':ggvénye a katasztrófát megelózó idószak körülmé
nyeinek, mégis számos - elsósorban tefmészeti - katasztlófa esetéból levont tanulságok
általánosíthatók. Az a régebbi nézet, hogy a szükség elhelyezésben tartózkodó lakosság
védóóltása haszonnal járhat, ma már nem elfogadott. TaPasztalat szerint egy sor jáná,
nyos íertőzó megbetegedés elófordulása katasztrófát követó heiyzetben nem lépi túl a
szokványos mértéket7. Az érintett populáció védőoltása viszont óriási erófeszítést igé,
nyel. Egl,edül a tetanusz elleni védóoltásnak lenne értelme, ez azonban a kata5ztl6fát
követó idószakban értelmetlen, felesleges. Egyébként is prevencióként annyi járványos

fertőzó megbetegedés eüen kellene oltani, hogy ez nem á]lna aráoyban a veszéilyel.

Nagyra kell órtékelni ezzel szemben a negelízí rend:zabállok fuhxttí:igét. Ez elsósor-
ban az ivóvízellátásra és a hulladék (és úrülék) összegyújtésére, kezelésére vonatkozik. A
nem fertózött, nem szennyezett ivóvíz biztosítfua, megfelelő számú (kapacitású) latrina
megépítése, a hulladék összegyújtése nem képezheti az egészségügyi szolgálat íeladatát.
A műszaki-gazdasági szervezetekre hárul a tennivaló zöme. Amennyire valószínűtlen
nagyobb járványok fellépése, egyedül a rosszabb körülmények miatt, reáIi§ a hrgiéniás
rendszabályok legszrgorúbb betartásának elmaradásából íakadó veszély. Ilyen értelem-
ben már fenyeget járvány fellépése.

Múszaki{rgiéniás intézkedések mellett a járványveszély ellráításában rendkivül
fontossá válik az egitz:igngli feluihgwit|l 2t!kenl.rlg. Fertóző betegségek jelentkezését a -
lokálisan - szétziláit alapellátási hálózat nem képes gyorsan fe]ismerni, arróI nem is
szólva, hogy a tíllterhelt orvosi rendeléseken számolni kell a diagnosztikai hjbák előfor-
dulásával. A lakoss@ figyelmének felkeltése ez irányban a fellépett betegségesetek gyors
kiemelésének elóíeltétele, s egyúttal megteremti a lchetóségét az idóben hozott intézke
déseknek,

A közegeszségügyi feltételek biztosítása l)|ílzútárli lrOtlíí. Az elkövetctt hibák,
elmaradt intézkedések következményei sokszor nem azonnal, hanem csak ,,lappangási"
idótartam elteltével jelentkeznek, viszont a kóvetkezmények telszámolása óriási eróíe-
szítést igényel. Ráadásul a következmények éppen abban az idószakban vílnak nyilván-
vaLlóvá, amikor az egészségügy terhelése mé8 maximális mértékú, az erók és eszközök
kimerülóben vannak,

A közegeszségügyi feltételek megromlása természetesen vonatkozik az élelmezés-
egészségúgyre is. Az utóbbi évckben mind többet lbglalkoznak a katasztróíát közvetle-
nül követő idószak problémakörével.

Katasztrófüelyzetben számolni keü azzal, hogy a szefvezetszelű vágóhidak nem
múködnek, ideiglenesen berendezett vágóhidak pedig a hús íertózésének veszélyét
hordják magukban. Mivel valószínűleg hiányoznak a szokásos bakteriológiai vizsgálat
lehetőségei, szükséghelyzetben a hús és húskészitmények csak íőzés ltin fogyasztlra-
tók. A szakemberek azt ajánlják, hogy* a húst lrelyezzék lobogó vízbe, hogy mielóbb íel-
melegedjék 90 'C-ig. Nagyobb húsdarabokat be kell metszcni, hogy a kózépsó részben
is elpusztuljanak a kórokozók. Biztonságos a gulyásleves c.lkészítésének a módja, mert a
fő veszé|yt jelentó Salmonellák így clpusztulnak, az anaerob spóráknak sincs lehetósé-
gük a szaporodásra, Tartós tárolás esetén 24 óránként történó felfoflalá§t ajánlanak.
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A félkész árut 2 cm-néI ulm vastagabb szeletekben javasolják tárolni, jól besózva,
cukorral meghinwe, majd h4gymával és foghagymával bedörzsölve. A tulsózást a felű-
zéskor jelenlevó viz csökkenti- IdeáLis a víztartalom nélküti vagy vizszegény felvágott.
Ebben a zsírbontó enzimeket ioakúválják, a kiszáradás ellen pedig az antióxiáatív hatású
fijstöIés véd, A stabilitás elérése után (14 nap) vákuumban, légmentesen kell csoma-
golni, erre viszont katasztrófakörülmények között nem tesz mód. Hogy azonban egy-
szerú módszerekkel hútés néllril is tárclhatóvá tehetó a felvágon, arra a mortadella a
legjobb péIda. Idevonatkozó vizsgálatok szefint mé8 a mesterségesen feítőzött készít-
mények is tárolhatónak bizonyultak,2' .C-on, a stabilitás veszélyeztetése nélkiil,

A csernobili atomerómű kataszttlfi1a nem okozott azonnali sugárkárosodá"st az
állatállományban a radioaktív felhó által ve§zélyeztetett teriileteken. A radioaktiv csapa-
dék kihullása veszélyének napjaiban a szarvasmarhák silótakarmányt kaptak, mikor
uonban ez kifogyott, számos gazdasfuban - szerte Európában - kénytelenek voltak az
állatokat a legelőkre kiengedni, AJ-131 izotóppal történó szennyezódésüknek kcvós
volt a valószínűsége, mivel a - ma már betiltott - íöld feleni atomfegyver kísérletek
során elófordult a talaj szennyezódóse, de ennek nem volt kimutatható kóvetkezménye.
AJ-1]1 izotóppal szennyezett t€j egyébként feldolgozható, mert ez izotóp rövid felezési
idejú, s meg{eleló tárolási idó után a termék veszélymentescn fogyasztható. A vaj zsira-
déktartalma egyébként nem is vesz íel radióaktív jódot'..

A caesium-137 és a stfoncium-9O határértékeire még nem áünak rendelkezósre kel-
lóen ellenőrzött adatok, A Cs,t37 fizikai fclezési ideje 30 év, dc a bioiógiai {elezési idó
40 nap, Ismeretesek már olyan mosási ós pácolási eljárások, amelyekkel a hús dekonta-
minálható, anélküI, hogy élvezeti értéke számottevóen csökkenne. Az Sr,90 esetében
bonyolultabb a hclyzet, mert a biológiai felezési idó )0 év, és a csontban felhalmozott
izotóp a csontvelót károsítja. Egyébként a tejjel ünil, ez pedig ioncseréló és dializáló
eljárásokkal dekontaminálható, Készíthetók Sr mentes sajtféleségek is.

Atomerómű katasztrófáját követó élelmezésegészségügyi problómák zömét még
nem tárták fel, ez a kóvetkezó évek egyik kutatá§i témája,

1, A ÉatalztrriftA }l:zirbológiai leaulAezmlnyei

A katasztfófát követó napokban egy sor tünet utal a stresszre adott válaszra, Egy
gyári tűzeset után pl. a dolsozók 900/0-ánál alakult ki félelnri reakció az elsó 5 órában, de
még egy hét múlva is az - elózólcg egészsé8es - érintettek 430lránál találtak poszttrau-
más stfesszre utaló tünetekct. Ha§onló tapasztalatokról tudósítanak termé§zeti kataszt,
rófákkal kapcsolatban. Előfordult, hogy a katasztrófa által érintettek között mé8 12
hónap múlva is m4gasabb arányban fordultak eló cgészségügyi problémák, mint a ncm
érintett populációban",

Erre is visszavezethetó, hogy míg az 197)-es éveket megelózó idószakban jófor-
mál l<záróLag a (heveny) pánikreakció probiémakörével foglalkoztak, napjainkban
mind n4gyobb figyelmet szentelnek a Llsíi pszichológta következményeknek,

A polgári katasztrófák pánikreakciójának vizsgálata mellett egyébként az elmírlt
években több közlemény jelent meg, mely a frontszolgáJat során fellépó, ma,,harci
kimerült§ég", ,,harci sresz rcaAcid' ós még számos más néwel jelölt pszic.lrológiai-pszic-
hiátriai jelenséget táfgyalja. Kétségtelen, hogy a katasztrófahelyzetek koziil á hiborús
(harci) cselekményekben való részvétel az egyik legsúlyosabb' stressz. Ráadásul nem
egyszefi esetról van szó, hanem ismétlódő stresszróL
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N4gyobb számú populáción végzett, jól tervezett vizsgá.lat volt az amerikai hadse,
reg vietnami expedíciós sefegtestének'' és az 7911. évi arab-izraeli háboru" idevágó
tapasztalatait feldolgozó tanulmány. A Falkland,szigeteken lezajlott harci cselekmények
egészségúgyi adatainak íeldolgozásakor is külön figyelmet forditonak erre'5, A követ-
keztetések természetesen - egyelóre - az egészségügyi szolgábt atal levoot koozekven,
ciák, dc természetüknél íogva elsősorban a parancsnoki állomány számára szolgáIhatn.rk
tanulságokka.I.

Egyértelmúen kitúnt, hogy azok a katonák, akiknek szilárd a társadalmi hátterük,
kisebb arányban szerepeltek a lreveny stfesszreakció által érintettek csopoítjában, E
íogalomban (szilárdabb társadalmi háttért, más fogalmazásban: szociológiai-gazdasági
helyzet) a meg{eleló, rendezett családi köroyezet, egyértelmű társadalmi hovatartozás,
nem utolsósofban pedig a harcoló kollektívában elíoglalt helyúk (írn. interperszonális
kapcsolatok) jellege szerepelt, má_s tény€zők mellett,

E tapaszta.latok a békeidejú katasztrólákat követó helyzetre is egyértelmúen jelzik,
hogy a felszámolást végzó egységek, c§oportok tagjainak teljesítóképességét számos
egyéni környezeti télyező határozza meg. Ezek közül a csoport vezetóje kedvezó irány,
ban befolyásolhatja pl, a csoport taglainak együttérzését, összetartozásának (rendszerint
kialakuló) érzését. Ez a felszámolást végzó egészségügyi és műszakl,gazáasági (,had-
táP") egység teljesitményének egyik fontos feltétele.

Figyelembe kell veoni továbbá, hogy a feiszámolást végző illomány sok esetben
ma8a ia érintett a katasztí()fa által (hozzáteítozók, netán v€yoni értékek elvesztése
stb.), nem is szólva a n€yszámú halott, sebesűlt látványának békeidejú katasztrófa ese-
tén küIönösen sokkoló hatásáróI.

Mindezek a p.oblémák is színezik az ónkéntes segéIycsapatok kiképzéséról (kivá-
logatásáról) a 2. pontban kifejtett gondokat.

A késói pszichológiai következmények vonatkozásában figyelemre méltó az auszt-
ráliai bozóttűz kapcsáo végzett felmérés eredménye, Ennek kapcsán kimutatták, ho8y a
természeti katasztrófa az érintett lakosság (fizikai és) pszichikai egészségi állapotát szá,
mottevóen káIosította (ezt az elóbbiekben röviden már említettiik). A felmérésben
részt vevó több mint 

'OO 
szeméIy 420/o-ának még egy év elteltével is szüksége volt pszic,

hiátriai kezelésre. Duplájára emelkedett a túIzott 8yógyszerfogyasztók aránya.Jóformán
minden megkérdezett e8yéfi alvászavarról, megm4gyarazhatatlan {elelem érzéséról,
objektiv alapot nélküIözó rossz közÉrzetról pana^szkodon, Ugy tűnt a vizsgálók]7 szá-
mára, hogy az egyéni reakciók a katasztrófát megelózően szerzett ezirinyi tapasztalato-
kon kívül a szeméIyt ért veszteségtől, illewe ennek mértékétól {iggenek. F, tekin*tfun

lktlisel a l€gé\szül,rzful! rhzh,ííl l<rltttctt hibák:
- az önként€s segítők nem beváltott ígéretei;
- a biztositó társaságok némelyikének nem megfelelő eljá,rása;

- a segély keretében haszontaian tárgyak vagy használt(!) ruhák juttatása;

a káríeloszlás any€i telheinek részben a károsultakra hárítása (ez esetben a

túzoltásra használt óriási vizmennyisóg megtéíttetése).
A késói pszichológiai reakciók jelentóségere utal, hogy a Szent Heléna vulkán

1980, évi kitörése utiJil 2-3 éwel még szánosan szoíultak szakkezelésle a heveoy stfessz
reakció késói következményei miatt. Ennek ismeretében figyelemre méltó, hogy az
ízrae]l-atab háboruban stressz reakció miatt az egészségügyi szolgálat kompetenciájába
került izraeli katonák 9 év múIva végzett utánvizsgá.lata szerint a stressz reakció után
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helyreállhat a katonai alkalmassd", A bekövetkezett (lezajlott) reakció nem hajlamosít
újabbra, Ennek alapján a reakció rlklrt nem az egyénben, hanem a körülményekben kell
keresni. Ez ugyan nem mindenben el,,/ezik a telmószeú katasztrófákra leírtakkal, de az

egyén társadalmi3azdasfui környezciének fontosságát igazolja,

Ipari (vagy nukleáris) katasztrófá} felszámolását védóöltözetben (kötelezó) végez-

hetik, Ebból a szempontbói érdekes az a vizsgálat', mclyoek során vegyivédelmi
védőöltözetben végcztettek fizikai munkát egy tábori kórház tartalékos állományávú. A
44 férfi és ii nó közótt ]] volt ti§zt, 14 fó egyetemi végzettséggel rendelkezett, 33-an
mindennapos tevékenysógük során nem az egészségü8yben dolgoztak, A két és fél órás

munka után a résztvevók felénél észlelték a pulzus gyorsulását és/vagy a látótér beszű-

külését. Azok között, akik már többször részt vettek ilyen gyakorlaton, kisebb arányban

lépen iel reakció, - amiben a fizikai tréoing mellctt elsósorban a pszichikai reakció

kisebb mértéke játszott szerepet, Erre utal, hogy a panaszokat elóadó gyakorlók kivétel
nélkül hiányolták a társak ruháján a név íeltüntetését, mivel ez nagymértékben dezo-
rientálta óket, (A katasztrófahelyzetben tevékenykedó csoportok t4gainak íeltúnó
módon való megelölését, azonosításuk lehetósé;fnek biztositását ma már egyértelmú
követelményként tartják számon a szakirodalomban.

Végűl itt érdemel említést, bár csak áttételesen pszichológial probléma, a halottak,
öntudatlan sérűltek azorrosításáoak problémája, A ma használatos módszerek között
személyazonosságnak a ruházat, a viselt ékszerek, a fogazat áIlapota, illetve a boncolás
során felismerhetó, lezajlott betegségek alapján történó meg.íllítása szerepel. A legujabb
javasladr lényege, hogy legalább is a gyermekck és idós emberek - akiknek azonositá,
sára nemcsak katasztrófh esetében lehet szükség - mellett a teljes lakosságot lássá* el

azonosító jellel. E célra az egyik, meghatározott fogra raga^sztott, a szeméiy azonositó
kódjelét tartalmazó kis múanyaglapocska szolgálna, melyet múanyag ragzsztóval erósí

tenek fel. A műveiet fájdalmatlan, a felrag,§ztott lapocska nem érezhetó. Egyes íogor-
vosok áltai betegeik adatainak nyilvántartá§ára használt ilyen lapocskákkal szerzett

tapasztalat szerint a lapoc§ka leválásától oem keII tartani. Ámerikai számítás szerint
ennek elófeltétclc megfeleló tároló (komputer) kapacitás, a költség egy személyre 10 $,

Az azonosítás lehetósége rnindel ember számára pszichológiail4g rr4gyon íootos,
saját m4ga és a hozzátartozók szempontjából egyaránt. Egyértelmű az ígazságigyi-
orvostani jelcntósége is, ugyanígy biztosításjogi szerepe és az államigazgatás szempont,
jából vett fontossága is.

X
E tanulmány nem vállalkozhatott a katasztrófamedicína egészének, de még legfon-

tosabb problémáinak összeíoglaló áttekintésére sem. Azoknak a szakernbereknek kívánt
l)rírli íí!í ny,6]tani, akik többé-kwésbé kapcsolatban állnak v49, katasztrófüelyzetben
szükségszelűen közvetlen kapcsolatba kerülnek a katasztrófa egészségügyi következmé-
nyeinek felszámolását végzókkel.

A katasztrófa;nedicína nem katonaorvostan, de a két diszciplína, mely mint emlí-
lettiik a bevezetóben - csak nemrég küIönült el, érüetóen számos szállal kötódik egy-

máshoz. Ennélfogva elképzelhetó, hogy a hadtápszolgálat nem orvos tisztjei is értéke,

síthctik a katasztrófamedicina némeiy tapa_sztalatát, levonhatnak bizonyos következteté,
seket, tanulságokat békeiclejű katasztrófában v4gy a hadrakelt hadseregben háboru ide-
jén végzendó saját. irányító vagy végrehajtó tevékenységük számára. S lra ehhez sikerült
hozzájárulni, a tanulmány elérte célját.
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A szení ebbett a tarulmáqlábax a dtlla

t()ri hl€leu§ébíil a hadtálnezetls Aorszr
rűsít&éw* Loxapcióját adja hozre.

SzaAuzaí$g

A hadtápvezetés korszerűsítésének irányai

Dr, bpu Mihály tlczírőmag, a hadtadoruinL kaúidátav

Az elkövetkezó években a hadtápvezetés| fejlesztése folyamatos feladatként jelent,
kezik, nélkülözhetedenné válik, Ezt alapvetóen az indokolja, hogy a különbőző tagoza,
tokban egyre nagyobb azon erók mennyisége, amelyek hatékony múködését biztosítani
kell, s ezzel párhuzamosan a megoldandó feladatok teiede]rne és a végrehajtás könil-
ményeinek összctettsége is fokozódik. Az pedig, hogy bonyolódó körúlmények kózött
e növekvó erók összehangoltan és eredményesen tudjanak működni, egyenesen a veze,
tés milyenségének a íüggvénye,

A vezetés fejlesztését több irányban és annak összetevőjét érintóen kell megoldani,

A kgfaxtasabb iráryak:

a) szervezeti korszerúsítés,
b) a vezetés technikai feltételeinek fejlesztése,

c) a vezetés emberi tényezóinek követelmények szerinti alakítása,
d) mindezek együttes hatá§aként a vezetési stílus, a munkamódszer íejlesztése,

A hadtápszervek fejlesztésével párhuzamosan, folyamatosan gondoskodni kell
arról, hogy a vezető szervek az á.ltaluk vezetendó alárendelteknek megfeleló szervezettel
rendelkezzenek. Ugyanis a csapat, illetve az alárendeltek szervezeti kofszeűsítése új rgé-
nyekkel lép fel a yezető szervekkel szemben, s ha azok szervezeti korszenlsítése elma
rad, a vezetett és vezetó szervek között olyan ellentmondás jöhet létre, amely akadályát
képezheti a hatékony működésnek. Ezért e kérdés vizsgálata a vezető szervek tevékeny,
ségének áIlandó eleme kell hogy legyen,

A tlezatls szert,ezeti feltétekirtk Jijh:zti.re .rzutpoxjúb,il qlih ldntő, j iijzljdlulnl elíít|üuk
álló Jikdlt a leutatás ls Jejle:zté: szenlezni feltétehirtk jal,ílá:a. Jelenleg a íelsó szintű vezetó
szervekben ezt a munkát 1-1 fómérnök v€y munkatárs képviseli. A hadsereg szerveze-
titechnikai fejlódése rohamos ütemben folyik. E vonatkozásban a jövőben csak akkor
tudunk helytállni, ha ennek irányítására és végrehajtására megfeleló feltételekkel fendel-
kezünk. Ajánlatos volna, ha ezt a helyzetet megvizsgálnánk és a problémák megoldását
napirendre túznénk. Az elózetes vizsgálatok tapasztálatai azt tgazdrják, hogy helyes
volna, ha Iétrehoznánk egy hadtápfejlesztó és -kutató központot, amely a baditechnikai
intézettel szoros együttmúködésben eredményesen tudná megoldani az előttiink áüó

' A hadtápvczctós alapelveit részletesen kifejtettem "A hadtápvezetós idószerű kéfdései' cimü l(ónyv l,
íejezetóben,
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hatalmas feladatokat. FehlaídiÉ a kirdls, nilen efiAlúl, mijen beíeÉtetl:s.l? Véleményem
szeíint ez a jelzett f4lesztó és kutató központ a jelenlegi szétap rózott erők integráIásával
kialakítható.

Mivel a gazdálkod:ísunk reformja közvetlen napirenden levó feladat, indokolt
volna annak a vizsgálata is, lrogy a reform bevezetése után milyen váJtozásokat szüksé-
ges érvényesíteni az MN közgazdasfui vezetés szerezeti íe]tételeinek me8tefemtése
érdekében,

A vezetó szervek szervezeti korszerűsítésének egy másik fontos tefülete lehet -
ajánlatos volna - ba a rczetí szerack fkxleg tagolt fuúcianális f€kpítly húelí a t )lk€u}!ég

fa| anataina L negfe k!íett ltr lnéxeÉ il*grákva, létrebaúsra.

Ennek legfőbb haszna abban volna, hogy a specialisták megtartása mellett azok
tevékenysége oiyan integrálísra kenilne, ahol a párhuzamos feladatok és ezek megoldá-
sához szükséges személyi, szervezeti feltételek kikapcsolhatók. Célszeű volna ezt a
munkát 1990 és 2000 között ú8y elvégezni, hogy az egyben a hadáp és a technikai szol,
glLlat integráctíját is szolgáJná.

Ani a htl;etAezí fcjksztlsi furnktt ilhti, ez datltí é: akp.,-etí hatás 11,aÉot"olbat a t,ezetíii
mxthára. Az aulomatizált l)€z€tij tecbniá/ti t'tltetekinek n(8llftní$L. Ez alapvetóeo elósegíti
ayezetői előíelátást, a döntések tudományosabb megalapozását és lehetővé teszi a veze-
tési íolyamatok hallatlan felgyorsítás át. Ha az ezen a terüIeten kialakult helyzetet meg-
vizsgáljuk, akkor az J,apitható meg, hogy a szükséges kezdeti lépések megtörténtek,
jelentős teniletek kerültek a számítástechnika ,,búvkörébe". Ha feltesszük a kérdést,
hogy elégedenek lehenink az eredményekkel, akkor azt mondhatjuk, hogy igen is meg
oem is. Az igelt azok az eredmónyek támasztják alá, amelyeket a különbözó szakterüle
teken elértünk, A nem-et pedig az indokolj4 hogy a 1elenleg lebetőségeinknél jóval
nagyobb eredményeket érhetnénk el, ha ez a munka összefogottabb volna és koordinál-
tabbao végeznénk a különbözó programok kidoigozását, E munka meggyorsitása szem,
pontjábóI ez elsórendű feladatként jelentkezik.

Ezen tulmenóen céIszerű,tolna az, ha a különbózó részterúletek íeldolgozását cé|-
irányosabban az egósz rendszer részeként felfogva végeznénk, Ezáltal lebetóség nyilna
arra, hogy a számítá§technika közvetlen eredményeit azonnal hasznosítsuk és a feltéte-
lek meglétc e§etén a rendszer létrehozását folyamatosan mcgvalósíthatjuk,

A másik gond abban fogalmazható meg, hogy jelenleg e területen zömében a nyil,
vántaftási, számvetési feladatok gépesítése dominál, Ez a maga nemébcn nem kifogásol-
lrató, azonban ez csak ténylegcsen a kezdete az automatizált vezetés me8teíemtésenek,
Ma már időszerű és szükséges az, hogy megkezdjük az elókó§zítést, s más mioösegjavLto
számítástechnikai feladatok, programok alkalmazását.

Atni ,l t t ltirflkt lztl,t ubcri tenl,zíinek alahiLírit ilkti, f\ftJlr:ákát lekintre /i;bbrztilörü?
l ihary.il1..,"tt 1tlldat_

Mi indoAnlja ezt?

Mindenekelótt az a reformfolyamat, amely jelenleg hazánkban és a szocialista
országokban lezajük. Ez a reform, amely a gazdasirgi lolyamatokban a hatalmi elemeket
háttérbe szodtja, a gazdákodásban elótérbe kerülnek a pénzügyi folyamatok, - a piaci
viszonyok és a nycrcsógérdekeltség szükségessé teszik, hogy a,,bajtslt /tKll." szemléIetet
felváitva erősö<ljék a gondolkodó, a hatekon)s€ot szem elot| rartó i,mber szer.epe,
Azaz mindcn leladat mcgoldásánáJ vizsgálni kell az olcsóbb és hatékonyabb mcgoldáso
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kat. Az igaz, hog a baza uédelmt ncm kere.rket*lmi tlglet, de nem mixdegl az, hog a baza
uídelmére ni|en áron klszülü k í€l á az rm nitldeg, hog az egu iitk|izetcAü miben árul
nlerjlk ncg.

A nátik fudok az a balktlaral felgorwb farradalni fo$anat, amely a haditechniká,

ban és ennek kapcsál u egész hadügyben vegbemegy. Ennek érzékelésére és rea|tzlllá-

sára olyan embereke varr szükség, akik olyan racioná.lis elmével rendelkeznek, hogy
képesek a hadügy területén levó összefiiggések megfeleló pillaoatban tórténó és gyors
feltárására és az ennek alapján kívánatos s zewezeú e)határozások megalkotására, az elha-

tározások következetes megvalósítására,

A harnacliÉ indoh az autamatizilt lrzúlri fcadszer íelíételenel ne&leftmté.E, Az automa-
tizált vezeté§ jól felkészült szakembereket, vezetóket igényel. Olyanokat, akik képesek

arra, hogy az ebben rejlő lehetőségeket klaknázzák. Ehhez pedig az szükséges, hogy

gyorsítsuk, tegyük alaposabbá tisztjeink ilyen irányú telkészítését, A ma vezetője és az

automatizált vezetés kózött jelentős ,,rzaÁ aűL' tapasztahat'. Ha a felkészítést nem eró,

sítjük meg, ez a létező ,;zahadéh" még csak növekszik, ami beláthatatlan, kedvezótlen
helyzetbe hozza az ezredforduló vezetóit.

Az eIőző hlaom tényező dapvetően kihat a munkastilusra, munkamódszerekre, Uj
szervezeteket, új körűlmények között a régi módszerekkel nem iehet eredményesen

vezetni. Szüksógeltetik az, hogy a vezetési stílust mindczeknek a körüLményeknek meg-

felelóen íolyamatosan fejlesszük, leegyszerüsítsük. Ennek indokaként elég fclhozni pél,
dakónt azt a valtoztatást, amelyet az automatizát vezetés megvalósítása idéz eló. Az
információs adatok me8növek§zeoek, zömük közveden a parancsnok (vezető) asztaláre

kerüI. Ennek kapcsán változik a törzsek §zerepe, yaltozik az egyszeméIyi parancsnok

szerepe, vele szemben olyan minóségi követelmények jelentkeznek, mint például a

gyors, szelektív heiyzetértékelés, nregíeleló elórelátás, határozotts€, 8yor§aság a dönté-

sek meghozatalában, ugyanakkor annak a helyes módszernek a kialakítása, amely bizto-
sítja a törzsekbe akkumulálódott hataimas szellemi energia aktivizálását.

Mindezek szükségessé teszik, hogy tisztjeink, tiszthelyetteseink felkészítésót,

kiképzését, továbbképzési rendszerét íolyamatosan tökéletesítsük, Elírndlí cll, hag
hg.)eu rangja a tatl á,wak, d tuű.wa2. A vezetés gyakorlatában pedig eI kell jutni annak
az elvoek a megközelítőleg maradéktalan mcgvalósításfioz, mcly szerint minden vezető
testület alapvetó feladata, hogy elsósorban a neki közvetlenül alárendelt vezetó és végre-

haltó szervezetek eredményes tevókenységét biztosítsa,

A tisztli& t'el\éuíté.u lo|amán xag figelnet hellfarditaal a rend:zertzetttllhtű goldol-
Éaűs általámsá tittllre,

A rendszerszemlélet §zakterületükön történó alkalmazása lehetóvé teszi olyan gon-
dolkodásmód kialakítását, amelyre támaszkodva problémáinkat komplex óódon értel

mezhetjük, figyelembe véve annak valamennyi állandó ós változó kapcsolatát és össze-

függéseit,
A rendszer fogalmának helyes értelmezése - a rendszerelmélet tanulmányozása,

arnely révén lebetséges a feladatok, a szervezetek, valamint azok mechanizmusának és

rrrűködósének mélyebb megismerése, a célkitűzések hatékonyabb elérését szolgáló
módrz<rek kia]akrtá,,a, il]ttvc a]kalmaza.a,

A rendszerelmélet alka]mazása lehetóvé teszi olyan szemléletmód kialakítását is,

amely alapján fel lehet tárni a tényeket és jelenségeket, a szervczctek közötti kapcsolato,
kat, valamint az egymuta és a szervezetijkre gyakorolt lratásukat.



A Kalzrai Lexikott sza,int:'

,Á rndszerelméht o jax :zemkhtmód, kompkx Liugálati tndlzer. ltne! tg szolr
zetet, tK| itt[zmiilt (terme/ií-, gazűlÉodó egígtl, katolui szerueule! lal az eg?,í
aélgazdajág)t) cglslges rendszerb,ut t,iugal abbtll a Lilhnl, b,gl uptiwitii'múAtti;,:!t
elí[epíí:l. A t izrgálat kiterld a nűLadí (fulcioúlí) .rzenezet körulezulru, Liilríi-
belsí ilfarmációkapaalatait,a, a szenlczd műLidélhe, $IAezlti ílqííéllrc (Iírlkílil.á-
lóra) stb,'

A íenti elveknek megíelelóen a hadsereg egészét olyan rendszernek kell tekinteni,
amely sok-sok rész- és alrendszerból tevódik össze. Például alegység, egység, m4gasabb-
e8ység, seregtest, fegyvernem, haderónem, hadtápbizto§ítá§i rendszer, fegyverzet és
technika biztosítási rendszer stb. Tehát eszerint ha a hadsereg egészét, annak al, és rész,
rendszereit rendszertani szempontból f€uk fel és vizsgáljuk, lehetóségünk nyílik arra,
hogy azt alaposan és telje összeíüggésben megismerjük, Vegyűnk a.lapul egy példát. Ha
valakit kineveznek egységparancsnoknak, ahhoz, hogy eredménycs munkát tudjon
végezn| az egy§éget mint fendszert kell felfognia és alaposan meg kell ismernie a rend,
szer, adott esetben az egység jellemzóit, nevezetesen: a rendeltetését, az alapvetó ftlnk-
cióit béke ós háboru esetóre; struktur.iját (amely nem más, mint az eszközök, anyagok,
emberek csoponja); teljesítóképességét; múködési rendjét; az egység elemeinek alap-
vetó funkcióit, azok kölcsönhatását és hatását az aiaprendeltetés eredményes betölté-
sére; az egység, vaiamint az alrendszerek elhelyezkedését - kapcsolatrendszerüket - a

,,nagatabb" reodszerben, azaz a magasabbegység, az egység és kórnyezetének kapcsola-
tát; íeladatait milyen céllal, milyen .,ilut,r!gyl" szembeq milyen terepen, idójárási viszo-
nyok között és napszakban hajtja végre; az eIóI]áíó és az együttmúködók mennyiben
befolyásolják a feladat végrehajtását; az együttmúködés és vezetés rendszetét, Ezen
kivül - a parancsnokól lóvén szó - szükséges az isl hogy az egység egyes terúleteit (pél
dául annak minden oldalú biztosítását) is a fenti szempontok alapján tekintse át.

A rendszerfelíogás, a rendszerszemléletú gondoikodásmód alkalmas arra is, hogy -
maradjunk a példánál - ha az egység életében valamilyen probléma, gond keletkezik,
akkor azt rövid idó alatt fel tudjuk fedni és be tudjunk evatkozni, biztosítani tudjuk a
katonai szervezet működési egyensúlyát, Nagyon hasznos ez a szemléletmód különösen
elleoórzések alkalmával, amikor az egész rendszert elemenként vizsgáIjuk, ezáJtal képe,
sek v4gyunk feltárni a rendszer egészénck működése §zempontjából pozitív és negatív
jelenségeket, s lehetóségünk nyílik arra, hogy a pozitív tendenciák erősítésére a szüksé,
ges intézkedéseket megtegyük, illetve arra, hogy a kedvezótlen jelenségek hatását a
minimá]isra szoritsuk.

A lezxíi fehlíí.rslg elsírentlű kanPxcntiája, bog biznsítla az alAoti 0.ík ÉiblíldL.)zlatáúr
,r a lttJnnLn]o, nanla na5a, tlinti ntiu,Lt.t.

A tudományos kutató munkának mindig élen kell járni és intenzíven kutatni kell
azoknak a tendenciáknak a várható hatásait, amelyek alapvetóen befolyásolhatják életü,
ket, a hadsereg helyzetét, múködésének eredményességét. A hnlönbözí p()litikli tt lr -

ciál eliítirí.u uetln nem lell a tttdamáqa.r mankánaA rögtiln azzal reagálni, hog ,,leill" aLLtr,
aniiot az lnitlle,vilí palitikai undeuci,l ,gjltalan wn ualílülatla nlT d.I)hdl a tinltlea é.t

hniilnlx\elx, a.l ebrk az udott khdé.uÉ Éaíatásait, tanulm,in\ozását sziiksigusé te.rzil.

2Katonai Lexikon, zdnyi Katonai Kiadó, 1985. évi kiadás,
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llyen jelenségoek vagJrrnk szemtanúi napiainkban a tömegpusztító eszközök alkal,
mazása hatásának kutatásában, tanulmányozásában. Míg korábban ,,álmunkban" is ezek-
kel foglalkoztunk, napjainkban az atomeszközök eltűntek a katonai térképekról, Akkor,
amikor a NATO politikai és katonai vezetői azzd, íoglalkoznak, hogy olyan vódelmi
fendszert hozzanak létre, amely lehetővé teszi számunka büntetlenül a töme8pusztitó
eszközökkel mérendó elsó és tömegcs csapásokat. Semmiképp sem lehet ezek hatásada-
tai kutatásáról lemondani, sót ideje volna méIyrehatóbban foglalkozni olyan kérdések,
kel, hogy milyen helyzet alakulhat ki a felek ráltal mérendő elsó tömeges atomcsapások
utan.

lipl)rz?t$ :

t\lih. n [ehar|,1,t Lcllcn, nelh,enteni.'
- a kialakult helyzet felméréséhez, a yezetés folyamatosságának megőrzéséhez;

- a megmaradt erók mobilizálásához, újjászervezéséhez, alkalmazásához (beleértve
a hadtápbiztosítás rendszerét is);

- az egészségügyi szolgalat (államikatonai) múködéséhez kialakult helyzetben
bevezetendó rendszabályok megvalósltásához,

A tudományos kutatómunkának irányt k el|ene yennie a ma még bizanyos lonatlazór
bau |batasztihasnak tűnő hérűseb lizsgálatára-katatálira is, PéId,áli ma már közismert,
hogy a technika rohamos íejlódése kapcsán a rendszerbe Iépó eszkózók 10-1), jó eser
ben 20 év múlva elavrrlttá válnak, nem képezhetik a hadsereg ütőképességének az alap
ját,JöDnek az újak, Ezlrt a rerutrerfullpl.utl rgli a lúotóÉMl? előft kelkne lámi, hazzhaő,
hg ,ftltúzolli, hogl mi jön tzutlia, blg1 kha ilk.rztni az ízií read:zcrbe. Ha ezt megtesszük,
elkerülbetó Ieone viszonylag rövid időre szóló olyan beruházások megvalósítása, amely
hasonlít tömegében a ,,Aírai" falhoz, s s7iote ,,öiplétű" igénnyel iétesüI.

Ugyancsak idószerű volna az ezredfordulóhoz közeledve annak a vizsgálata, hogy
mi lehet a harcjárművek üzemeltetésónek eneryiahordozója, milyen helyzet alakulhat ki,
továbbá azt, hogy a légi any4g-, sebesültszállítás lelretóségeinek bóvülése milyen kon-
zekvenciák levonását teszik szűkségcssé. A rakótaszáütás kérdéseinek kutatását is idó,
szerú volna megkezdeni.
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PoLlTlKAl MUNKA A HADTÁPBAN

A társadalmi váltoások tükröződése
a sorkatonai szolgálatot teljesítő íiatalok jellemzőiben

a közpönthadtáp üzemanyag-raktáraknál

Kaláa Károl1 ahzrcdet

A központhadtápon belül a sorállomány nem képezi a legn4gyobb létszámú állo-
mánycsopoItot, de teljesített szolgálatuk, végzett munkájuk jelentósége, helyük, szere-
pük az őrzés-védelem, a szállítlás, ellátás, kiszolglálás telén olyan jelentóséggel bír, hogy
feltétlenül érdemes és szükséges szót váltani helyzeük, összetételúk, jellemzóik alakulá,
sáró1,

A központhadtáp sorállományán belül több mint egynegyed részt tesznek ki azok
a katonafiatalok, akik az űzemany4graktáraknál teljesítenck szolgáiatot, többségükben az
óralegységekben töltik katonaidejüket.

Fontos jellemzójük a hadtáp egészéhez viszonyiwa, hogy ók a legnagyobb állo-
nránycsoportját alkotják a központhadtíP üzemanyagraktárak személyi áilományának
annak ellenére, hogy az alaprendeltetés teljesítésében nem övék a [ő szercp.

A szolgálat számára mindig is izgalmas kérdés volt - és valószínűleg lesz is - hogy
milyen mértékben járr,rlnak hozzá a feladatok teljesítéséhez, miként minósíthetó szolgá-
latteljesítósük színvonala, minósége, hogyan fest poütikai, moralis arculatuk, magatartá-
suk, cselekvésük mennyire íeiel meg a szabályzatok elóírásainak, a szabáiyzókbao meg-
szabott követelményeknek,

Ezekról a kérdésekról sokszor, sokíéle összefiiggésben szót ejtünk és ezekból az
értékelésekből néha jut e kiadvány hasábjaira is.

Kevés szó esik viszont arról, hogy a fiatalok felnótté érését lényegesen befolyásoló
társadalmi tényezók, hatásmechanizmusok mikéot belolyástllják a sorkatonai szolgálat
teljesítését, mennyire segítik alnak zayutalan lebonyolítását vagy éppen mennyire
nelrezítik meg a st olgáJat becsületes letöltését azzal, hogy a felnótté érés e korántsem
kónnyű szakaszában elvonják a frgyelmeq nehezebbé teszik a mindennapokat a sorkato-
nai szolgálat során.

A központhadtáp üzemanyag,raktárak sorá1lonányának összetétele, ideológiai,
poJitikai, erkölcsi-morális arculatuk minósége, biológiai, pszichikai és szociális jellem
zóik alakulása képezi leggyakrabban megítélésúk alapját hivatalos és nemhivatalos értó-
kelésekben egyaránt.
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Az utóbbi évek során ezekben a jellemzókben bekövetkezett változísok gyakran
vezetnek ei olyan vélemény kialakulásálroz, hogy nincs minden rendben az ií]úság

körül. A neveló- és oktatóállomány, a pártpolitikai és mozgalmi szervek gyakrarr adnak
hangot azon véleményüknek, hogy a tfusadalomfejlódés jelenlegi szakasza több szem-

pontból is kedvezótlenül befolyásolja a fiatalok íelnőtté válásának íolyamatát, nehe-

zebbé váltak a fiatalok társadalmi körülmélyei. EzáItaI nem egy tenileten 8yűrúznek be

szervezeteink életébe az olyan társadalmi jellemzók, mint a növekvó beilieszkedósi zava-

rok, az állampolgári fegyelem lazulásai, az antiszociális ma9ataítás és megnyilvánulásaik
kiilönböző formái,

E jelenségek láttán célszerúnek látszik ennek a kérdésnek tudományos igényű vizs-
gá]ata, annek elemzése, hogy milyen társadalmi folyamatok vezetoek oda, hogy a mi
szervezeteinkben ma álta.Iános hadkötelezettség alapján szol8álatot telje§ító katonafiata,
lok körében mintha több lenne a gond és a probléma, mint a korábbi korosztá-lyoknál
ez tapasztalhatő volt és ennek begyűrúzését, a szolgálat zavaftd,an ellát^saí^ gyakofo|t
hatását ezekben az években eróteljesebbnek érezzük mint a hetvenes években.

A téma teljeskörű v|zsgálat^t elvégezni egy ilyen írás keretében sziote lehetetlen
vállalkozás. Csupán néhány kérdés felvillantására nyílik lehetóség azzd a céIld,, hogy
közelebb férkőzzünk a problémához, tisztábban lássuk a társadalom és a hadsereg kózti
kapcsolatok objektív törvényszerűségeit, kölcsönös összefüggéseit a honvédelem szem,
ponijábol,

Miúltur itt ró líqeglbea? Mittdat ö,trzelen,e a bottilehn tárradalmi negbatirazott,tá,

gától,

A hadsereg a tírsadalom szenes része, egy sajátos funkcióra szervezett társadalmi
alakzat, mely sok dologban rrragán viseli a társadalom jegyeit, viszonyait, de nagyon sok
kérdésben funkciójáná1 fogva el is tér attó], Más szefvezeti hierarchia, forma, módszer,
politikai, erkólcsi norma érvényesül benne mint a társadalom életében más terűleteken,

A lradsereg társadalmi meghatáfozott§á8a nemcsak azt ]elenti, hogy a fcgyveres
erók méretei, fenntartásuk színvonala, a fegyverzet és a harci technika mennyisége és

minósége meghatárazolt ez oíszi\g teberbíróképessége altal, hanem azt ts példázza,

hogy a népesség sorköteles férfitagjainak minóségi jellemzói - személyiség tulejdonsá,
gai, képzettségúk, általános és speciális képességük vonatkozásában és társadalmi körül-
ményeik mennyire felelnek meg az adott idószak szigorú kóvetelményeinek.

A társadalom és a hadsereg szoros kapcsolata azt is jclenti, hogy a társadalom életé-

ben bekövetkezett váItozások transzfer hatás módján viselkednek, melyeknek hordozói
azok a fiatal sorkötelesek, akik hozzánk vonulnak be és nálunk teljesítik szolgálatukat.

trLeguála:zaltisra tb az, a Lirűl, bag ruiht trezziiÉ mi azt, bog ma a 18-23 éta fatal
halaná* tabb problína hordazói nint a korábbi komsztáloknál a tapaszta/hattl uh?

Egyrészt azért érzékeljük így, mert a társadalomfejlődés jelenlegi szakasza ténylege-
sen több társadalmj, szociális és családi háttérprobléma kialakulására v4gy felerósödé-
sóre ad okot ós iehetóségct mint a fejlódés korábbi szakaszában. Másrészt pedlg a kato-
nai szolgálatra való alkalmasság elbírálásában, az egyes szervezctek újoncszükségletének
biztosításában is változások következtek be, lgy egyes katonai szervezetek joggal és

okkal priorítást élveznek azokkal szembeo, akik nem taltoznak közvet]elüI a korszerú
barci technikát a]kalnlazók közé és ea ellátást, 3 kiszolgálást, és az újrcndszcrú múszaki
kiképzést folytató szervezetek közé sotoihatók. Ezek kózött trlálhatók a központhadtáp
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izemanyag szervezetek is, annak ellenére, hogy a szervezetszerú óralegyseggel végzett

9ry9lgáIx sajátosságai indokolnák az alkalmasság elbírálás r.íjuk vonatkozó rendjZnek
felülbírálatát és szgoítását.

A problémák sokasodása érzetének kialakulá§ában ázt sem szabad figyelmen kívül
h4gyni, hogy a szolgálati idő csökkentése miatt azonos iotervallum alatt több fiatal for-
dul meg szervezeteinkben, ezzel potenciaisan n4gyobb a lehetősége a problémákkal
való találkozás gyakoriságának, mint a 24 hónapos szolgálati idó alati.

A problémák nagysigának érzékelése felveti annak m€ítélését is, hogy a mi sta
tisztikáink mennyiben tükrözik a valós helyzetet, nem mesterkélten nagyítjuk-e föl a
nehézségeket?

Ami a statisztikákat illeti, azok szempontjai - létszám, pártlállás, csatádi állapot,
iskolai végzettség, szüIetési év, egeszségügyi rninősités, polgári szakképzettség - megfe-
leló iníormációkat szolgáltatnak ugyan az elóIlátők számáraa tentlenciik megítéléséÁez,
de a címben szerepló kérdés árnyalt megközeütéséhez, a katonai nevelés és oktatás
fblyamatának me8tervezéséhez és végzéséhez szükséges induJóaiapok megtalálásához, a
tudatos parancsnoki befolyásollíshoz kevesnek bizonyulnak, NeÁ adoak ilég mélységíi
és sokoldalú inform ácí6t azok számfua, akjk felelósek a kttonafiatalokér.t. Az adaptácús
te§ztvizsgálatok már többet adnak a statisztikáknál a személyiséggel kapcsolatban, de
még azzal sem jutunk sokkal közelcbb a szociáüs és családi háttér megkózelítésében.

Ncm ierülhetjn! neg an,a a kérllw slm a L,:jlajzí, bag 4 h ulaijzolgálal szcnpantjábil
is *edctzőthiil bató nalehlí nntlnciájű problínaszituáciiA ni|ett nirtlibu beftl|ántjái l
kanln ai,zolgilat * lje.rítált sztrlezxein Lben ?

A válaszadásnál abból kell kiindulnunk, hogy a honvédelemmel szemben támasz-
tott táfsadalmi 8ények és konkrét kóvetelmények meghatározottak, nem csökkcnnek,
hanem növekvó tendenciát mutatnak annak ellenére, hogy az egyes beosztásokban,
feladatkörökben ez nem érzékclhetó ennyire meghatározott módon és egyértelmúen.

Hangsúlyozni kell azt is, hogy a katooai szolgálatra alkalmasnak minósített sorkó-
teles fiatalok mindegyike elvileg és többnyire gyakorlatilag is képes a sorkatonai beosz
tfuok ellátására kclló kiképzó, oktató, felkészító munka, begyakoroltatás után, viszont a
beosztás ellátásának minóségi színvonala n4gyban fiigg az egyéntól és annak tulajdonsá-

8aitól,
Ne téve§szúk szem elóI a problóma n4gyságának megítélésénél azt sem, ho8y a sze-

nélyiségfejlódés zavarai, a pszichés sérülések, az egzisztenciáIis problémák, a táisadalmi
szocializáció folyamatában bejárt út deficites jellege nem az egész katonaiíjúságot jellem,
zik, }ranem csak annak egy fészét sújtják. Ez a rész viszont éppen elég althoz, lrogy
megkülónböztetett módon fogla.lkozzunk a pfoblémákkal, mert nem ké[ó odafigyeles
esetén értedenül á,llhatunk egy-egy nemkívánatos jelenség elótt, keressük és nem talál
juk.a motivációt, Nagyon sokszor meg lehetne elózni a deviáns m€atartá§ káros meg-
nyilvánulásait, antiszociális mikloközösségek kialakulását és oem egy esetben embári
tragédiákat, ha tudatosan, a dolgoknak elé menve igyekeznénk a beosztottakat igéoyc,
sebben, mélyebben megismerni, a differenciáIt nevelési gyakorlatot és módszeretet
alka.lmazni,

Ami pedig a jövőt illeti, nem kedvezó a prognózis. A társadalmi szinten elhatáro,
zott stabilizációs program megvalósítása a kezdetben még további nehézségek forrása
Iesz az iflústLg számára is, A kibontakozás várhatóan kedvező jeleinek várható hatása ma
még csak nem is körvonalazható. Eppen ezért mindannyiunknak meg kell barátkozni
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azzd, ho1y a fokozódó nehézségekkel együttélni, azokat elviselni, me8érteni és a kato,

nafiatalokat megoldásukban, enyhítésükben segiteni még hosszan tartó m€ataltá§-
forma kell, hogy legyen minden vezetó, alegységparancsnok és az iflístgj vezető részé,

ról. Ha ehhez még bozzávesszük, hogy a demográfiai hclyzet úgy alakul, hogy mát a

közeljövóben a hadsereg újoncszükséglatét az alkalmasságelbiráIás további lazításával, az

egészségügyi korlátozással szolgálhatók körének bővítésével lehet csak megoldani,

atko. ni- nehéz belátni, hogy az e téren ma jelentkezó gondok csak tovább fokozód-
hatnak, Ha erre ma nem készülünk rá, ha az alegységparancsnokok és pártpolitikai szer,

vek a helyzet további romlását íigyelmen kívúl hagyják, akkor gondjaink tovább soka-

sodnak és nehezebb éveknek nézünk elébe a közponüadtáp üzemanyry-raktáraknál is.

lli|tn jelLgű prtlblirlá!- xktkdíy t4\l.rzt&lbati a urhnhs fiatakk eg1 ekg ylntíl
rhzíúl y's nibu kutsfuúÉ dz oÉak?

A kérdés valamennyire is igényes megváIaszoluához számba keII venni 
^zokát 

a

legfontosabb jellemzóket, melyek az i!ú felnőtté válását leginkább jellemzik, befolyásol-
ják, vagy meghatározz&,

Az iflúság felnótté válását végtelen sok tényezó befolyásolja. A fiatalt rengeteg

Iratá§tényezó alakítja, formálja felnótté, a társada.lom telje§ értéKí és felelős tagjává, Az
ember egész éIetében járja a szocializációs intézményreodszerek göröngyös útját, mely-

nek során többnyire tudatosan elsajátítja a társadalom normáit, értékeit, beilleszkedik a

kiizösségekbe vagy azok vaiamelyi_kébe és éü a m4ga életét. Ebben a folyamatban nem-

csak szoiiá,lisan értékes, progressziv tulaldonsagok a.lakulhatnak ki, épülnek be az egyó,

nek személyiségébe, a kisebb, n4gyobb közösségekbe, hanem olyanok is, melyeket a

társadalon nem értékel v4gy éppen ellenez, kedvezódennek ítél v4gy még tórvényi

úton is szankcionál,
Az elrnondottakból az is kóvetkczik, hogy a család, az iskola, a mozgalmi szerveze-

tek, a kortárs közösségek, valamint a munkahely viszonyai, funkciójuk váItozásai, belső

értéktendjűk módosulásai vá,ltozásokat idéznek eló azoknál, akikre befolyást gyakorol-
oak, akikre hátásmechanizmu§uk kiterjed.

Ha ma úgy érzékeljük - joggal -, hogy a sorköteles fiatalok egy jelentós részének

biológiai, pszichikus és szociális jellemzóiben növekvó tendenciát mutatnak a szolgála-

tot i§ zavaló problémák, akkor az okok keresésében vissza kell nyúlni a szocializációs
intézményrendszer múködési mechanizmusához, a bennük bekövetkezett változásokat,
módosulásokat kell vizsgálni. E feladat elvé5zéséhez rendelkezésünkre állnak olyan
tapa§ztalatok, mint ho;ry nem kielégító a sorkötelesek egy részének frzikai és lelki álló-,
illetve rűróképessége, jelentós létszámú fiatal küzd beilleszkedési zavarokkal, számos

probléma íorrása és fegyelmi vétség bekövetkezésének mclegágya a deviáns m€atartás-
forma mdéte. Nem hagyható figl,elmen kívül az i!úkori bíínözés, az egészségkárosító

szenvedély-betegségek terjedése, a hátrányos helyzetú és veszélyeztetett környezetben
felnövekvő fiatalok elég magas aránya, Nem huoyhatunk szemet a fölött sem, hogy a

sorkótelesek tóbbsége pályakezdó, családalapító fiatal, akiknek ma tényle8e§ any€i
gondjaik vannak, melyek fóleg az ónálló lakáshozjutásban, a kezdó fizetések alacsony

voltában, az állami pénzintézetek felé történt eladósodás nyomasztó hatásában, a megél-
hetési kóltségeknek a keresetek növekedésénél nagyobb arányú emelkedésében jutnak
kifejezésre,

Ezeknek a jelenségeknek a íölerósödése szoros társadalmi összefüggést mutatnak
és akár adekvá]tnak is minősíthetók a társadalmi törvények objektivitásának oldaláról.



, 
Anól van szó ugyaois, hogy a társadalomfejlódés kiegyensúlyozott szakaszában a

gazdaságfejlőd!5 kedvezó viszonyai között az állampolgárol - így-a fiatalok - potitikai
és szociális közérzete, anyagi és letbiztoosága, szociápotitikai hel|z€te kie8yensillyozot,
tabb, ellen tmondásmcn tesebbnek ninó visionyok kázött elnek is dolgoinak. Amikor
viszont a társada.lomfejlódés lelassul, st€nál y€y egyes tenileteken i visszaesós jelei
mutatkoznak, akkor az élet minden szférájában nehezéuc válnak a viszonyok, feleró-
sódnek a társadalmi, Bazdasági és szociálpoütikai ellentmondások, romlik a változások
nak leginkább kiten társadalmi rétegek any4gi létbiztonsfua, társadalmi közérzetiik és
egzi§zteociáüs helyzetiik,

.Az ilyen esetekben zavatólaghatnak az t$úság fejlódésére a szellemi élet, a politikai
szoci,liáció értékzavarai, melynek következménye a politikai aktivitás csökkenése, a
k!z0,1b9ssóg, kiábrándultság, a kétkedés, szkepticizmus felerósódése, a közösségi élet
iránti igények szúkiilése stb, A társadalo mfejlődésnek ez az íllapota kedvezőtlenüibeío
lyásolja a fiataloknak ahazához, a haza védelméhez, a fegyverei szolgálathoz való viszo-
nyulását, mely legrnkább a poLitikai szocializáció minó'ségével áII' összefijggésbcn,

,_ 
Nem szóad az t sem elfelejteni, hogy a társadalom any4gi lehetóségének szúkülése,

a fómunkaidóben vegzett munka mellett felerősíti a második gazdasfuban folytaton
tevókenységeket is, mely köztudottan a szabadidó önkéntes csórbításái eredményezi.
Ezzel mintegy beszúkül s művelódésre, szorakozásra forditott idó, mely a tuclati viszo-
nyokra. gyakorolt harásában okoz kedvezóden helyzerer.

Az ilyen és ehhez ha-sonló tapasztalatoknak oincsenek híján az üzemanyag,raktárak
sem, melyek sorállománya is magánhotdozza, !4gánviseli az i!úság társadalÁi helyze
tében végbemenó változások kedvezó ós kedveiótlen hatásait is]

A ttl lbhi"lLhLn n,l,ziÉ ncp. / ,g1 a tal,ada/a,4 ,zt .ialt:iri ,, it,t,: t a,tl.il , n b,L ótl,,Éez,rt
iá,hnzá.,ni ,tlibeu llati,t gabor"lrul l fiatahl,a. k.;ltilih i, , /,,i-L!u,t ,l ,,Áil, h., Jir/i bt 

^.rágra ?

_. ._ 
I<öztudottan a társadalom legkisebb strukturáüs egysége a csaláci, mely egyben az

élsódleges szocializációs színtér is. A család a társadalómnlak az az intézÁénif, mely
alapvetó hatássarl van a szemétyiség fejlódésére a csecsemőkortól, a felnótt korón át éle,
tünk vé8éig. A csalad helyet..zerepór nem lehet eleggé tulhangsúlyozni. Eppen ebböl
adödik. hogy a családon belüli viszooyok, szerepek, funkciók váItoiásai o€Y;D §okféle
hatással bímak. Közvetlenül, v4gy közvetve éreitetik lratásukat a társadaloÁ egész arcu-
lztánrk alal-ulásában még a sorkatonai szolgálat teljesitésének olda.Iáról is. A sorköteles
fiatalok egy részere a család kettós értelembin is haiással bír. Egyrészt úgy mint az a c§a-
lád, amelybe beleszülettek és amelyben felnevelódtek, rnásrévi pedig a"Űrköteles fiata-
lok egy jelcntös hányada maga is nös es csaljdos ember. '

. Elóször nézzik rleg azt, hogy müént is beíolyásolj& a családokon belül bekövet-
kezett változások a fiúgyermekek felnótté vá.lását, testi, lelki fejlódésüket, személyiségje,
gyeik formálódását, életmódiuk, életvitelük alakulását.

, .Az utobbi évek során 
_meg{igyelhetó, hogy a csa]ádok e8y el nem hanyagolható

részenél - a varosokban és falvakban egyaráDt - a §zülók a mdéhetési kOltséget foko-
ódasa, az elerr eletszinvonal megtartási érdekében tóbb időt fórdítanak a más"oclik gaz-
dasagra. a másodl4gos jövedelem megszervezésére mint azt kofábban tették_ Ennek hát-
r.ínyos következménye, hogy csökken a gyermeknevelésre, a gyermekkel való foglalko,
zásra fordítható idó, mely nevelési deficiteket eredményez és iiökkenti annak leÉtósé-
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8ét is, hogy e szüló kellóen odafigyeljen gyermeke tanulásának segítésére és ellenórzé-

sére, életmódjának, szabadidós szokásainak befolyásolására.

Társadalmunkban a családmodell változása sem kedvez az olyan személyiségjegyek

kifejlódéséhez, melyek kedvezóek lennének a sorkatonai szolgáJat teljesítésére a közös-

ségi élet oldaláról. Arról van ugyanis szó, hogy országunkban csökken a n4gycsaládo,

sol, a két-háromgyermekes cáádok száma, minek következtében az egy vagy jobb

esetben két gyermek vállalása lett az uralkodó a családokban,

Az egygyermekes családok növekedése a népessé8 abszolut számáoak csökkenésén

tul azzal iiáis veszéIlyel is jár, hogy az egyke gyerekek körében objektíve m4gasabb az

egoista, önzó tulajdonságokat hordozók száma mint azok körében akiknek testvérei

vinnak és családi neveltétésük során életelerr-rükké válik a család többi t4gjaihoz való

ígazodás, a család számára megszerzett javak egymá§ közötti megosztásának igénye és

ténye.

Az egykegyerekekben az én tudat erósödik meg, a mi tudattal szemben, melyen a

bevonulás'elóti'az iskola, a munkahely és a mozgalmi szervek képesek tompítani, de fel,

szfunolni nem, Több éves nevelói megfigyelés és tápasztalat igazolja, hogy a katonai

közösségekbe is könnyebben illeszkednek be azok a íiatalok, akik többgyermekes csalá,

clokból feólnek ki, hisz bennük magasabb szintű az egymásért érzett és viselt feleló§sóg

és körükben szinte automatikusan alakul ki a társadalomba, a kisközösségbe tórténó

beilleszkedés képessége, az egyéni érdeknek való alárendelési készsége. Ez azza| az egy-

szeű pszichikui jelenséggei Áagyarázható, hogy a teswéri énés - mint a kisközösség

egy táához való viszon1,- mél} érzelmi átélés útján valósul meg, amelyet az egykegye-

rekek objektíve nem érezhetnek soha,

A fiatalok egy jelentós részéné| zavaríIag hat a szolgálat ideje. alatt is, de még

további eletük soiáo is, hogy ma hazánkban minden harmadik, negyedik c§aládi kötelék

felbornlik, A v,íiások n4gy és növekvó száma oda vezet, hogy növekszik a csonkacsa-lá-

dok száma, a családon beIüI szerepcserék következnek be, meiyek a gyermekek számára

egy egész életen át ható megrázkódtatáshoz, negatív élmények átéléséhez vezet.

Az clmúlt évtizedek, évek társada]mi és bírói gyakorlata következtében a gyerme-

kek szinte kivétel nélkül az anyáknál maradtak. Ez a társadalom számára egy normáü-s és

elfogadható megoldás a negaiiv hatásaival együtt, de a fiúgyermekek felnótté érésében

töb6 probléma és buktató forrása is egyben, mely kihat a sorkatonai §zolgá.Iat minósé-

gérc és színvonalára.

A fiúk szempontjából a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy szinte a csecsemó-

kortól a katonai szolgáIat megkizdésérg egy elnőiesedett környezetben nóoek fel, neve-

lódnek, melyból többnyire hiányzik a reális férfi és apakép, így a társadalmi szerepvisel-

kedésnek a női oemre jellemző vonásai kerúlnek elótérbe, ezek állnak előttiik zömmel

példaként a koníliktusok elviselésében és megoldásában, Az elnőiesedett kórnyezetben

ielnövelwó fiúk pszichikai tűróképessége, a problémaelviseló és megoldóképessége is

m4gán viseli a n8i jegyeket és háttérbe szodtja a katonai szolgálat ellátásához néIkülöz-

heÉtlen kemény, kitirtó, férfras jellemzőket, A következtetések levonásában addig nem

szabad elmenni, hogy olyat áütsunk, mi szefint az ilyen nevelési környezetben felnö,

vekvó fiúkban abszólut módon kioltja a férfitulajdonságokat, de az bizonyos, hogy

befolyással bírnak azok alacsony kialakulási szint;ere. A csaladon belül es a vele kapcso-

tatban kialakuit helyzet több más problemanak is íorrasa. Így a csonkacsaládban nevel

35



kedó fiúk közül n4gyobb arányban kerüInek ki az elkényeztetettek, a szabados, szabá,
lyozadan életmódot folytatók, az antiszociális beállítottsfuú kortárs csoportokba sodró-
dók és a társadalom perifériájára kenilók.

Közúlük többen kerülnek szembe a törvényekkel, válnak az egészségkárosító sze-
rck tabpvá. Úgy tűnik, hogy e csalá<l szerepénék és jelentóségéná táfs;da]rni pfopa-
gandilában jelen vannak a megerósítés szándékai, de az elózóekben felsoroltal n;m
kapnak elég hangsúlyt.

,.A,témajelentósé8étcsakfokozzaazatény,hogyacsaládhozkötődikazolyantár-
sada.lmi deviancia is, mint a hátrányos v4gy többizörösen hátráoyos helyzet'vagy a
veszelyeztetett környezet, amelyból kikerúIó katonanatatbk jelentós bei.lleszkedésj áa-
rokkal küzdenek,

A továbbiakban nézzük meg a csa.ládnak a katonai szolgálatra gyakorolt hatását
illetóel azt az oldalt, amely abból adódik, hogy a sorköteles fiatalok eg} része bevonulás
előtt házasságot köt, családot alapít és közüiük többen gyermeket vá.llalnak,

A nós családos fiatalok aránya a központhadtáp územany4g-raktáraknál az elmúlt
több rnint fél évtized statisztiká szerint változó képet mutanak. Az év tlzed, eldién cz az
aíányszám a 32-42r/o-ot is elérte, az utóbbi két évben észrevehetó csókkenés követke,
zett be és a 200ó alá esett. Az aráayszán fóleg akkor volt magas, amikor az e1yszeííe
vol8álatot teljesító több korosztályon belül a 22-24 évesck alkották a többiéget és
szinte fehér holló volt a 18-20 évesek jelenléte. Az utóbbi években a nós csalááosok
arányának csökkenése is fóleg azzal fiigg össze, hogy a 1!-21 évesek képezik a fó erót,
szervezeteink számára ez a módosulás kedvezó, hisz számos területen keíett a nevcló é§
oJ<tató állománynak figyelembe venni különleges helyzetiiket, Annyita azonban még e
lényeges csökkenés sem kedvezó, hogy megszúnjenek a nós és nótlcn fiatalok közötti
érdekellentétek elsősorban a kedvezmények adásának gyakoriságában és ebból fakadóan
a szolgtlati leterheltség arányaiban sem. A nós családos katonák családi áIlapota nem
csak forrása a nőtlenekkel való érdekellentéteknek, hanem egyéb vonatkozáiokbao is
gondot jelentenek az egyénnek éppúgy mint a paraocsnokaiknak, A nós fiatalok közül
az üzemany€-raktáraknál az utóbbi öt évben 

'o-700/o 
között.mozgott az e8y és két8yer-

mekesek aránya, Ezeknek a fiata.loknak egy lényeges részénél a bevonulást kövúen
hátramaradott családok napi megelhetési problémákkal kúzdöttek, azért mert több
mint kétharmaduk felesége gyermekgondozási segélycn v4gy gyermekgondozási díjon
volt, a jogos és rendszeres szociális segélyek a tanácsi ügyintézés úwesitőiben sokszor
hónapokat késtek. Helyzetiiket nehezítette, hogy a nós családosok mindössze 20'25a/a-
nak volt önállónak oevezhetó lakása, 609rruk kényszerült a szülokkei együtt lakni, a
többi pedig albérletben, vagy rokonoknal huzta meg magat, KüJön terliet rótt a nós
kato_nákra az a tény is, hogy több mint a íelének volt n€yösszegú tartozása a pénzintó,
zetek felé, melynek törlesztésével kapcsolatos mérsékléii v4gy izüneteltetési kérelmeit
csak vontatottan intézték kezdetben az érintett szervek.

_ Az alegységparancsnokok, a pártpolitikai munkások a megmondhatói, hogy a nős
családos katonák problémának intézései, a segítségnyújtás megszervezése mily"n ener-
giákat vont eI az egész állománnyal va.ló foglalkozástól,

Nem szabad elhallgatni a dolog másik oldalát sem, mert nagy lelki teher a fe]elősen
gondolkodó és a szoIg at követelményeinek is elegct tenni akaró katonafiatalnak az,
hogy a feleségtól arról értesül, hogy nem jön ki a lzülókkel. nem tudja törleszteni az
adósságukat, nem tudja hogy vág neki a télnek tiizeló híjján, segíteni kellene a ház ren<J
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behozata]ában stb, Ehhez még hozzá kell venni azt is amikról keveset beszélünk. A nós
sorkatonák csetében a megszokott család távolléte és a bevonulás elótti rend§zeres sze,
xuá]is élet elmaradása, korhtozott lehetósége, §zámos probléma forrása, Ezek a kérdé,
sek olyanok, melyek akkor is foglalkoztatjáJ< a katonafiatalt, akkor is elvonják a figyel-
met a szol8áIattól, ha arra nem figyelünk fól, Ha kelló idóben és megfeleló tapintattal
ezekól a kérdésekról nem szerzünk idóben tudomást, akkor bizony érthetedenül á,llunk
egy-egy jelenség elótt, nem tudjuk meg az okát az éIes hangulat és kedólyállapot válto-
zásának, levertségnek, komorsfuának stb. Nincs megbízható adatunk ugyan, de a
tapasztalatok szerint a sofkatona idejét töltő fiatalok házasságai több szeméIvnéI jut vál-
ságba és bomlik íel.

A fiatalok nevelésében, személyiségük kifejlódésében, a katonai szolgálat számára
is értékes és nélkülözhetetlen áItalános és szakismeretek megszerzésében is kiemelkedó
jelentósóge van az isLaláknaÉ ,tz áltahnoltól a felr,íaktatá:i intézmhyehig. Számunkra mio,
denkor fontos volt az iskolázottság szempontjából, hogy milyen arányban nem fejezik
bc az általános iskolát, hogy á,liunk az érett§é8izett és fóiskolát, e8yetemet vé8zettekkel.
Más ósszefüggésben a szolgálat minóségére és szinvonalára is hatással van, hogy a szak-
mával rendelkezók, a betanitott, valamint segédmunkások hogyan aránylanak egymás-
ho?.

Ha a fiatalok kópzet*igét és felkészüitségét ves§zük vizsgálat tárgyává ós az iskolai
végzettség alakulását nézzük, akkor a helyzet kedvezőbb mint a konkrét felnótt életre
való alkalmasság minőségét jól jelző szakmákkal rendelkezóst vagy annak hiányát vesz,
szük alapul. A VIII. általános iskolát be nem fejezettek létszáma az eltelt öt óv alatt elha-
ny4golható (évente l-] íó) Volt.

Az iskolai végzettség szempontjából meghatározónak lehet tekinteni minden állo-
mányváltásnál a szakmunkásképzóben íolytatott taoulmányokat, majd azt követi a VL
álra]ános iskolai végzettség, mald pedig az érettségivel rendelkezók. Ami a szakmáva]
rendelkezók és nem rendelkezók arányát illeti, az elmúlt évek során kialakult helyzet
nem tekiothetó kedvezónek, Az üzemany4g,raktáraknál szolgáIatot teljesített sorkato-
nák 2r-3)q,'o-a nem rendelkezett szakmával. Ez az arány elég m€as az i§kolai végzettség,
hez viszonyitva,

Bizonyos gondot jelent szervezeteinkben az is, hogy még a szakmával rendelkezó
fiatalok kózül is csak néhány íó (szakács, gépjármű,vezetó, autószereló, lakatos) kerúl
olyan beosztásba, melyben gyakorolhatja tanult szakmáját. Ez nem a szándékon múlik,
hanem azon, hogy a sorkatonai beosztások zöme az óralegységben, a túzoltó rajokban,
e száütás tefén és a tároló osztá{yoknál van.

Az elmúlt évek során a sorá.llomány iskolai végzettségének és poJitikai arculatának
alakulásában több összeffiggés képezte polémia táfgyát. Mint ismeretes az iskolának -
általános, közép- vagy felsófoku - két kiemelkedó funkciója van, mégpedig a íelhalmo,
zott ismeretek átadása a fratal generációknak és a nevelés. Természetes módon ez a kót
funkció oem választható el egymástól, de mégis küIönbség tehetó köztük, Ha az iskola
e két funkciónak maradéktaianul eleget tesz, akkor biztosított a fiatalok - természetesen
más terúletekkel e8yütt - kiegyen§úIyozott §zemélyiségfejlódése, eredményes az iskola
szocializációs szerepe.

Az elmúlt évek során rendre végrehajtott iskolareformok viszont 
^zt 

mutatják,
hogy az iskolák igyekezvén a fejlódéssel lépést tartani keresik helyüket, szerepüket a
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jobbítás szándékával, E mellett azonban néhány olyan gond is felszínre kerül, melyért
uByan nem egyedül az iskolát teihe]i a felelósség, de része van bcnne, Közülük nem
kevés az, ami befolyással van a sori rtonai szolgálat teijesítésére.

Ezek közül nézzünk néhányat. Mint ismeretes, gondok vannak a fiata.lok fizikai
álló- és tűrőképességével, melyhez hozzájárul többek közótt az iskola is azza!, hogy a
testnevelésnek nem minden oktatási intézményben van meg a megfelelő pfesztizse,
Volt olyan időszak, amikor a testnevelési foglalkozások kiszorultak a nulladik órára. Ma
sem ritka az, hogy az elhagyott órák között a testnevelés játsza a fő szerepet, I8ez, ebbe
a létesítménygondok is közrejátszanak, A testnevelést és testedzés jeleotóségét az iskola
viszonylatában sem lehct eléggé tulhangsúlyozni. Mozgásszegény vilfuunkban - amikof
a fiataloknak csak egyharmada sportol rendszeresen, egynegyede pedig valamilyen
egé§zsé8i problémával kiizd - még fokozottabban szükség lenne azoknak a testoevelési
óráknak az intenzívebbé tételére is, melyekre még kötelezhetó a fiatal. Az iskolát nem
menti fel n€yjelentóségú feladatai alól, de a íelelósségét a fiatalok fizikai állóképessé-
géén árnyaltabbá teszi, hogy a problémákért alapvetóen a tömegsport és az iíjúsagi
turizmus lehangoló társadalni presztizse, a szülók egy részének kényeztetó magatartása
és a szabadidó felhasználás más irányba való eltolódása okozza, mely telmészetesen
érinti a sorköteleseket is, Ez pedlg n€y gond, fóleg az alapkiképzés során és a szolgálat
első idószakában.

Yízsgál,ta a fiatal katonák politikai arcuiatát, vil€nézetét, poiitikai ismeret és tudat
szintjét, valamint aktivitását arra a következtetésre jutunk, hogy mintha az utóbbi i<ló-
ben e téren is fokozódnának a deficitek, melynek egy része az iskolához is köthetó.

A fiatalok többségének történelmi ismeretei enyhén szóIva hiányosak, kiilönösen
az elmúlt évtizedek esnek ki belóle a legjobban. A többségének a lexikáüs tudása ala-
csony szinű, még nemzeti sorsfordulóink, kiemelkedó történelmi eseményeink is csak
nyomokban varázsolhatók elő tudafukból, Nem különb a többség Politikai ismerete és
igényszintje sem, melyért a szocia]izációs intézmények mindegyikének megr".ro a maga
felelóssége,

Az iskolák legnagyobb gondla az, hogy a poütikai szocializációs célkitúzéseinek
úgy tesz elegct, hogy a fiataiokat eljuttatja a n€ypolitika megismeréséig, de a poütiká-
nak olyan képét formálja meg, mely elvont rendszerként múködik a fiataiok tudatában
és távol á.iI a hétkóznapi élettól, a köznapi tudattól,

Az iskola. az iskolázotts€ nagy szerepet játszik a fiatalok közösségi életre nevelésé,
ben. a közösségekhez való helycs viszonyulás kialakitásában, Ez a tulajdonság kialal:u-
lása esetén kedvező a katonai szolgálat számára, hísz olyan jellemzóket tételez fel,
melyek nélkül a katonai szolgálat elképzelhetetlen.

Megfigyelések, alegységparancsnoki tapasztalatok ryaz olj&, hogy általában azok a
sorkóteles fiatalok illeszkednek be legkönnyebben a katonai kisközösségekbe és a moz-
galmi munkába, akik több időt töltöttek az iskolábao és nemsokkal a tanulmánvok
befejezése után vonulnak be katonának. Az ilyen helyzetben levók esetében még iriss
élrnényJ<ént élnek a diákközósségben folytatott tanulás, közös megmozdulások, égyütt
elért sikerek kedvezó hatásai. A közösségi magatartásfolma kiteljésedésének, a kóiös-
séghez való viszony mélvebb kialakulásának határt szabnak azok a formasfuok és
kötöttségek, amelyek e közösségekre rakódnak és gyakran az érdektelenség iányába
hatnak.
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A katonai szolgá.lat viszonyaihoz, a katonai, kisközösségekhez hasonIó éIeüelyze
tek átéléséhez jelentós mintakéflt szolgálnak a kollégiumok v€y diákotthonok, L-
közösségek jellemzóibeo találhatók meg legjobban a katonai élet analógiá, pozitív és
negatív értelemben egyaránt. A diákotthonok közösségeiben az idósebb és if]abb diá-
kok viszonyábao mat fel{edezhetők a ftatal és idósebb katonák közti viszony anomáliái,
A diakotthonokban lakottak elófordulási gyakorisá3a nem n4gy ugyan a sorköteles állo-
mány körében, de elképzelhetó, hogy hozzitjárulnak a ncmkívánatos jclenségek tovább-
élésébez a hadseregben.

A fiatalokra, igy a sorkötelesekre is jelcntós hatással vanlak azok a LortárrL.rlPartrll -
baráti körók, osztályok, galefik, muokatáfsi csopoltok - nrelyek rendszerint a fofmális
szervezetek árnyékában jónnek létre és funkcionálnak, Az ilyen csoportok ugyan hor-
doznak napjainkban is pozitív értékeket, de számos melegágyát képezik a deviáns m4ga,
tartá§fofmáknak. Ezeknek a csoportoknak a létezésében a legn4gyobb veszélyt az hor,
dozza, hogy az cgyüvó taltozás rendezó elvei közül többnyire hiányzik a politikai tarta-
lom, a szociáJisan értékes normák hordozása, helyetük a szokásjogon alapuló normák
és az erőrc alapozott szerepo§ztás dominál. Kózűlük is a legveszélyesebbek a galerik,
melyeknek nem egyszet esneL áldozatául a társadalom periíériájára kiszorult, hátrányos
és veszélyeztetett környezetben nevelkedók, családi háttérzavarokkal kiizdó fiatalok,
Ezek a csoportok, melyben az erószak és a problémák rendezésének drasztikus módja a
megbatároző gyakran melegágyai a növekvő fiatalkoru búnózésnek, az egészségkírosító
szerek fogyasztásának, a lumpen életmód újratermelésének,

Számuk, hatásuk közvetlenüI nehezen mérhetó, ie nem egy esetben ta.lálkozunk az
üzemanyag-raktárak sorállománya kórében volt galeri t4gokkal is, akkról rendszerint
késóbb derül ki előéletük mint ahogy megkezdik katonai szolgáJatukat,

A központhadtáp üzemanyag,raktár,ak sorállománya kórében is érezteti kedvezót-
len hatását a társadalmi beilleszkedési zavafok növekedése. a társadalmi normákat sértó
viselkedésformák szaporodása,

Az izemanyag-raktáraknál sorkatooai szolgálatot teljesitók közön nem ismerjük
teljes körét azoknak, akik már ósszeütközésbe kerültek a törvényekkel bevonulásuk
elótt, A jelenlcg helyzetben a parancsnokok csak azokról a bűnelkövetókról rendclkez-
oek adatokkal, akik büntetett elóéletűek, Azokról viszoot akk kiskoóként kerültek
szembe a törvényekkel vagy végrehajtásában felíúggesztett büotetést kaptak a parancs,
nokok eleve nem kaphatnak jelzéseket, Az ilyen fiatalok kétszer, háromszor annl,Jan
vannak mint az előzőek. A vizsgált idószakban az ttzemanyag-raktárak sorketonái
között a büntetett elóéletúek nem képeztek számottevó létszámot - 0,60/0 és 

'q0 
közótt

mozgott az atányuk - de a fegyelmi helyzetíe 8yakorolt negatív hatfuuk meghaladta lét-
siámaíány,Jkat,

Viszonyl4g kedvezónek mondható M, hagy 
^ 

vizsgált idószakban kis létszámuk
miatt nem fudtak érezhetó zavart okozni a katonai közösségek életében, viszont a több-
ségük beilleszkedése a katonaéletbe nem volt zavarmentes,
A sorállomány fegyelmi helyzetének alakulásában nem kis zavart okozott az clmúlt évek
során az alkoholizmus, mely társadalmunkban is az egyik leggyakoribb deviáns prob,
léma, Hatása az utóbbi egy,két évben mintha gyengüIt volna, de továbbra is az egyik
leggyakoribb {orr sa a laktanyán kívüli m4gatartás kedvezőtlen jellegének.
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A m4gyar i!úsag körében a rendszeresen alkoholizálók száma ebben az évtizcdben
éppúgy másféIszeresére növekedett mint az i!úkofi bűnözók köre. Sajnos ma má_r alig
múlik el alapkiképzés úgy, hogy szeryezeteinkben néhány fiatúnll ne tapa§ztalnánk az
alkoholelvonás tiineteit az enyhe lokozattól a súlyosabb esctekig tanó skálán, Tekintet-
tel affa" hogy ma laktanyáinkba az alkoholt egyre nehezebb bejuttatni a,,nagyivók" egy
része olyan alkoholtartalmú szereket is hajlandó elfogyasztani, mint a pitralon, denatu,
rá,It-szesz v4gy a ttikör ablaktisztitó. Pedig ezeknek a szereknek az egészségkárosító
lTatása nem szorul bizonyításra, Figyelm eztető jelzés yoIt számunkra is, hogy terjedóben
van a szinte tipikusan fiatalokná.l tapasztalható narkománia, mely ezideig már tóbb mint
harmincezer m4gyar fiatalt tett elég változatos formában a kábítószerek rabjává. Bármi-

Iyen formában való megjelenése nagy veszélyeket hordoz, külöoösen a fegyveres szolgá,
lat ellátísa terén, Az utóbbi idóben egy esetben tapasztaltuk az egyik szervezeűnkben a
csoportos szipózás megjelenését, melynek résztvevói antiszociáli§ környezetból szár
mazó deviáns ma8ataftású fiatalok_

Á gondok és problémák analízisét lehetne még tovább íolytatni azokkal a szociali
zációs intézményekkel, melyek a munkahely és a mozgalmi szervezetekkel fémjelzettek
vagy velük kapcsolatosak.

A továbbiakban nézzünk még néhány gondolatot a KISZ-Ió| mint az if]úság
egyeden poütikai iellegű tömegszervezetéról, Fontosságát az emeli elókeló helyre, hogy
alapvetően politikai szocializációs funkciót tölt be, melynek minósége és eredményes-
sége o4gyban segíthet a katonai szolgálat számára kedvezó politikai tudatszint kialakítá-
sában és a társadalmil4g értókes jegyekkel való gazd4gításban, Jelenlegi társadalmi, gaz-
dasági viszonyaink között van mit mondani a KISZ nevelőhatásában mutatkozó válto-
zásokról is,

Ma már egyre gyakrabban lehet hallani KlSZ,vezetóktól és i!úsfuL:utatóktól, hogy
a szeívezet megujulási törekvései és crófeszítései ellenére fogyatkozik a K]SZ taglét-
száma orsz$os méretekben és ez a csökkenés nem ott következik be, üol kívánatos
lenne, hanem a dolgozói rétegeknél, ahol a befolyás növekedésére lett volna szükség a
nehezedó társadalmi és gazdasági viszonyok között,

Hol van hát a hiba? Miért fotdítanak hátat a fiatalok a KISZ-nek? Mibcn befolyá-
solja a KISZ bevonulás elótt a fiatalokat? Számtalan megválaszolásra váró kórdés,
Közúlük csupán néhány kívánkozik kiemelésre a tendencia megértéséhez, e téma sorai
közé.

A hibák forrását részben régebbi keletűnek, régebbre visszanyúlónak tekinthetjük,
de részben l mai nehézségek fokozódásában is kereshetó. A KISZ beíolyásánal< csökke-
nésében szercpet játszanak az olyan tényezók, mint az, hogy a felülról indított akciók,
mozgalmak nem népszerűek, a fiatalok tömegeit nem képesek mozgosítani, a jelszó
szerú felsó kezdeméoyezések nem tudják beindítani az elsó szinű cselekvést, öntcvé-
kenységet,

A KISZ sokat tehet és tesz a fiatalok érdckképviselete és érdekvédelme terén, de
talán nem ézékeli kellócn a fiatalok helyzetében vógbemenó társadalmi és csoport vál-
tozásokat,

Nem szerencsés, hogy a KISZ nem tud órdemi eredményeket felmutatni a táfsa-
dalmi beilleszkedési zavuokka]. küzdó, alkohoüsta, narkomániás v€y veszélyeztetett
körlyezetben áó fratalok megsegítésében, talpraáütásában, megnyerésében. Az ilyen
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társadalmi jelenségek leküzdéséból a jelenleginél hangosabban lenne célszerú az i!úsági
\zervezelnek kivenni a maga re,zer.

Hibásnak túnik a mai helyzet szerint az is, hogy a hetvenes években a profiltisztítás
é8i§ze alatt mások kezelésébe mentek át a KISZ-esek által létrehozott kulturáIis és

sportobjektumok, klubok és más létesítmények, ma pedig ott taffunk, hogy szinte meg-
íizetietetlen és nem a fiatalok pénztitciglhoz méretezettek az i!úsági művelódést és

igényes szórakozásukat kielégító szolgáltatások árai, a sport és turizmus költségei. Ez
oda vezetett, hogy a mozgalom mikroközösségeiben a fiatalok politikai é§ közössé8i
nevelésének fontos tfugyi kórüIméoyeivel lettek szegényebbek a KlSZ,szervezetek.

Nem volt szerencsés a KISZ lakásépítési akció íeladása sem, mert addig, amig ez a
forma létezett nehézségeivel együtt vonzó volt és sok fiatalnak segített lakísgondjai
megoldásában, Igaz, hogy az akció folytán nem jutottak a fiatalok tömegesen lakáshoz,
de mégis vonzóbb volt a páyakezdók, i!ú házasok számára, mint a mai számítások sze,
rint két évtiied kemény munt<ájával elóteremteni az anyagi fedezetet a m ai árakol szá-
molva,

Nem segíti a politikai és tömegbeíolyás növekedé§ét az sem, hogy íelkészült, veze-
tésre alkalmas, érett fiatalok, tényleges politikai, erkólcsi, moráüs befolyást gyakorolni
tudó KlSZ-vezetók sok helyen hiányoznak. Néha bizony nehézségeket okoz a sorállo-
mány körében is az arra alkalmas KlSZ-vezetók kiválasztása és funkcióba á]lítása. A fia-
talok ma nem n€yon törik magukar a KISZ belsó életében való részvétel,re, mozgalmi
szükségletrendszerünkben a politizálás, a közösséghez tartozás igénye halványabb, mint
a korábbi évtizedek iflnsiLgánin €z tapasztalható volt,

E tendencia érvényesülését gazolja az is, hogy a sorkötelesek közül az üzemany4g-
rakeírakhoz bevonulók között a KISZ-t€ok aránya a nyolcvanas évek elején jellemzó
400/0-os szeívezettségról az utóbbi óveke 25-300/o-ra mérséklódött, Sajnálatos módon a
befolyáscsókkenés tapasztalható a mi KISZ,szervezeteinkben is, mely nemcsak a t4glét-
szám alakulásában nyilvánul meg, hanem érdemi és tartalmi munkájuk színvonalában is.

Végkonklúzióként megtbgalmazhatjuk, hogy a felvetett problómák miatt ma még
nem kell vészharangot kongatni, mert a solkatonai szolgálat becsületes letöttésének fel
tételeit néPhadsere8ünk és szolgálatunk személyi és tárgyi vonatkozásban elyaíánt
képes biztosítani. A fokozódó nehézsógek kikiiszóbölésére vannak elképzeléseink és
kezdeti eredményeink. Ha jobban odafigyelünk a mai társadalmi folyamatok hatásainak
begyúrúzéseie, ha a katonai nevelés, oktatás, felkészítés és bánásmód módszereit, for-
mláit, módjait áthaják az új helyzethez val6 tgazodls tórekvései, ha a parancsnokok,
nevelók nagyobb ér:zékenységet tanúsítanak a beosztottak mesismefé§ében, a differen,
ciált és egyénekre szabott befolyásolásban, ha megértjúk azt, hogy ma a követelmények,
ból nem engedve toleránsabbnak c§ megéftóbbeknek kell lenni, akkor az eredmények
sem maldnak el,

Ha arra is választ akarunk adni, hogy a mi katonai szervezeteink milyen módon
képesek szocializációs funkciójuknak eleget tenni, akkor a most vázolt elemzé§t tovább
keli folytatni egy későbbi szímban.

41



GYAKOR LATOK HADTÁfiAPASZTALATA|

Front parancsnoki és töízsvezetési gyakorlat
hadtáptapasáalatai

KaPu Gluk tlcz!úrnag1

A közelmúltban az 1987,es év kiemelt feladataként - seregtesnink és hacltápszolgá,
lata háborus felkészítésében korábbiaktól újszeűbb célkitúzésakkel kefült végrehajtá;ra
a ,,Front paranxnoli és fuiral)ezeléli gaLulat" a VSZ Fegyveres Erók fóparancsnoka veze,
tésével.

A gyakorlaton a legutóbbi Ber]in,i PTT ülés után, elóször kertilt sor az EFEF en
belül olyan front (HDS) szinrű parancsnoki é§ törzsvezetési gyakorlatra, amelynek
középpontjában a védelmi hadmúvelet elókészltésének és megvírrásának kér<lései átak,

_, Ezen tul a HDS és a gyakorlatra bevont törzsek elsó alkálommal gyakoroltak az új
- HDS, hadtest, dandár, zászlóall szervezeti felépítés szerint, s elóször nyílt lehetőség a
,,gyakorlatban" egyeztetnt az új Harcszabilyzat tervezet ó§ C§apathadtáp'Szabá.lyzat-Ér-
vezet követelményeit a valós végrehajtásban.

A korábbiaktól elteróen mélyebben és széleskörúbben volt szükséges a védelmi
hadmúvelet hadtapbizrosrtasa ér<]ékeben megtefvezni és felhasználni az Jrszág tenilete
megvédéséhez és az agresszió elhádtásához a honi eróforrásokat, behatóbban kellett
foglalkozni az ideiglenes terület feladásából fakadó sok irányú hadtápfeladatokkal is.

A 8yakoriaton a front pk. alárendeltsé8ében - többek között - a HDS törzsünk,
annak 

_alarendeltségében egy g, hdt. törzs, egy gl. dd. és HDS kózvetlen csapatok
..békeáüománya", valamint a HDS ellátó és egewiégllgyi dandártörzsek operatív cso-
portjai vettek fé§zt,

A gakarkt tárgát; ,,A koalíciós állományú FRONT (hadsereg) védelmi hadműve-
letének előkészítése és vezetése a háboru kezdetén, hagyományos fegyverek alkalmazá,
sával, az.ellenség n€ypontos§á8ú fegyverei és intenzív rádióelektronikai tevékenysége
viszonyai közótt" képezte.

A gakalat fíbb úlhiűzéviAént Leriih rueghatároúsra;

. , - g,alzotoltatni a hadtápcsapatokat a békehelyzetból háborus helyzetre történó átál-
hsban, a hadtáptörzseket a hadműveleti -harcaszaú és hadtíphelyzeték, a rendelkezésrc

|11ó ^"yagi 
források felhxzoálása lehetóségeinek értékelésé6en, 

'az 
elhatározások meg

hozatalában és formába öntésében, az elsó védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának
meglervCzóseben, a leladatok lejuttatásaban. a hadráp együrcmúködós megszervezése
ben es íenntartásihan
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- elsajátíísri a hadmúve]eti múvészetben újszerúen jelentkezó elrnéleti és gyakor-
lati kérdéseket, valamint a Magyar Néphadsereg korszerúsített szervezetú szilazfőIdi
csapatainak alkalmazásából fakadó hadtápbiztosítási elveket és normatívákat;

- fejkszteni aPKHTPH-ek és hadtáptörzsek készségét a csapatok hadtápbiztosítá-
sának vezetésében a légvédelmi hadmúvelet és a biztosítási övben vívott harc, a íő-
védóöv m€tarúsáért folyó hadművelet a hdt. és HDS ellencsapás (ellenlökés) végre-
hajtásának idószakában;

- g,aloraltatli a hadtáptörzseket a vezetési pontok telepítésébeo, áttelepítésében,
A gyakorlaton számos, a tetlLnlriginkre befolyással biró sajánsstíg je|.latkezetl:

- a FRONT koalíciós áüományú volt és szintén, mint gyakorló tevékenykedett;
- a védelmi hadmúve.let me8tervezésével és megszervezésével párhuzamosan

vezetni kellett a HDS csapatai hadmúveleti szétbontakozásának hadtápbiztosítását, vala-
mint a HDS hadtápcsapatok begyülekezését;

- a védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának m€tervezése, megszervezése és

végrehajtásának irányítása során olyan népgazdasági elemekkel és katonai szervezetekkel
történt az e8yüttmúködés, mint az állami tárolóintézetek bázisai, vegyes kórházbázisok.
A HDS és csapatt€ozatban - eddig kevésbé alkalmazott - sebesültszállitó vonatokra is
segítettók a §érültek kiüitését;

- a hadsereg feladatait, a FRONT parancsnoka határozta meg, az anyagi készletek
feltöltését és pódását nemzeti erőforrásokból biztosítottát;

- ,az átalfuendelt szovjet csapatok aoyagi biztosítása a FRONT rendszerében tór-
tált, szoros együttműködésben;

- a Iégíető alkaImazása a hadtestszervezetek és a,,RUBIN" íeladat során átalakított
hadsereg kózvetlen repülőcsapatok figyelembevételével töftént, ami hadtápbiztosítás
tervezé§e, vezetése, irányítása és az együttmúködés teóletén sajátos változásokat ered-
ményezett;

- a hadmúvelet megtervezését, megszervezését követóen dinamikai helyzetek
kerültek bejátszásra, melyek közül kiemelkedett a HDS második lépcső hdt. ellencsa,
pá.a hadrápbiztosítárának kimunká]asal

- a Balaton a HDS hadmúveleti felépítését kettóválasztotta, ezért elótérbe kerűlt a
balaLoni rízi szaüiras megszerveze.e is:

- a hadtáptörzs békeállománya kiegészítésre került a hadiállománya mintegy 50o/o-

ára keretátadással, illetve alárendeltségből bcrendelt hadtáptisztekkel;
- a munka operativitásának növelése érdekében, a hadtáp munkacsoportok a

közös törzsgyakorlás tapaszta]atai alapján több tekiotetben átalakításra kerültek.
A tapasztalatok szokásos kronológiai rendben való közreadása helyett inkább a

bevezetóben emütett újszerű kórülmények és célkitúzések nyomán jelentkezó fóbb
tapasztalatokat kivánom közreadni a teljesség igénye nélkül,

l,

1, Az új .rzeruezeti .rtrlkíúft& l)alóv. 4 cv.paíak é., a HDS hndtápbiztosíl.tfufuaA meglzcl,r
zéwe, a Lizkl?edéji, anyagi tgé:zségügi biznsiútra is a badtipt uetétrl a FRONT (HDS)
tÉde lni badnű.lekta (a galzorkt) tiiLrében :

A seregtesünk szervezeti korszeűsítése során jelentós változások következtek be a
csapatoknál és a hadtáplaikban azzd a célld, hogy szewezeteik megbízhatóbban legye,
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nek képesek gllget t9nn| a kapacitásnövelés, védettsé& mozgékonyság, oszthatós€,
vezet}retőség fokozódó követelnényeinek.

Ennek megfelelóen a HDS badtáPta1autba két i.rányban megosztható ellátódandár,
egészségrigyi dandár, három közúti komendánszászlóalj, továbbá harltíp híra<ló,
zászlőal1 és HFGYÁ került szervezésrc. Az ellátódandárbaÁ és az egészségüg}i dandár-
ban korszerú, azonos tipusú hadrendi elemeket integráló, úgynevezitt ösvfegyvernemi
típusú szervezctek léptek be.

A hadtest- és dandárhadtáp kalakítása oly módon tórtént, ahogy azt a csapatok
szerv€zetében, múködési rendjében bekövetkezett változások indokoli/it.. A bddíelthdd-
táp,áűományába §zervezett ellátó ezred a rakéták kivételével képes va.lamennyi anyagi
eszközzel való ellátás és száütás, a csapatok részére szükséges keoyér előállítása, vízkési,
letek tárolása és szá.llítása végrehajtására. A hadtest két egészségugyi zászlőalla azonos
típusú. Eróiknek és eszközeinek egy része ideiglenesen a dandárok megerósítésére
adható, de megosztott alkalmazásuk tervezése nem céIszerű.

. Jelentós vá.ltozás, hogy a hdt, hadtáp erőinél és eszközeinél fogva teljes egészében
képes ellátni a csapathadúp felsó t€ozatára háruló íeiadatokat a haátest hadmúveletei,
nek idószakában. Függóen a hadseregtől kapott megerősítés jellegétól és mértékétól,
hadműveleti hadtáp jellegú rószfeladatokat is képes megoldani (közúti bizto§ítás, sénil
tek és betegek hátraszállitása kórházakba).

A dandárh^dtá.p helyét, szerepét, feladatait tekintve megközelítően megegyezik az
ezredhadtáppal, növelt állományába eilátó szlaad és dandár segélyhely tartozii, melyek
kapacitása feladataikkal arányosan nótt,

A tédrllni l:adműtelet hadtál)bizta:ítá.1,1 mlgszeruezlsének ll4)asztdlatlliról:
Mint a szabályzatok is elóírjái<, a védelembe való átmenet körülményei sajátosan

hatnak a hadmúvelet hadtápbiztosításának megszen ezésére, a hadtápcsapatok alkalma-
zására, az anyagt készletek létrehozására és azokkal végzett manóvereke, a feltöltésre,
valamint a veszteségek pódására.

Különösen meghatározóak ezek a körülmónyek a háboó kezdetén, az elsó
védelmi hadműveletet illetóen - mint ahogy a gyakorlat tárgya is követelte.

A hadtáPok fóerókifejtésüket a védelmi hadmúvclet valamennyi rflozzanatában l
fó feladatokat végrehajtó csapatok hadtápbiztosítására összpontosítoiták, egyben §zéles
körű rendszabályokat fo8anatosítva a támadísba való átmenet hedtáPfeitételei elókészi
tésére és fenntartására.

A hadtápszervezetek felkészítésére fordíüató idó elsősorban a védelembe való
átmenet körülményeitól ftiggött. A rendelkezésre átló idó fiiggvényében kerültek végre-
hajtásra a felkészítés íeladatai is,

A gyakorlat hasznos és érdekes tanulsággal szolgált a hadtáp felépítésónek, csopor-
tositásának vooatkozásában. Egyértelmú követelménnyé vált, hogy dandártól a hidse,
regig úgy kell a hadtáp csoporto§itását kialakítani, hogy az tegye lehetővé az irányokba
folyó tevékenység hadtápbizto§ítá§át, feleljen meg a hadmúveletek, harc támasztotta
ellátási - kiszolgálási követelményeknek,

4 |a{táp csopoftosítá§át a szervezetszerú és megerósítésre kapott, és támogatásra
kijelölt hadtápszervezetekből hoztuk létre és helyeztiik eI rendeltetéiüknek megíéIelően
a hadmúveleti felépítésben. A lradtápcsoportosítás kialakításának elv eként a crlpaí crl-
pal,tll/tá.l Jzcriali rrő- é.l elzközelalzíá§, a csopottositás lzy'leségber 6 míúíigbe L,aló lípölíuil,
elhelyezését, telepítését érvényesítettük. A hadtáp felépíté§énél - uiól4g látvi - keló

44



tapasztalatok hiányában viszonyl4g mereven r4gaszkodtunk az új szabilyzatok előirlsu-
hoz, amelyek a korábbiaktól eltéróen n4gyobb számú lépcsózést tesznek lehetóvé az
egyes t4gozatokban. (Telepítési normatívák alkalmazása l. sz. nelléAkt szetint).

A HDS el:í lépcsíbea uérlő cspetokat biztositó hadtáperók ezen csoportjának (el§ő
lépcsó) feladatául a harc során átadásra tervezett any€ofgyofs eijuttatásÁoz szükseges
kedvezó feltételek létfehozását, a hadtesteknél keletkezó any4gveszteségek gyors pótlá,
sát, a váradanul felmerüló igények kielégitésót, csetenként a harcból kivont kötelékek
gyors feltöitésében való .észvételt határoztuk meg.

Ezen csoponosításba kijelölt HDS hadtáperóket és eszközöket a HDS elsó
védelmi terepszakasza elótt tervezük t€lepiteni.

A közúti komendán szászlőallat eróik és eszközeik zömével a védelem fóirányába
terveztük alkalrnazoi a HDs úthálózata fenntarle;sáft és üzemeltetésére.

A HDS eglaltteh bizt()ritását !!gzí csoPortositás feladatául (HDS hadtáp m,á"sodik
lépcsóje) a HDS valamennyi aiáréndeltjá any€i biztosítását 1elöltük meg,

Az rlle rwpá§ l)i1ftb/]jtó csapatak, valamiat az ideiglenes harcrendi elemek hadtáp-
biztosítására külön eróket és eszközöket (HDS hadtáp elóretolt lépcsó) jelölnink ki és
készítettiink fel a HDS hadtáp második lépcsójében (ello. dd, körletében), Mivel ezek
nem alkotnak állandó csoportosítást, ezért gondoskodni kellett az idóbeni kikülöníté,
sükróI, felkészítésűkróI és elórevonásukról. A gyakorlat sajátos beállítása jól bizonyí-
totta, hogy a HDS rnásodik lépcsó az ellencsapás tefepszakaszáig, illetve a korlátozott
célú támadás terepszakaszáig viszonylag kis távolságot tesz csak meg (összesen 1r-20
kmt), ezért a hadtáp előretolt lépcsóben ,,csak" lószer és egészségügyi erők kikülönítése
vált szükségessé (kenilve a sablonos megoldást),

Ez a tapasztalat természetesen egyá]taláo nem általánosítható, hiszen a HDS, hdt.
ellencsapás végtehajtására a legkiilönbözóbb könilmények kózött kerüIhet sor (lefo-
gyott ló§zer, üzemany4g-készletek, veszteséget szenvedett második lépcsó alkalnuása
stb.), amikor a hadtáp elóretolt lépcsó eróieszközei hozzáértő aIkalmazása döntóen
befolyá.solhatja az ellencsapás sikerét.

HDS badtáp tdxalél? anyagkészlete az alapvctó any4gokból egy dandár ellátószázad
készletének felelt meg. A hadtáptartalékot a hadtápvezetési pont közelében, a várható
alkalmazás irányában helyeztük el bármilyen irányba és feladatra történó beavatkozásr4
de alapvetóen a támadásba való átmeoet hadtáPbizto§ítá§i feladataira tartalékolva.

A hadtápcsoportositások részére a fó körleteiktól 
'-10 

km távolságra mindenütt
tanalékkörleteket jelöltünk ki részletesen elókészitve azok elíogIalását.

Ha.dteíeúhlí cgltg HDS ,fígepkaüi ulűt jllijhnnA ki l-t tvndntinÉ be a véde\em
készenlétéig, az utáo- és hátraszállítási feladatok végrehajtásá}roz a HDS ellátódandártól
az elsó lépcsóben védó hadtestek segélyhelyéig, a HDS tüzérség és rakétacsapatok tiize,
lóállásáig. Az utak vonalvezetése, hossza, csatlakozása kialakításáná] az úth iLlózat éítéke-
Iése mellett elsősorban az ikthi fehlí::1get telilttetal ncgbatározóuh.

Ez utóbbi feladat hpa§ztalataink szerint már a védelmi hadművelet elókészítése
idószakában is igen jelentós (evakuálás stb.), de ugyanígy a hadmúvelet megvívása
során is nagyobb a szerepcJ mint a támadó hadműveletek (harc) során.

Az utak kijelölésénél figyelembe vettrik az ,,ellátási,kiűítési iány'-okat, A hossz,
irányú főgépkocsi utakat harántutakkal kötöttük össze azzal a követelménnyel, hogy
minden elsó lépcsóben levó hadtestszintű segelyhety és ellátó ezred elérhetó legyen a
HDS hadtáp lépcsókból.
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A HDS második lépcsó csapatokhoz, a rakétadandárhoz és a HDS tarta]ékokhoz a
fógépkocsi utakról kü]ön beköt,itrtakat rendeztettünk be,

Az anlagi biztarítás teívezésénél ] hadtest szefvezetú hadseregnéI ma mar nem
követhetóek több tekintetbefl a korábban, hadosztályoknáI alkalmazott elvek és mód,
szerek. Az any4gi biztosítás tervezésének alapjául * mint korábban is - a szükséglet
meghatározása szolgá.It, Az elöljáró (FRONT) a szükségleteket a hadmúvelet kezdetéig
és a hadmúve]et idő szakarahatározta meg. EbbóI adódóan elvileg a hadseregnek a had-
test részére a készletképzést a hadtest hadmúvelet kezdetére és a hadmíivelet végére,
míg a fogyasztást a hadmúvelet kezdetérg ós a hadművelet idószakára kellett volna meg-
szabni. A gyakorlaton azonban abból kiindulva, hogy a hadtest anyagi készleteinek és a
napi fogyasztásának nagysága szűkségessé, a száütókapacitás lehetóvé teszi a kész]etek
naponkénti (esetenként napokon belüli) pódását is. (Szállítótér és száütási íeladat a g.
hdt. védelmi hadmúveletében 2, sz, melléllet.) Ezért a konkrét tenezést úgy álakítotfuk
ki, (figyelemmcl az elsó védelmi hadmúvelet tervezése sajátosságaira), hogy a hadtestek
hadművelet alatti szükséglcteit a részükre szabott részfeladatok szerint is meghatároztuk
(a hadmúvelet elsó napjfua értelemszerűen a oapi feladatszabás követelménye szerint
mindenkor szabályozást kell adni), Konkrétan pl. ebben az esetben a 8yakollaton a
hadtest hadművelete egészére, a közelebbi feladatra, u clsó napra és az ellencsapáshoz
határoztuk meg a készletképzést és fogyasztási normákirt.

A módszer - úgy túnik - az elsó védelmi hadműveletnél hasznosnak bizonyult.
Ennek hiányábao a hadsere8tól tórténó utánszállítások szükséglettel való összhangjának
megteremté§éhez az adatok a hadtestekkel nehezen lettek volna összelrangolhatók a
helyórségben végrehajtott,,béke tervezés' során.

Tapasztalataink szefint a hadtesteknek átalárendelt, illewe ónáIlóan ténykedó
HDS-közvetlen alegységek, egységek vagy más csapatok any4gi biztosítását - hason-
Ióan a korábbi gyakorlathoz - a lradművelet megszervezésének idején általában a
készenlétig, val;r,nint a harc egy napjára, illetve a konkrét leladat idejére volt célszerű
szabályozni.

A csapatok anyagi ellátása a hadmúvelet elsó két napján általában nem a hadsereg
raktári készleteiból történt. A csapatok az any4gokat, eszközöket a hadsereg részére kije-
lölt hooi erőforrásokból kaptak és saját szálütóeszközeikkel vételezték. Eonek érdeké,
ben a hadsereg részére kijelölésre keniltek; központi raktárak, kirakó állomások, lakta-
nyai készletek, polgári vállalatok, lószertároló pontok, határmenti ellátó csomópontok.

Számvetések helyszíni pontosítása jól bizonyította ismételten, hogy a harcnapokon
a harcolókhoz elsősorban üzórségi (tüzér, aknavetó, §orozatvetó) lószerekból szüksé-
ges az utánpódás, valamint a harcból kivont alárendeltek feltöltésére van mód, Fó ellá-
lási idószak a harcoap vége, amikor is az alárendelteket felkészítjük a következó napi
feladatokra. Nem tévesztendó persze szem elól, hogy a hadművelet idószakában az alá-
rendelteknél naponta minden erővel törekedni kell a mozgókészletek előít szintű fenn-
tarrás;rd.

A gyakorlat tapasztalata az is, hopry a cigaretta és szappanbiztosítással kapcsolatos
feladatok nem megnyugtatóan rendezettek. Nehezen lehetne az elveiben szabályozott
ellátási rendet a gyakorlatba átiiltetni, mivel ezen feladatok - néhány más ,,egyébbel"
sohasem kerülnek ténylegesen gyakorlásra a feltételek hiányában.
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Az ,ánrzállilárzkal hadmúvelet megvívása ir]ószakában a HDS eszközeivel első-
sorban a harcoló elsó lépcsó hadtestekhez és a HDS-közvetlen tiizér m4gasabbegysé-
gekhez biztosítottuk. A harcból kivont zászlóaljak napvégi any4ggal való feltöltését a
dandár d]átősziuad és a hadtest ellátóezredek eszközeinek egyidejú bevonásával rendel
tiik el, amíg a harcból kivont gl. dd, feltöltését a HDS ellátódandár kózvedenül is segí-
tette.

A úrható eglszrégngi L)özt6lg€l csapat csoporto§ítá§ok (irányok), azon belül harci
napok és hadmúveleti felépités szefint számvetetük, kiindulva a védelem kiépítettségé-
ból, valamint a szemben álló csapatcsoportosítások és azokat támogató eíók pusztítási
Iehetóségeiból,

Az ellenség csapásának főirályában védó harltestnél napi 4-6a/r veszteséggel szá-
moltunk, mivel a múszaki munká]< második fokozata is elvégzésre került, Kedvezótle,
nebb viszonyok között, pl. a csapatok elé8teien védettsége, adott irányokban jelentós
ellenséges erófölény stb. esetén - a várható veszteség nagyobb is lehet, Számolva az
ellenség térnyerési lelretóségével, a má-:odik lépcsőre mért csapásaival, a győgyit6-V,J-
üdtó rendszert ú8y alakítottuk kj, hag, a17 ttg! hbetíx)é:

- a segóIylrelyek gyógyító tevékenysége minél hatékonyabb éwényesitését;
- a segélyhelyek manóverei célszerúségét;
- a sérültáramIas atkapcsolasat:

- a kiúritókapacitás optimáüs kihaszná.Iását,

Az elsó védelmi hadmúvelet kezdetén és az elsó napon a sérültek és betegek hátra,
szl itását a Vegyes Kórházbázisok OKÁ-ira a hadte§tekkel és részben a dandárokkal
végeztethik. A gyakorlaton ezzel párhuzamosan a séfültküritést sebesüItszállító vona-
tokra is terveztiik, miután - mind sürgetóbbé vá.lt az ellenség térnyerése miatt a sérültek
tömeges hátraszáIlítása a hadmúveleti övezetból. A hadtestek védelmi sávjában két
irányban telepüIt egeszségügyi zászlóaljakról és egészségügyi o§zt€októl a séfültek hát-
raszáűtása a hadsereg és az MN KHEL egészségűgyi dandárok szállítóeszközeivel tör-
tént az elöljáró által kijelölt gyógyintézetekbe, (VáIható egészségűgyi veszteség és a íel-
használható eró-eszköz a g, hdt. védeimi hadműveletében 3. :z. mlliAht.)

A blrttápbizlajítól l)ftet,lséfieÉ me1valősítása érdekében HDS hadtápvezetési pont
települt, E téren ismételten bebizonyosodott, hogy a HDS hadtápvezetési pontot önál-
ióan, a HDS H tengelyében, olyan helyen célszerú telepíteni, ahonnan az összeköttetés
biztosíüató a harcálláspoottal, az alárendelt csapatok hadtápvezetési pontjaival és az
kedvezó lehetóséget tefemt a HDS hadtápszervezetek Íolyamatos, megbízható vezeté-
séhez. Eppen ezért az el1irt teIepitési normákat nem szabaá mereven alk-almazni. A ked,
vezó funkcionálás íeltételeinek a biztosítása mindenkor a meghatáíozó, nem pedig a
telepítési távolságok,,méricskéIése",

A HDS hadtápvezetési pont az ismet házlzar csoportosításban települt. A vezetési
csoport elsó és második lépcsóre t4gozódott, melynek első lépcsójében tevékenykedett
d bddtáp, x)alamirt a fegl,erzxtecbnlAai t)ezetiíi hijzptl2t.

A hadtápbizto§ítást az MNHF és a FRONT hadtápdirektíva kivonat, valamint a
HDS PK elhatározása alapján a HDS hadmúvelet teljes idószakára tervezrük a lradmű-
velet részfeladatai szerint differenciálva. Alárendeltenkénti részletességgel került megter,
vezésre a hadmúvelet elóké§zító idószaka és a hadművelet elsó napja,



Átmenetileg, amíg a HDS repülók hadtápvezetése feltételei teljeskörúen ncm ala
kulnak ki, valamint ezze] összhangban a bcgyakorlottság nem éri el a kivánt szintet, a
HDS repülők hadtápbiztosítá§át a hadművelet teljes idószakára önálló hadtápbiztosítási
tervtérképen terveztiik meg, szoros összhangban a HDS Rep. Főnökségg;I, illetve a
HDS véde]rni hadművelete hadtápbiztosítási tervével, A gyakódat tapasztalata §zefint a
napi bevetések igény szerioti y^toztati§a megkövcteli a HDS repülófőnőkséggel való
szoros eglüttműködést, a hadtápbiztosítás naponkénti szabályozását a HDS repülócsa-
parok íele,

A HDS hadtápcsapatok feladatait eliátó és egészségügyi dandár, valamint a közúti
komendánszászlóaljak és hadifogolygyűjtó á1lomás a HDS hadmúveletre, azon beiül
részlete§en az előkészitő idószakra és az elsó napra szabáIyoztuk, A továbbiakban az
igény szeriot rraponta hadtápintózkedésekben pontosítottuk feladataikat. Ez utóbbi sza-
báIyozisra a gyakorlaton a korábbiaktól n4gyobb figyelmet fordítottunk feJismerve,
hogy a HDS hadtápcsapatok feszes irányítása és feladataik ,,harcintézkedés pontjaihoz
hasonló' egyértelmú megparancsolása esetenként sokkal nagyobb jelentóségű, mint az
alárendelt csapathadtápok működésének keretszabályozása, (Ugyanezt követelük a
gyakorló hadtest hadtápvezetésétól is,)

, A gyakorlaton ismédődóerr felvetődótt - bár a korábbiaktól már kisebb feszűltség,
forrásként - a lószer utánszállítási igények igerr elhúzódó idóben (munkagrafikon lZ-i4
órájában) való megadása az FVTSZ reszcióI. Most, amikor valamennyi haditecl-rnikai
anyagféleség az íntegrált szolgálat hatáskórébe taftozik, a korábbiaktól még szorosabb
együttmúködés szúkséges a két §zolgálat között, Amennyiben ,,idóben" nenl kerül ár
adisra a szilIitítét igény, amennyiben idóben nem kapnak szakmai intézkedéseket, uta.l,
ványokat, elosztókat az ellátódandár vezetó szcrvein keresztiil a rakt'árvezetók, úgy a
végrelrajtó szlllití, e]látő szervezetek munkája késve realizálódik a csapatok érdekében,

A hadmúvelet idószakában a következó harcnap hadtápbiztosításának megtervezé-
sét, a szükséges intézkedések kiadását a hadműveletre kidolgozott hadtápbiztosítá§i
terv, a kialakult konkrét helyzet és a HDS P§ valamint a HDS PK HTPH ehatározása
a.Iapján végeztiik a HDS hadtáptörzsben_

A hadtestek hadtápbiztosítási feladatait teljes hadtest hadmúveletre hadtápparancs-
kivonattal szabályoztuk. A továbbiakban a szükség szerinti gyakorisággal (eiétenként
naponta) hadtápintézkedés kivonatban ponto§ítotfunk. A hidtestek téimészetszerúleg
m4guk is általában naponta, v€y jelentósebb íeladatok elótt ponto§itó intézkedéseke1
adtak ki saját hadtápcsapataik, illetve áz alárendelt csapatok hadtápjai tevékenysége sza-
báJyozására

A védelrni hadművelet me8vívása során az érintett HDS-közvetlen csapatok
részére továbbra is naponta adtunk ki hadtápintézkedést.

A HDS és hdt. t€ozatban miod jobban meghonosodik a hadtápvezetés operativi
tísa növelésóre, a H-ról tórténó rövid előzetes lradtápintézkedések kiadása a PK HTPH
vezette hadtáp operatív csopontól. Ezen nrlerőre elkészített űrlapok fclha.sználásával - a
,,kisebb" közveden csapatok részére, az adott fegywernemi íőnökök harcintózkedésébe
beépítve történt a hadtápbiztosítás |eszab yozisa.

A badt€§hadíóp\A ftkphésnél és aaportosittílinál, i]lewe a míködésüknél a HDS had-
tápra érvényes elveket követeltiik, értel€mszerűen figyelembe véve, hogy a íeladatok
méretei stb. viszonyl4g kisebbek és jobban áttekinthetóek,
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Az ast?gleruemi daxdáralznál a szélességben és mélységben történó hadtáplépcső-
zést szorgálmaztuk. A htp. L lépcsó (állományában a dandár-segélyhellyel és anyaggal
málházott szálJító alegységgel), valamint htp. IL lépcsó (állomány ában az ellátósztaad,
dal) telepúlt általában.

2. A baltáp tí- ir ltz*izit)tztát, az átahtndit cvpttt\ft badíápbizt0,,itli.lltl &találfa lJ
a rextJtl*ezélre baaátatt elhtási lbrrálak iglrybcaltlc loordinálti:áxaA as:xfiiglrcirtí! !.r *iiltlx-
bözí[egei,íl uilelmi badmíítle htbn.

a) A szervezeti korszerúsitésból egyenesen következik a hadtáp felépítésének váI-
tozatoss€a, feladatorientáltsága, a hadtáp erók,eszközök oszthatósága, illetve önállóan
kikülöníten alkalmazhatósága,

Amikor a hadtáp eró-eszkózök closztí:áról beszélünk, ez alatt lényegében a saját és
megerósítő badtáptörzsek, egységek, alegységek elosztását értjük az a]áteadeItek és az
adott hadtáptagozat csoportositása szerint. A hadtáp eró-eszköz elosztásának minden-
kor meg kell felelni a parancsnok védelemre hozott elhatározíiának, a hadműveleti fel,
építésnek, vaiamint a csapatok tervezett manóvereinek, a védelmi hadművelet (harc)
lradtápbiztositása érdekében létrehozott hadtáp felépítésoek, Más szóval, a gyakorlaton
a HDS hadtáp csoportosítását a szervezetszeű és me8erósítésül kaPott hadt ápszeweze-
tekból kellett létrehozni és rendeltetésüknck megfelelően a hadműveleti íelépítésben
elhelyezni, lópcsózni.

A gyakorlaton alkalmazott megoldásaink szerint - a HDS hadtáp eró-eszkóz elosz-
tása eg ci/rení táltozata hbtl:

- a HDS eü. dd. és a ku, kom. z.-ak állományából fiegeú:ilé:Aht eú. erók,eszkö-
zók, valamint közúti komendánsalegysegek átalarendelese a hadtestek részére;

- a HDS hadíáí) rlsí; kpctíbe az ellátídandár |l)onányábóI vezetó és vezetést bizto-
sító szervek, anyagi készletek, szállító a.legységek, rakodó- és biztositó alegységek, az eú.
dd. állományából eü. oszt€ok, seb. §zál1, és mrás egészségügyi szakalegységek beosztása;

- a HDS badtíp taxalékba az eü. dd. átalárendelésre nem kerüIt részei, ku. kom.
alegységek, továbbá az ello. dd,-ból any4gi készletek és száIlító alegységek kikülönítése;

- a HDS hadtáp elóretolt lépcsóbe kijelölésre (kikülönítésre felkészitve) kerültek:
az ello. dd. á.llományából: vezető szervek, anyagi készletek szállító, rakodó- é§ biztosító
alegységek, az eü. dd, lllományábőI eü, osztagok és seb. száll. erók-eszközök;

- a HDS badtáp IL kpc,ót az ellátődandár főerói (más csopottosításba be nem osz-
tott erők része) képezték,

b) Mivel a HDS-közvetlen fegyvernemi ós szakcsapatok feladataikat általában
megoszwa lrajtják végre, részben mint HDS önálló hadmúveleti elemei, részben mint az
egyes hadtestek, összfegyvernemi dandárok megerósítói, önálló múködési területtel
(sáwal) nem rendelkeznek, ezért a hadtápbiztosítás megszervezésében kótelesek iga-
zodni az összfegyvernemi csapatok PK HTPH-i kóvetelményeihez. Ez u ,,lgazodá.s'
együttmúködés formilában valósul meg, amennyiben az adott HDS közvetlen pI.
tiizér, múszaki, vegyivédelmi stb. csapat nem keriil a HDS részéről ellátási utalásrá a
hadtesthez.

A HDS közveden fegyvernemi és szakcsapatok hadtápjai rendszerin t azoklak az
elsó lépcsóben védő g. hdt.-eknek (gl., hk. dd,-oknak) a sáyjáhar' települnek, ahol az
adott feglvernemi és szakcsapatok zöme mint átalárendelt (megerósitó)levékenykedik,
A telepítés (elhelyezkedés), utak használata, sérültek kiüfítése, ellátása stb. a2 e8yüttmű-
ködés mindenkor kötelezó, Más kérdés, hogy anyagi biztosítás vonatkozi§ába; az adott
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hadtest ellátássi rendszerébe kerűl-e az adott megerósító csapat uta.lásra, v4gy sem, A
gyakorlaton egyik megoldásként azt alkalmeztuk, hogy a íegywernemi és szakcsapatok
hadtápbiztosítását saját hadtápjuk közvetlenül végezte, nem terhelve az adott hdt. had,
típot, Elsósorban a üzércsapatoknál és a HDS,közvetleo gl,, hk. dandárokná.l közvetle-
nül ezt az ellátísi renr]et.

A kisebb (z., osztá.lylg) aláfendelt megerósító alegységeket ugyanakkor - mint
korábban is - minden tekintetben utaltuk, Ez elsósorban azokn vonatkozott, amelyeket
a hadtestek á.ltalában erósen me8osztva alkalmaznak alárendeltjeikhez szétosztva. Ez
utóbbi ellátási sajátoss€ azt a követelményt vonta m€a után, hogy az áta]áíendeIt,
megerósító szakcsapatok any4gi biztosítása érdekében a hdt. (dd,) cilátási szakaszain a
megerósító allománynak megíeleló készleteket, kapacitásokat volt szükséges létrehozni
és fenntartani.

Tapasztalataink szeriot a hadtest szervezetek hadrendbe áIütásával a korábbiaktól -
részben. a megnőtt lehetőségek alapján - n4gyobb kötelékek (pl, HDS ö, tü,-dd, mint
hdt. TUCS) is utalhatóak ideiglenesen eilátásra a megerósítő hadtestekhez, de ennek a
kérdésnek a kimunkálása jeienleg még nem teljesen megoldott.

Az ellátásra utalások kialakításánáL az ,,ésszerőség" szigoru megítélése mellett teí-
mészetesen nem hagyható figyelrrren kívül annak etó-eszkóz elosztísra gyakorolt von-
zata sem, A gyakoílaton ez a HDS száIlitóeszközeivel történő ,,támo8atá5ban" nyilvá-
nult meg elsósorban,

c) Az elsó hadművelet kczdetéig és annak kijelölt napjai idejére felhasznált alyagi
készletek pódasára az elóljáró honi eltátfui (egyéb) forr.ásokat jelöIt ki a HDS részére, A
gyakorlat példájáva.l élve, a sajátosság ebben elsósorban abban jelentkezett, hogy ezek
igénybevétele, felhaszná.lása és a HDS csapatai részére tórtónő további elosztása jogát is
átadta a HDS-oek a hadmúvelet teljes idószakára kísérletképpen.

Az ellátási felelósség elvét érvényesítve, szükséges volt tervszerűen biztosítani az
anyagi források i8énybevételét a h<lt. ek és a HDS-közvetlen csapatok rószére is_ Más
szóval a rendelkezósre bocsátott any€l forrá§okat el kellett osztani idóben és térben a
felhasználók (HDS hadtápcsapatok, hadtestek és HDS,kózvetlen összfegyvernemi,
fegyvernemi csapatok) részére. Az igénybevétel koordinálásánál biztositani keilett, hogy
az összhangban legyen az adott hadmúveleti-harcászati helyzettel és a biztosítandó csa
patok feladataival, az ellenség fócsapása irányában védó csapatok anyagszúkségleteivel,
Az sem volt íigyelmen kívül hagyható, hogy a fóerókifejtés irányában tevókenykedett a
HDS-közveden fegyvernemi és szakcsapatok nagyobbik része, ami az anyagi eszközök
összetételét is befolyásolta a mennyiségi mutatókon tul,

Mint már említésre keólt, a hadtestek műkódési sávszélességének megnótt mérete
következtében szükségessé vált legalább kettó ellátási kiüítési irány akalmazisa. Ezért
ehhez igazíwa az alapvetó ellátá§i any€okbóI törekedtiink a hadtestek sávjában, v4gy az
mögött mindkét irányban ellátási forrásokat kijclölni,

A HDS-közveden tüzércsapatok részére a tizérlőszett áítaIábal a HDS (bdt.) az
ellátódandár (elló, e,) szállítóeszközeivcl közvetlenül a tiizelóállásba, esetenként az ellá,
tószázad körletébe száűtottuk ki. E téren azt tapasztaltuk, hogy az any4gi kószleteket az
összfegyvernemi csapatok olyan ellátási szakaszaira (hdt,, dd, rakúrak) célszerú kiszálü-
tani, melyek az adott HDS-közveden szakcsapatok által a legkönnyebben elérhetók. E
követelmény szintén kapcsolatban ,lan az aoyagí fortások célszerú kijelölésével a távol
ságcsökkentést illetóen.
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A gyakorlaton ismételten meggyóződtúnk arról, hogy körletben (sávban, irány-
ban) elhelyezkedó, vagy múködó HDS-közvetleneket ellátás szempontjából célszerű

összevontan tervezni és szervezni, any4gi e§zközeiket egy adott pontra, vagy körletbe
biztosítani (kiszáütani, illetve vételeztetni). (Pl, MZo és PET, létii. e. MRTB, és rak,

dd. stb.)

Tapasztalataink szefint a hdt. és dandártörzsekben még nem minden esetben sike-

nilt maiadéktalanul megérteni, hogy az anyagi forrásokat sávonként (irányonként) cél-

szerú elosztani, igazítva azokat térben és idóben a csapatok csoponosításához és felada,

taiboz, koordinálni azok igenybevételének rendjét, sorrendjét, módját, szoros összhang,
ban a hadtáp eró-eszköz e]osztással és az e]]átásra,la\ó mindenfajta utalással. A felsorolt

,,háromfele" szabályozást (etőeszkőz eiosztás, ellátásra utalás, any4gi források kiutalása

és igénybevételének rögzítése) kiilön külön, de szoros összhan8ban kell az adott okmá-

nyokon megtervezni, a helyzet adta igények szerint való sorrendben, Célszerú előbb
megtervezni az ellátáua utalást, majd az anyagr források elosztását és végül az eró-esz-

köz eiosztást összeálütani. A hadtáp eró,eszköz elosztáshoz a hadtáptörzsekben min-
denkor pontosan ismerni kcll a parancsnok hadműveletre, harcra l]ozott erő-eszkőz

elosztását, Többek kózött ez szolgá.l a.lapui a PK HTPH ilyen irányú saját hatáskörú

döntéséhez.

3. A hadtáPuczetls negunezéséruk Lötetelmlnyi tldelnl badműtlektbett, a HDS (hdt,)
|)^ltáp fellpííl.úft fg hmmel

A gyakorlatra történó {elkészúlés során részletesen foglalkoztunk a hadtápvezeté§

elvi-gyakorlati kérdéseivel, újra iskoláztuk mit jeleflt az, hogy a védelmi hadművelet

lradtápbiztosításának vezetése a hadmúvelet vezetésének szeryes része. Ujra értelmez-
tiik, hogy a hadtápvezetés megvalósításában döntó a szükséges vezetó állomány meg,
léte, megfeleló csoportosítása, a vezetés kóvetelte kiképzettség,összekovácsoltság, a

szükséges vezetéstechnikai eszközók mennyisége és minósége, az azokat Vtszolglúő
szakállomány felkészültsége, a vezetó törzsek megfeleló elhelyezése, felszereltsége,

Szabályzataink elóírásait megjelölve ismételtűk át, hogy a felsorolt íeltételek ked-
vezó megléte esetén, a meghatáíozó azok mesteri a]ka]mazir'a, a HDS (hdt.) hadtáp
felópítése követelmé nyeihez ígazítása, a hadtáp manóvereihez való rugalmas módosí,
tása, a hadtápbiztosítás folyamatos végrehajtása igényelte szilárd fenntartása.

Már a felkészülés során rámutattuok arra, hogy a hadtápvezetés rendje, erókifejtése
stb, ugyanolyan - a hadmúveleti és hadtáphelyzet igényei szerinti állandóan változó és

pontosítand_ó eleme a hadtípbiztosításnak, mint a közlekedést, alyagj egészségigytbíz-
tosítás rendje.

A hadtáp felépítése, annak a hadmúveletek (harc) dinamikáját kóvető yáltozlsa

elengedhetedenné teszik a hadtápvezetés megszervczése és fennntartása rendszabályai
feladat és helyzet igényelte átgondolt, folyamatos pontositását. A végrehajtott gyakorlat
e téren is gazdag tapasztalatokkal szolgált,

A hadtáp íelépítése nem statikus, hanem dinamikus elemek egysége, mivel a had-

tápbiztosítási rendszer időról idóre felbomló egyensúlyának helyreálütását és életképes,

ségének folyamatos fenntartá§át célozza. Talán ez vo|t az egyík gyengébb pont a gya-

korló gl, dd, és HDS,közveden csapatok hadtáptórzsei tevékenységében, mivel a had,
művelet megvívása során a saját csapataink manővereit, az ellnsig témleré:éxeL *i;uxAez-

nínleit fiplelmen leítlül bagua, nen l,áltoztatták neg idíbel a badtápehnek tlhellezheű:ét*h-
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P'::,l blíriligt:: badwnyg/1!. ny_műAi(xk ktlltíot egtkt a mlíraki c:apato\Éa! u
atak uűzaíej!.zíLlú t,azelhtati forrá-rol igéx.,ykuét i readjéínm nódalltuták:iiiÉ.rég rzerint
lb-

Mivel a.hadtápvezetés szerves tésze a csapatvezetésnek, így cszközeik is alapvetóeo
megegyeznek, A HDS átszervezése igen lényéges javulást ereáményezett a ha,liápvez"-
rés h_rradó feltete]eiben. Ezen a gyakoilaton.uol-t mód elórzó. ,,próbára tenni'' a mignótt
lefielose8ek hozzaertó klhőználá§át. (Hadtáp híradás megnótt lehetóségei a glh<it.
véde]rni hadműveletében 1, r. n?tkrth,)

Ennek érdekében a íelkészités során újra ismételtük, h<lgy a badtáP hfu]ü.uit .l
pary.ni,nL,l. 1baduphehun,1 r//,atárnz.t".tnaI n.gel,td.u tell n,B,iilrzrri, fiqyelcmbc reve

í1, {1..ld"I! hadtap vezetószervek (hadtiprör).ek) e, h,dtip.zen czetef ilinl itl,,rnlk
l(orLllmenyelt, vJamlnt a rende]kezésre álló híradó eróket és eszkózöket. Miodezeket
Ía|amato:at igazítani sztiÉÉgu d budtál fúópííéúhez/

. _..Az összeköttetést rádió, rádiórelé, vezetékes, mozgó és je|ző hiradóeszközökkel
kell biztositani Nagyon fontos, hogy valamennyi hiradóázközi, sajátosságaik figyelem,
bevetelelel, komplex mödon afkalmazzok és ezáltal bármilyen kO.ü-?ny"lilOrOtt
mcgvalostr_suk a ha,.1tápvezetessel kap, solato. intizke.lesck. jel nre.ek er egyeb Lajckoz
tatások idóben türreno. rejtett adá"ár é. réreleL,

. A gyakorlaton megbízhatóan megveiósult a hadtápvezeté§i pontról az összeköttc-
tés a parancsnokkal és törzsével, az alárendelt csapatoÉ, az elöljáió parancsnokság és a
szomszódok hadtápvezetési pontjaivtri, az alárendelt hadtápszervezÉtekkel, lépcs5kkel,
tJgyanakkor - többnyire a híradás alapvetó viszonylatainak ielhasznáásával, va!,y önálló
viszonylatok megteremtésével - összéköttetést leÉetett biztosítani a ku. kon. i. cliszpé-
cser pontokkal is. Ezeken túl szervezettebb belsó hiradás valósult meg.

. _ Mindezek mellett még nem tudatosult kellóen, hogy a csapatvezetés cgységcs hír-
adórcndszerébe beilleszkedó és a hadtápvezetést biztosít hiraáásé.t o hadlupháy.nes
felelós, Elofordult még,a vcdelmi hadmúreler 1, napjan i.. hogy a.lorr cs,pat |rJiiphe
lyerte\ nem rudorr kelloen (l.zJmolni ,r hadráphiradas rcndieról.

_ Jól 
taprntható volt, hogy a hadtápvezetés folyamato55€it es szilárclsagát mennyire

erdsen 
. 
beíolyxolja - eselenkcnt mcghatirozza -'a megbíÁató összeköllete. lennlar

ra<a_ a hiradö etzközök hoz,,áenő kjhasznalása. a rcjrjelze, elórn szabályainak betarrá.,á
val a titkosító berendezések múkódtetcse, s nem utolsösorban a hirádo eszközökkcl
való manóverezés,

A gaÉarlatat a uédelni hadruúuefut llarltápbiztosíni.ujaaL tlazetélértl hadsereg hadtápve-
zetési pontot, az ellátódandár vezetésóre dandár vezetési pontot, a HDS iuatap'"t.O
lépcsó vezetésére ellátódandár elóretolt vezetési pontot, a Éadserei hadtáp tartalék kör
letébe egévségügyi dandár vezetési pontos_ teiepítetünk, A haitápveietési pontok
részére általában tórekedtiink az ellenieg várhato 

-focsapásának 
iranyától ol<Jalra a hír,

adás és összeköttetés számára kedvezo körzetbe, múszakilag b...ná.r.tt kórletet kije,
lölni, A hadtápvezetés élet- és működóképessége fenntartáá ér<lekében a hadtápveJe,
tési ponttól 10-1' km távolságban tafta.lék ÉlePülési körletet jelöItiink ki.

, A. baL*en hadtáp felilhé:kcA kialakításaná] sajáiosságként jelentkezen, hogy az elsó

try:b:," ":d9.j^patok,hadtápbiztosítás,ira tiieÍott lajtapeúk és -eszkáokloportja
a sav.szelesseget fi8yelembe veve, eg1, lépcsóben a védelem tengelyében, majd a hidmÚ,
ve|eu_telépítes változjsávaI szelessegben lépcsózve települt, VJzeiésére elló, e. elóretolt
vezetési Pont települt. (Megoszton telepíiésnél az egyik lépcsót az ellátóezred egyik
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szrllitó z^szlóalj törzse vezette.) A hadtest valamennyi harcá§zati magasabbegységét és
e8ységét biztosító hadtápcsoportosítást a hadtest hadtápsáv hátsó határ.án telepítetnik,
melynek vezetését az ellátóezred vezetési pontja végezte, A hadtest hadtáptartalék veze,
tése a tartalékállomáoyba beosztott eü. z. (o.) vezetési Pontján keresztül va.lósult meg,

Természetesen a védelmi hadmúvelet készenlétéig már a jóváh€yott hadtáp fel,
építésének megfelelóen szükséges a hadtápvezetés megszcrvezése is, Konkrétabban a
badló[) ftliPift:lr h|)z()tt elbatározásal c1g,ilejiíleg .lz lllútí lJaplj.íO:ítá§ iránlító uzet!:i pottoA
.rutitl tlgre kelktt bttjtani,.

- e vezető tórzsek állományának megosztásirr:

- a vezetési pontok parancsnokai kijelötósét;

- az információrendszer ós döntósi jogkörök egyeztetését;

- az általános szabályoktól eltéró biztosító-kiszoigáló crók és rendszabályok meg-
határozását;

az egyes csoportositások és vezetési pontok kózött a higgóségi, együnmúködési
viszonyok szab^Iy ozását:

az összcköttetés személyi, technikai eszközfeltételei, alkalmazási rendje szabályo-
zását, kiemelt {igyelemmel az ös§zekötó tiszti rendszerre és operatív csoportokra,

A hadtáptörzsek ellenórzésekor elesen vetódön fei, hogy a védelmi badmúveletek-
ben (harcban) külöoósen nagy hozzáénést követel a hadtápvczetés rendjének szüksóg
szerinti idóbeo történó változtatása, hiszen a kcdvezményes ideiglenesen az ellenség
kezében van, Emellett az is taPintható volt, hogy az előre meghatátozott túréshatáJoo
belül ncm célszerő az események menetébe beavatkoznt, de az azt meghaladó változás
csetén gyofsan kell e változásokra reagálni,

A gyakorlat jó tapasztalatokat adott az irányban is, hogy a hadtápveze|és es lgy n

hadtáp rugalmassága olyan munkamódszer kia.Iakításával érhetó el amely legobban biz-
tositja a heiyzet alapos és folyamatos éxékelését, a feladatok végrehajtási mérvének
ismeretét, a változások előrelátását; a tartalékok meglétét erókból, any4gi eszközökból,
utakból, köfletekből stb.

A gyakorlaton a korábbiaktól n€yobb figye]ínet lorditottunk a hadtápbiztosítást
befolyásoló, olyan esetenkénti leiadatok gyakoroltatására is, amelyek végrehajtásához
iderglenesen kiküIönített személyek, csapatok ténykedóse szükséges. I|uu* t,altaL:

- hadtápfeldetítés, vagy szemrevételezés;

- hadtápszervezet .vagy hadtápvezetési pont áttelepítésének elókészítése;

- egyes hadtáplépcsők, anyagátadóhelyek, ta]álkozási pontok, átrakó-, kirakó,,
v4gy ledobóhelyek munkájának iráoyítása;

- egy-egy hadtápm anővet irányitása;

- területkiürités;

- jelentós helyszíoi, vagy zsákmányolt kószletek igénybevétele, elosztása;

- kfuakóállomások harcszerú múkódtetésónek megszervezése.

Visszatekintve a gyakorlat eseményeire meggyőzően bizonyítottnak látjuk a had,
tápfe]építés és a hadtápvezetés elszaKthatadan ósszefüg8ését, annak statikus és d.inami
kus elemeivel, Gyakorlatainkon az elkövetkezókben még mesteribb hozzáértéssel szük,
séges ezen elvek alkalmazása.
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Sajnos a szetvezeti változásokat csak részben tudtuk követni a vezetés számitás,
technikai eszközei, alkalmazása tekjntetében. Ez elsósorban az R-l1,es, illetve VT 20-A
komplexumokhoz szükséges új pro|:rmok elhúzódó elkészítésére vezethetó vissza,
Aüidaló megoldások alka.Imazásával a számitástechnikai eszközeinket részfeladatok
kimunkálására tudtuk csak elsósorban akalmazní. E téren is jelentős elórelépésre van
szükség a gyakorlatainko n,

A galzarlat lapaszrabbi btrnÉábcn néhán\ hril,ethezteth k1,oaása
mndenAippea ittdakolt :

- tovább keü tanuLmányozni a védelmi hadmúveletek (harc) követelményei sze
rínt az új szerlezetí csapatok, azok harceljárásai követelte hatékony hadtápbiztosítást
eredményezó módszereket, hozzáértóbbe n kjhaszná]ya az átszervezett hadtáptörzsek és
alegységek lehetőségeit;

- a §zámítástechnika lehetóségei fokozottabb kihasznáIásával tovább kell melyiteoi
és operatívabbá tenni az FVTSZ és a HTPSZ e8yüttmúködésen alapuló, vezetó-irá-
nyító tevékenységét a HDS és csapaüadtáp irányába;

- az ellrátási feielósségnek alárendelve az együttmúködés szervezettebbé tételóvel,
m4gasabb szintre szükséges emelni a csapatok harctevékenysége - manóvcrei és a had-
tápmanőverek (utakkal, anyagiegeszségügyi erókkel, eszkózökkcl) ósszhangját;

- növelni kell a hadtáp vezetó állomány készségét az ető-eszkóz eIosztLs, az e)lá,
tá§ra utalás és az ellátó forrásokhoz kijelölés összehangoltabb tervezésében és szervezé-
sében, valamiot a honi terület eríforrlsú szervezett kihasználásában, azok ellenségtól
való mentésében, a területi szervekkel szükséges együttműködésben;

- mindent meg kell tenni a háborus hadtápvezetós ,,írásbelisége" csökkentésére, a
lríradó eszközökön továbbított rövid intézkedósekkel történó vezetési módszerek széle-
sitésére;

- az eddigiektól behatóbban célszerú a hadtápbiztosítás tervezése,§zervezése és
irányítása folyamán foglalkozni a biztosítási övben harcoló, onnan esetenként kiszoruló
(visszavonuló) csapatcsoportosítások hadtápbiztosítása kérdéseivel,

A rulkLktel a Jbbóirat téghl talílhatóA.
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Frontparancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton részt vett
gépesített hadtesthadtáptöízsek tevékenys€ének

tapasáalatairól

SArabátt Lírzló ezreda

1987 júniusában az MNK területén levezetésre kerüIt frontp,lrancsnoki és tórzsve-
zetési gyakorlat fóbb hadtáptapasztalatainak - egy vá,ltozatban töfténó - közreadásával
az új szervezeti strukturának megfelelő elméleti és gyakoriati tennivalókat kivánom eló-
sdteni.

A gyakorlaton kiemelten a védelem, a védelmi hadművelet (harc) elókészítésének
és megvívásának követelményei kerúltek íeldolgozásra (utóbbi évtizedekben íront-
szintű védelmet még nem gyakoroltunk).

A M4gyar Néphadseregtól bevont törzsek elsó alkalommal gyakoroltak a dandár,
szewezető hadtestekkel, az új hadmúveleti-harcászati és csapathadtáp szabáiyzat tcrve-
zetekben e]óirt kvetelmenyek és normatíváknak, okmánytervezeteknek megfelelóen.
Igy elsó alkalommal nyilt tehetóseg gyakorlati tapa_sztalatok szerzésére, a szabályzatok-
ban rögziretrek meré.érc. ellenórzóscre.

A badtápbiztosításra uanatÉazóau a gakorkt célkiűzé.;eitteÉ negfeleltíen adott a|tadtáp,
törzsek a védelmi hadmúvelet (harc) lradtápbiztositásának megtervezésében, megszer-
vezésében és vezetésóben gyakoroltak, Ezen belül fokozták az összfegyvernemi és a
szakmai ismeretek színvonalát, az űj szabályzatoknak meg{elelóen korszerűsítették a
szakági, valamint az ósszfegyverneni és szaktörzsekkel, csapatokkal az együttműködés
területeit, formát,

Járta§ságra tettek szert az újszerűen jelentkezó elméleti és gyakorlati kérdésekben, a
dandárszervezetű hadtest hadtápbiztosítására vonatkozóan,

Folytatták a hadtáp- és fegl,vezettechnikai szakágak törzsei együttműködésének,
tevékenysége legjobban megíeleló módszereinek, formáinak a kialakítását, kiemelten a
lószerellátás tenjletén, de az érdent eredmények még váratnak meguka.

Kutatták a hadtápbiztosítási okmányok (térképek, magyarázó jelentések, számve-
tések, intézkedések, jelentések) kimuokálásának, egyszerűsítésének és csökkentésének
lehetőségeit,

A gaAorlat h&dJápbiztasítáli íekdatai lÉgrehajtáll íapaJzlalatliról:
A íeladat elsó részében az elsó mozzanat feladatai végrehajtása során a hadtáptör-

zsek munkájában a párhuzamos munkamódszert céürányosan alkalmazták, ami biztosí,
totta a különbözó (hdt., dd., e.) tagozatokban a folyamatos, Éeszes, irányított tevékeny-
sé8et,
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. Kiemelt figyelmet fordítottak a feladatúsztázásra, az elgondolás kialakítására, a
döntéselókészítés kollektivitására és az egyes részfeladatok, d;ntések aláíeodcltek feló
történó továbbítására az elöIjáró hadtáptórzzsel való szoros együttműködésre,

Az clöljárói elózetes intézkedés feldolgozása, értelmezése, a törzs tájékoztatása és

'' aláfendeltek fcié törtónő differenciált, konkretizált Liadását (éló és fiktív alárendeltek
felé, az elsó lépcsóben védók és a hadtápbiztosítók felé stb.) a módosított grafikonok,
nak megíelelően 45 percen belüi hajtotta a hadtesthadtáptötzs végre,

á hadtest összfegyvernemi törzs feiadattisztázása elgondolásának kialakitása során
- a HTPH ós az FVTH érdemi kezdemenyezesc.e - a HÚP és szakcsapatok csoportosí
tá§a, az utak kijelölésc, fenotartása, helyreálLta§a, az e]látási íorrások ti:ztázasa aH-on
párhuzamos munkamódszerrel törtónt.

Az éló alárendeltekkel a kapcsolat folyamatos, érderni ós konkrét volt.
A megtervezés és megszcrvezés u.ís lllalllxt emeihetó ki a hadtesthadtáptörzs

nyugodt, operativ és hatékony tevékenysége, a folyamatos iníormáció: vétel, feláolgo-
zás és továbbítás.

. . Ar_ új_ szabáIyzattervezetet órdemben eredményeserr ós kritikusan ;r]kalmazták. A
hrdtesthadtáptörzsbcn kezdeti eredmónyeket értck el a munka rrcicndizalasa, az últa
való törekvésben, a munkaokmányok ésszerűsítése, a számítástecbnikai és vezetési esz-
közök alkalmazása terén,

. 
A hadtesthadtáptörzsben az ellátóezred operatív csoportnál kidolgozott okmá-

nyok tatalmi és formai vonatkozásban egyarint igényesiéget tükrözt;k.

. A7 éIő dandárlradtáptörzs elméleti felkészítettsége, felkészúltsége és munkája a
követelmények alsó határáo gyenge szinvonalú muúát végzett. '-

A dandárhadtáptörzs a hadtápbiztositásra vonatkozó elgondolását, elhatározását
igen 

"iskolapad módszer'-rel dolgozta ki, a tervezés á.lkalmával oem hasznosították a
íegyvernemi fónökök jelentéseiból a szembenálló ellcnség nemzetisége, §zenezete!
iegyverzete sb., amelyeket a daodár íelderító és légvédelÁi fónókénef jelentóseiben
lehet adaptáJrri,,pl, az elsó tömeges lógicsapás kihátása az egészségügyi veszteségre,

. A RAKTÜF jelentésóből, amelyből levonható az, hogy a aÁaa.,"getyh"ty f.l-
adata a |őszetklszá]]ltás volumene megnövekszik, vagy a daűr múszati t'dnOi 1eiente,séból megtudható, hogy. a múszaki harcany4g felhasználása a biztosítási órlben (a
múszaki zárcsomópontokbán) megnóvekszik, a múszaki murikák 1, ós 2, sorozatában
mennyi any4g k_erül beépítésre, mennyi fedezék kerül kiépítésre, amelyek a száIlításra és
az üzemanyag-íelhasználásra egyatánt hatással lehetnek.

A következtetések levonásfioz védelemben nem elhanyagolható a harcelőőrsök
helye, ellátása, uta.lfua, a védelmi sávbao elhelyezkedő egyéb é.a'k: határórcsapatok stb.

.,A . 
hadtesthad táptörzsben gyengébb oldal volt a különbözó hadtesthadtáp harc-

rendi elemek (csoportosírasok) vezetésének ós a híradás lehetóségének, összevonásá-
nak, egyeztetésének elnagyolása, tervtérképeken a hadtápok csopJrtosíiásának indok-
lása, a helyzet és a tervezési adatok keveredése.

A hadtest- és dandárszintú harc hadtápbiztosítására hozott elhatározás, a terv
kidolgozása során fel kell dolgozni minden oiyan kérdést, ami hatássa_l lehet a hadtáp,
biztositás megtervezésére, megszeruezésé.e, .r,irrt 

", 
ellenség várhato behatá.sának meg-

íelelóen, az elsó tömeges légicsapás (ELTÉCSÁS), az eltenság tömeges tüzérségi túzelá,
készitése a biztosító erók a dandár első lépcső ziszlóaljta, Í, íaueíaau ekó lápcsóben
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várható vesztesé8re, illetve ezeket a kérdéseket is celszeű vizsgáIni a számvetéseknél,
mógpedg irányonként.

A várható üzemany4g-fogyasztás kiszámításánáI nem hanyagolható eI az, hogy
mennyi eró, eszköz és any4g kerül igénybevételre, fellrasznáIásra, a kiszáütandó harc-
any ag, épitő any ag volumene.

Fontos, hogy az után- és hátraszállítási és harántutak hossza és annak berendezése
feleljen meg a rendelkezésre álló, biztosított szakcsapatok (íorgalomszabáIyozó, hely-
rcáIl,to) kapacitasnak.

Célszerű, lrogy a,,'I'erv a hadtápbiztosítás megszervezése" címú térképen, az aikal-
rrrazási térképeken csak azok rendeltetésének felhasználásahoz szükséges összfegyverne-
mi,fegyvernemi elhatározás legyen, de ugyanakkor célszerű a telvtérképen rögzíteni a

megerősítóket, a hadtest mentóosztagba kijelölt hadtáperóket, a komplex feltöltés
helyét és anyagi készlcteit, a fegyverzettechnika stacionér raktárait stb.

Az eIőkészitő idószakban nindig célszerú tisztázni, hogy mikor, mennyi robba,
nóany4g kerül a hadtestnél kiszállításra, amit az e|öIliLtő száüt ki annak a tranzitáItsár,
czeket a biztosítási tervben meg kell jelentetni.

A hacltest egeszségügyi zászl(lúj irányában a biztosítási óvb,en és a védeíem elsó
lépcsójében levó dandársegelyhelyek vezetését R-170, R-107 M-val az egészségügyi
zászlóalj útjln céIszerú vezetni.

Á csapaúadtáp szabályzatban jelenleg megfogalmazott csoportosítá§ úgy tűnik,
hogy elaPrózott (két irány, 4-' csoportosítás),

Alapvetó tapasztalatnak teknthetó az, hclgy a dandár szervezetú hadtest a had-
múvelete (harca) hadtápbiztositása elméleti és gyakorlati kérdései további a.Iapos vizs-
gálatot, begyakorlást igényel valamennyi tagozatban. Rugalmasabban kell kezelni a nor-
matívákhoz való mindenáron való r4gaszkodá§t, a lószerellátás és szállitássa.l kapcsolatos
számvetéseknél túl kell lépni, csak az FVTF-re várakozó megoldáshoz való ragaszkodá-
son, néhány kiemelt fegyvernemi tötzzse\ az együttmúködést kezdeményezni kell és a
fblyamatosságot fenn kell tartani.

A gyakorlat második felében feladataik végrehajtása során a hadtest, és dandárhad-
táptörz§ek beosztottjai munkájukat javuló eredményesség;el oldották meg, tevékenysé-
güket a dinamizmus jellemeztc. A döntósckhez szüksóges információkat időben feldol,
gozták, azok alapján gyorsan tudtak intézkedni. A vezetós végig folyamatos és megbíz-
ható volt,

A hdt. HVP - ezen belül az FVTF,ség folyamatosan rendelkezett a le8fri§sebb ada-
tokkal és szüksó;lszerúen készenállt a vezetés átvételére.

A hadtesthadtáptörzs tevékenységében pozitívnak ítélhetó meg az, hogy a helyzet-
nyilvántaltó térkópeket idóben, folyamatosan vezették, az inforrnációkat gyof§an továb-
bították. Mindezek mellett:

- Tovább kell íolytatni a hadtápegyüttmúködésben az útkeresésre való intenzív
törekvést, a dinamika vezetésével pálhuzamos, eredményes tervezómunka folytatását a
lradtest eilencsapása hadtápbiztosítása vonatkozásában, a bejátszott vcszteségekre való
gyors rcagálást, intézkedések és jelentések érdemi foganatosítását.

A jövóben célszerű n4gyobb figyelmct fordítani a dinamika alatti döntésekre,
alaposabban szükséges figyelembe venni a súrún lakott településeket, a lrarántirányú
folyókat és mögöttes területen lcvó nagy tavakat (Balaton), azokon található, felhasz-
oálható száűtóeszközöket stb,
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- A daodárellátó század vezetésében kiemeltebb figyelmet kell for<Jítani a végre-
hajtó alegységek vezetéséfe: feladatszabás, a személyes elizámoltatás, a híra<lás bizósí-
tása vonatkozásában.

- Sokkal kiemeltebben kell kezelni, összehangolni a dinamikai manóvereket az
öswfegyvcrnemi Lötzzsel ez összíegyvernemi törzs ielé kell játszani minden esetben a
hadrápmanóvereker, hogy ,:zok össze legyenek hangolva, Ki keü erószakolni a parancs-
noknál (törzsfónóknél) a száütási üteméknek megfáelóen az utak igénybevóteÉt, hogy
a hadtáp manóvere a csapatok menóverével összhangban legyei.

. -.A nldtápegyüttmúködés megszervezésénél és végrehajtásánál a figyelmet
érdemló kérdések egyeztetésére célszerú összpontosítani, amélyek gondolatokat]'kérdé,
seket v4gy felvetéseket jelentenek, Ehhez kiemelten fontos ismerol a részt vevóknek: a
parancsnoki elhatározás lényegét, a hadtest hadtápbiztosításra hozott elhatározást, a
hadtest feiadatait légvédelmi hadműveiet visszavetésében vató részvételt, biztosítási
óvben folyó lrarc, a fóvédőóvben folyó harc stb.),

. - 1 hid|4pecyüttműködés ta-rtalmát jó renclelkező módszerrel, cél, hely, fcladat és
idó szerint kell kialakítani, Kiemelt figyelmet fordítva a biztosítási óvben harcoló nem
kis lótszámoak hadtápbiztositá§ára,

- A biztosítási óvbcn harcolók hadtápbiztosítása vezetését a magasabb szintű
HVP-ra cé]szerű bízni, a hadtesthadtáptörzsból opelatív csoporton keresitül vezctve is
meg lehet va)ósitani.

- Azt is célszeű részletesebben vizsgálni, hogy a hadtáp csopoftosítá§ának feleljen
meg a vezetettsé8J ezen belül elsósorban a titkosított hífadás, a csopoltositá§,

- A közeljövóben célszerú vizsgálat aJá venni: a HVP híradásának, a múszaki
erók és eszközöknek l megoszthatóságát, a légvédelmi biztosítást, a VT-20 ESZG áüo-
mányának békében va.ló felkészítését stb. A kiilöníéle any4gjárandósági cikkekkel való
elsó és további ellátás rendjét. A dandárhadtáptagozatban igy céIszeÁ az ellátó sztaad
parancsnokáv;rl a feladatokat meghatározni és elszámoltatni, mint ahogy Mt a ZPK
végzi a száza<Iparaacsnokkal, arról kell e]sósorban a dandárhadtápfónö[nek meggyő-
zódni, hogy a századparancsnok megértette-e a feladatot.

O1uyéglba a gyakorlaton §zerzett tapaszta]atok azt bizonyítják, hogy az új szerve-
zetű dandfu és hadtesthadtáptörzsek alkalmasak a hadtápbiztosíiási íeliáatok tervezé-
sére, szervezésére és vezetésére. A kialakitott szervezetek (létszamviszonyai) biztositják
a funkcionális részlegeknek megfelclóen a feladatok szinvonalas vegr€hajtá;á! azonÉan
még objektíve órzékelhetó volia törzsek összekovácsoltságán"k u ti"nyr, egyes elvi és
gyakorlatias kcrde,ekbcn a bizonyralan,ag. a rap;sztalarlin,,ag,

. A tapasztalatok egyértelmúen azt is igazolják, hogy minden szinten - a BAZALT,
87 tapasztalataival - tovább kell folytatni a törzsek es szolgálati ágak celiranyosabb felké,
szitését, a kidolgozói munka tökéletesiteser, az okmánymintak ÚgIegesIteset, az új v4gy
újonnan beosztásba kerüló tisztek felkószítését, a szükseges jártasi{és készség szin97
nek kialakítását.
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A gépesített hadtest hadművelete hadtápbiáosításának
tapasztalatai az új szabályzat-tervezetek és végrehajtoft

gyakorlatok tükrében

Eíri Tibar czredu

Az összfegyvernemi csapatok szervezeti megujulása mindenek elótt az erók és esz-

közök ö§szpontosít]ísát jelenti. Ez a szewezeti változás természetesen nem csak megúju-
1ást, hanem több tekintetben - a hadtudomány legkorszerúbb elveinek és kutatási ered-
ményeinek íelhaszn ásával - a hadműveletiharcászati csoportosításban, a csapatok
alkalmazásában, a harc megvivásának módszereiben is jelentós változásokat efedménye-
zett. Ebben a helyzetben a Jzeruzeti ,rálí()kiJah a hadtápszervezetek új szervezeti formára
való áttérését, további integráIását, lehetóségeinek növelését a h,zdláPbizt()sítá.l - tórté,
nelmi távlatokban - kiakk h reldszeréwk fejlelztését is jehxti. Úgy ítélendő meg, hogy a

végrehajtott szervezeti korszerúsítés az l)sxfeguememi cwalak Íel!?ílé:lbfi, szerwzetlbe\

nűlöű.rében, urzxé.ri rexdjlben gi)kau fordulatot hozon.

Most, amikor a §zefvezeti változások befejezésének, az összfeglwernemi harc és a
harc hadtápbiztosítása megújulásának idószakát éljük, neg kell ragadnun| mi azt kat a
íapdfttllllíahat, amejek a tórtélelmi múltbóI, a tegnap és a ma elméleti ismereteiből,
gyakorlati módszereiből J'elbaxnálhatóh eg új szeneza újszerű alkalruazá.uiban.

A ziszI6a11, a dandár, a hadtest szervezeti felépités nem új a hadtörténelem palettá-
ján. Ezek a szewezeú formák az elmúlt évszázadokban végbement háboruk ,,termékei",
mégis azt kell mondani, a mi szervezeteink egyikhez sem hasonlíthatók. E tekintetben

,,tiszta yizű forrást", amelyból csupán meriteni kell, hiába keresnénk. .44oltAe azl latitju:
,Nen baghatóL Jigelnen hítal a Laábbi hábonlk tapavtllnlai, de té.rnÉ jól elzlinlbr, bog,
a tapa,rztalat wm jehlxhü néfclt ,l jel€nre. . . crak egahn elzközünk marad: tireAutls nk arra,
l:og előre l,is.rah a jöt,endő eseméryeit 6 bebatóan negt izsgáljl k a nai hebzetet.")

Most, amikor a világ- és katonapoJltikai helyzet formálásában a hagyományos
háboru ú1 doktdnája van derengóben a látlratáron - amelyet a n€y pontosságú fegyve-
rek uralnak - egy percre sem feledkezhetünk meg korunk kardináüs kérdéséről, a
tömegpusztító fegyverek világméretú alkalmazásának veszéIyétőI-

Visszatekintve az elmúlt idószak bonyolult összefilggéseire, az eddig megszerzett
tapasztalatokla, hatuozottan kijelenthetjük, a2 ,6j szeíyezeú formtk:a valő áttérés fő
feladatait eredményesen befejeztük, kezünkben van az új harc- és csapathadtáp szabaly-

l sapa!ryikar: Hadtudomiinyi irásai,7,ányi Katonai Kiadó, 1976. év, 20r. oldal



zat, elvégeznik tórzseink hadműveleti-harcászati felkészítését, átdolgoztuk a magasabb
harckészültségbe helyezéssel és mozgósítással összefüggő terveinkit, hadtcstparancs-
nokságunk egy gl. dd. tórzsével eredményesen vett tésit a frontparancsnoki ésiörzsve,
zetésj gyakorlaton, a írontparancsnok által vezetett gl, dd. együnműködési harcászati
gyakorlatán és jó eredménnyel zárult az egyik aiárendelt gl, dd, magasabb harckészúlt-
.igbe hell ezesi. mozgosirjsi glak"rlata.

Á történelmi múIt, a jelen tapasztalatai természetesen nem eIégségesek ühoz,
hogy az új hadtest-, daodár- és zászlóall hadtápszervezetek kikövezett úton, zókkenók
nélkül lraladjanak elóre, Úgy gondolom, a törtíielmi nilt, a rugszrntedttt tupasztalatol, "n. d|lzllbábzaloL luziinkbe adtók a sziii.tigu haPalzkor}ólat, ae.gtercnuttiL iz etírebaladát
Lerekit az j :zeruazLteL allalnazála, a hadtápbiztosítát íj.wl.ű cltei l.r gaÉotlali módsutei
t,tjlit.

_ . A végrehajtott gyakorlatok összegezett taPasztalatai mondatják velünk, hogy az új
hdt,, dd,, z. hadtápszervezetek aiaprendeltetéséból adódó feladataiknak minden'tekin]
tetben megfelelnek, A hadtest hadmúveleti hadtápbiztositísa elvei és gyakorlati mód-
szerei - történelmi és nemzetközi tapöztalatokon alapulnak és a jövóbe tekintőek.

Mielőtt a gyakorlatok tapasztalataj egyes kérdéseit érinteném, lényegbevágóan fon-
tosnak tartom elóreb ocsátani: a bdt. államárya nem állandó; ahdt. megerősítói, támoga-
tói lg!:z:lgtigi elktáúélt any4gi biztosításán ak koordináh.vilrt, hadtápmanővereik eglezte-
rl:éét a bd/. badtápsátan belnl a bdt, PK HTPH fehlís. Azzal kellett a gyakorlat során szá,
molni, hogy a HDS PK HTPH parancsára egyes csapatok átalárendelése, eg1 HDS löz-
l,etb i). hl, drl. előretlonál atáx a httt. álknáttliba kariih, A hdt. állományába iartozó heli
kopterszázad ellátását viszont a hdt. PK HTPH igény szerint a HDS ello. dd. csapatre-
pilő elleószázada közvetlenüI végezte, amely nenr a legkorszerúbb irányzatnak tikint,
hetó,

A legfilnto.wbb sajánvága i Éizé mlgis az, :tlrolható, hogy az ú1 szeryezetekkel ehí est/but
kenilt végrebajtásra harcászati, illewe többíokozatu parancsnok és törzsvezetési gyakor-
lat, mindkét gyakorlaton vat,je!, ndgl/rl tijrzr&, illent cvpdtoh l)etlrl? ,!.lzt, és ami Áegha,
tfuozó kérdés mindkét gyakorlat helsinki szellemét t.uirrőző oxruígtlűtelni hadniwht,
ilhtue harctetÉleryslg atit. Akét gyakorlx, a m4gasabb harckészültségte helyezés és moz
gósítá§ összegezett tapasztalataj, - néhány kérdés mellózése mellett - az j hLl/. y's c:apar
blldtip :z&báOzal lijkréúett a Aöuxkcőlben ,flglalbatí il:ze:

1. A uédelni badnk,tht - barcbadti! L,roPart0,1ítá.l/t dz aldpszabá4,zatteruezü iiilrá,wil
hknle a hadmibelx - a barc felépíté:iwk nedelelíen uhitalt nz6,, Az eddrgi tapasztalatok
affa mutatnak, hogy a g. hdt., a gl. dd, údelmi haltnííl)elüe, b,]ta - az ellenség várható
tevókenységének megfe|elően - ,,fí- h ná:ill iránltlk" suritl talti.utl meg, Ez a meghatáro-
zás egyben az erők és eszközök céürányos csoportosítását is determinálja. Következés-
képpen, a badtápbiztaú^ rh|j ft)ntas ahl)lrl, bng a g. hJt., ,t y/. dJ. badntl'tleletc ls harca
baJttiphiztuvt.lwt a Ij, ;_, l,.J,ih i,a]n)/al n(tlI l;,},/ bel/ ntttalr;,laui.

A harcszabályzat elóírásainak megfelelóen az elöljáró meghat átozza azt a ,köíIetet",
amelyre a lrdt., a dd. - a minden körülmények között történó megtartása érdekében a
fó erókifejtését összpontosítja. Ebból köv erkezik a natolik jcuttlr ,lt , ni;ztrint a hrlr., cll.
b,ldláP, fí aíkfeJté:ét, az adan iráq, a tlálo\atun bt/i1 ntyb,lrarlzaíí kiiet n|ltartá.yiy'rl b.]r,
fula F.purlnItJJ haJta pbit tnliáúu l,// a,nPnuo,itani.

Korszeű hadmúveletben, harcban egyre nagyobb jelentósége van a második lép,
csók, elófevetett osztagok, elővédek, ideiglenes hadműveleti-hatcászati elemek létrehÓ,
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zísának, a sikerek kihasználása, a betört ellenség megíütás4 az eredeti helyzet visszaállí-
tása a támadás felújítása érdekében.

Ebblil Éiinduha logalnazbató meg a batttadiÉ dl, mi:zerint q nzj.vclik lQlutí lit*azxbe.
harcba tlctisíhez, dz i.leighxl baltxűt itli-harcászati eleneA, tltrlaléAok batltápbizttl.títálikt
ííftíalt hddtáí)lípc:íkLLl ú tartaléL hadíáprrlí*krl ís -eszlőzöAful Édl rnd h,zli.

A csapathadtáp szabályzat abból indui ki, hogy a korszerű harc, hadművelet had-
tápbiztosítísa a hadtáp célirányos felépítésével, a feladatnak megfelelő legkézenfekvóbb
c§oportosítással valósítható meg. Ennek kapcsán a csapathadtáp szabályzat tervezet 8,

Pontja a következókethatalozza meg 'A hadtáp felépítése feleljen meg a hadmúvelet a
harc elgondolásának, a hadmúvelet íelépítésének, harcrendnek bizto§ítása a rendelke,
zéste ,ílló hadtáperók és -eszkózök hatékony alkaimazását,. ." amelyet ,,, ..irányok sze-
rint létrehozott csoportosításnak megfelelócn keII megosztani és az irányokon belül a
mélységben lépcsózni,"

A gyakorlatok tapasztalatai attól győzrtek meg bennünket, hogy ezen elvek megfe,
leló ,,szabadságot" biztosítanak a gyakorlat számára. Hangsúlyozni kell azt a legfonto-
sabb elvet, hogy a aaPatbadtáP rabá|zat nittt űlszcriií khaísígrt kínál. s ez nem is lehet
másképpen. Neru hhu ki;telcű ,,di;llí(,lt h4d/á|)lipl:lőí" líh,ehlzni, ha ertt únc: :ziiA,r!g. Azt a

gondoJkodásmódot keü erósiteni, hclgy az alapszabály zatok útmutatását követni kell,
azonban a kialakult helyzetnek megíelelóen kell a hadtápot íelépíteni, csoportosítani,

Ezóft ha a hdt. védelmének méIysége lerövidül, szélessége kiterjed, a hdt. hadtápot
nem mélységben, hanem szélességben kell lépcsőzni, és az itányonként alkalmazott
dandárok ós megerósítók figyelembevételével kell csoportosítani,

A barr is a csapathadtáp szabá$zltl, un lzet tt badlál) lepcrőzésél az egyes clemck lrarc-
rendben hadmúveleti felépítésben elfoglalt helyét, az arcvonaltóI §zámított települési
távolságát egyfelól szükségteleoül nagy pontossággal behatárolja, másfelól oly mérték,
ben írja eló, amely a korszerű ellátási elvek gyakcrlati megvalósítását kedvezőtlenül
érinti. Csupán példázva csak néhány kétdésre szeretném a figyelmet rárányítani. A
harcszabályzat III. rész, valamint a CSHSZ meghatározza a zászlóaljhadtáp csoportosítá-
sát, azonban egy íontos kérdés, a ZPK HTPH vezetési pontjára nincs kelló utalás,
pedig van elótttink péIda, amelyhez csatlakozunk a TF mintájára létrehozható közösen
v4gy önáIlóan a ,,hadtáp figyelóponC' (HF),

A harcszabályzat-tervezet I. ré§z 371. pontja elóírja: ,A fegyvefzeti és technikai biz-
tositó, valamint a hadtápegységek (alegységek) általában a kóvetkezóképpcn helyez,
kedjenek el: dandár fegyverzeti és technikai bizto§ító, válamint hadtápalegységeinek
zöme a dandár vagy a badtet bíucftlldfu l?ö1iitt...' A csapathadtáp szabályzat ebben a
kérdésben a 2 l 1, pontban foglaltak szerint a kóvetkezóket írja eló: . . ,áltaiában a perem,
vonaltó]: ,.,a dd, (e.) segélyhely 10 km, a lószerrel, műszaki any4ggal kik]ilönített szál-
ütó gk,,k .,.a dd. harcrendjének mélységében 1r-20 km, .,.a dd. ellátószázad .,. és a
hadtápvezetési pont a dd. trarcrendjc mögött vagy oldalt a peremvonaltói 25-30 km,. ,"

Ebben a tekintetben két lényeges megá.llapitás hivja fd. magára a figyelmet, nevezetesen
az, hogy a hdt. védelmének mélysége 

'0-60, 
a dd, e, 15-20, a zászlóaljé pedig 3 km,rg

terjed, valamint az, hogy a hdt. védelmi terepszakasz a peremvona.ltól 30-40 vagy több
km-re kerüI berendezésre. Ennek figyelembevételével azt mondhatjuk, hogy hdt. fővé-
dóóve és védelrni terepszaka§za között - mé8 közbeeső terepszakaszok berendezése
esetén is - megfeleló települési, manóverezési lehetóségek kínáIkoznak a dd. és hdt.
hadtápelemei számára, A gyakorlatok eddigi tapasztalatai alapján űgy ítélhetó meg,
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hogy nebéz be|zabe Éehlxe az a fílráryba titlí gl dd., anrb ek hu.ltápíía-íi az elhtást a
bdt. barcrendy nögljtti íeriihttíl sz,lüdy'L\zíc bizíOrííani.

, A hucszabtlyzat-tenezet L rés; ]71, pont elóífása a hdt, hadtápot érintóen a
következók.szerint foiytatódik: ,,a hacitest fegyverzeti és teclrnikai biztoiító alegysCgei,
valamint a hadtáp és bad*st ná.wdi* léprője mdgöít" heIyezked)en el. Ez a megháiározás
elmélyült gondolkodásra kell, hogy késztesse a felelós beosztású tiszteket. A kérdés úgy
vetódik fel: van nekünk arra erónk, hogy aktiv védelmi hadmúveletben ilyen mélység,
ból a sebesültek ellátására, minden any€i eszkóz utárr, és háttuzlűtiLsár4 feltOltéséÉ,
bálavontatlsáta? Az eddigi tapasztalatok az t ígazoljíl<, hogy ezeket a,,szűkszavú" meg-
határozásokat alkotó módon célszeű a]kalmazni, anelyhez az nj csapathadtáP lzabáfi-
.aHe4e2eI ila4)1űle4! .i,r)/gal.

A CSHSZ,tervezet 2 11, pontja segít e kérdésben eligazodni, mert előírja!. , . a hdt.
eilr. z|szlóalj.. , 1)-20 km, illetve a szakorvosi segéIy második lépcsője 30-40, , ..a hdt.
hadtáp elsó lépcsóle 30-3) km, .,,a hdt, hadtáptartalék a HVP liözelóben 40-50 km, a
hdt. ello. e. és a HVP a hdt. hadtápsáv hátsó határ közelében )0,ó0 km mélységben. ..'
települ.

Az eddrgi tapasztalatok egybehangzóan azt'gazoljllr.,hagy a harc hadtápbiztositása
a konkrét helyzet, konkrét elemzése alapján a szabafyzat-tevezetek szelleméBen valósult
meg. A hdt, elsó védelmi hadmúveletében lrazai területen a fóerók elótt a mély biztosí-
tási óvben, ameiynek előírt mélysége várhatóan pontosításra keúI - 10-1' km mély-
ségre megerősített gl. dd, védett. A hdt, véde]nének mélysóge meghaladta a ó0 km't, a
második lépcsót - amelyet a biztosítási óvben levő csapatok visszavonását kóvetóeo egy
gl. ós egy hk, dd. lépcsői - ellencsapásra, a támadásba való átmenethez való csatlakJ,
zá§ra kellett íelkésziteni.

A kialal:ult helyzetben célszerúnek látszott hdt. hadtáp el§ő és második lépcsót lét-
rehozni ós az aoyd,egészségügyi biztosítást hadmúveleti fó- és második irány szerint
c§opofto§itani. lgy e hdt. hadtáp első lépcsóben, amely a fővédóőv mögótt helyezke-
dett el egy jelentósen me8e.ósített eü. z.-t, egy lőszeít, műszaki harcanyagot mentcsító
any4got száilító szd.-t, két ku. kom, sz, t, nehézhídrakó gk. rajt alkalmaztunk, a ná:ik
iláryba egy eü, z,, egy gk. száll, szd,, egy ku. kom. sz, működótt. Hdt. hadíáltaríákkal
lé})tsiíztiillÉ cgy dd. sh.-ból, egy ku. kom. rajbóI és lószerrel, mű.. anyaggal, ali. Eg.,gai
megfakott gk. szá]l. sz.-ból. -4 htdllp főeúi, köztiik két eü. o., amelybőI az egytk a szil-
ot,t,ui segé| ,a|JOdiL kpüíjél Éépezk, a hdt, vódelmi tsz,-a mö8ött telepúltek. Ébból a rra,
purI!ííálb!íl bdí. l)adtá! rlírelab l.pc:ít hozlml lltre, nixdig lottlrlt feúdala,. a biztosítási
óvben harcolók ellátására a védelmi terepszakaszra hátr;vont gI. dd. komplex feltölté-
sére; a második lépcsó ellencsapásának, támadáshoz való csatlakozásának végrehajtásá
hoz.

Az összegezett tapasztelatok aüa bátoítanak, hogy ez a csopoftosítás m4gabiztos,
szilárd keretet ad e hadtápbiztosítás megvalósíLásáüoz, Az elsó lépcsó irányok szerinti
a]kalmazasa belsó clsszerere]ében is jól köveüeti a csapatok csoportosítását és bizn:í|a,
Lr.p ..l bdl. badtáp íí unklí.jh.E a fdir,tryba, a neghatáraz1ít köiel \qíaúiláhl barcaló cjl
farta!ítás tldelibe iisszptlntnulju ls fbut:zbaíó hgen. A hdt, hadtáptarta.léknak meg van a
nélkiilözhetetlen állandó szerepe, azonban az elóretolt lépcsőt, lia létrehozását a helyzet
megkívánja, mindig a konktét feladatra celszerú életre hívni és a konkrét cél érdekében
alkalmazoi, szükség szerirrt átszervezni, kiegészíteni, me8szüntctni,
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Mindeot összevctvc a tórzsvezetósi és harcászati gyakorlat összegezett taPasztalataj,
alaplán az a következtetés vonható le, hogy szükségesnek látszik: a ZPK FITPH fgelii-
poltjál kiala]'<tani:. a dd. hadtáp első lépcsót a dd, SH-el e8yütt a dd, védelem elsó lép-
csője mögött; a dd, hadtáp fóeróit a dd. védósávjának hátsó hatáfán; a hdt, hadtáp elsó
lépcsójét lehetőleg a hdt. SH-el e8yütt, v€y kikiilönítve a hdt. a fővédőőv mögött - a
közbeesó terepszakaszon -; a második lépcsót a hdt, hadtápsáv hátsó határán; a had,
táptaftalókot az önállóan települt hdt. HVP-al együtt; ha elóretolt lépcsót hozunk létre
a hdt, második lépcsóból ellencsapás végrehajtásár4 tervezett gl., hk, dd. harcrendje -
illewe a célfeladatnak megíeleló hadmúveleti elem - kózelében célszerű telepíteni. Fon-
tos és elmulaszt}ratatlan feladat a tartalékkörletck kijelölése, amelyet azon terepszaka-
szok mögött kell kijelölni, ahol a dd., hdt, parancsnoka elhatározta, hogy a betört ellen-
séget megáütja. I(ír lenne ehhez külöo 

'ideológiát" 
meg{ogalmazni, mert ezt a kialakult

helyzet, a betört ellenség csapÁai - s nem más - fogla kikényszeíteni.

2. A bdt. balnűwleti ftll!ítaéual, a dd. balrruttdjll,el, d hadtáp t,l0p|ft0.1ííá.kil)dl, ,l 6d,
patlattű,treALel a válllári, faníatári jebe!ülí Éii)fítlsi ftladan,Éhal szlrtl dsz{iiggisbel áll a
ktizliti biznsítál tnegszeruezísc,

A hdt. elsó gyakorlatán a közúti biztosítás újszerű feladatként jelentkezett. A
kőzútibtztositiLs rexdtzíi eh,éneh azt tekjntettik,hogy a glphrsiutakat *all beretdtzni a ,,íő"
- és ,,másik ellátási - sebesültkiüritési irártyok" szeint, bdrátttataLat iell clíLésziteti a dd.
hadtápok vonalában, a veszélyeztetett objektumok közelében neguuiilí i,l t?ftlll!k &t,lÉal
Lell Éijelalni és minden hadtápcsoportosítás nak ful:lití utahu van sziksége.

Ismert tény, hogy erófeszítéseink ellenére ser,r sikerült e]étni a hdt. közvetlen
közúti komendánsszázad rendszeresítését, ezé* a hdt. közúti biztositásának aiapját a
megerósító közúti komendánserők képezték,

Nem szüksé8telen megemlíteni, hogy a HDS hadtáptörzs elózetes számvctésck
alapján a hdt. íeladatát pontosan mórlegelvc a hdt. hadtápot negaísifut( a hadmúvelet
elókészítésenek idószakában lg iözúíi klmenütszázaddtll tg f'aryahnLrzabábzri sza*alz,
.rzal, tg EEP,al, Ait atblzbídraki gk. rajjal. Emellett azt is figyelembe kellett venni, hogy
az utak helyreáütásálroz, fenntartás loz milyen műtzahi eúh tánogltá.uhldl számolha,
tunk.

Az elfogadott elveknek megíeleiően egy közúti komendánsszázad képes: 24 íorga-
lomszabályozó őrs (FÓ) telepítésével 120-130 km út berendezósóre tartalékképzés nél
kül, az uhé, szd. 1 nehézhídrakó gépkocsi raja pedig képes 40 fm-es TMM bíd létesíté-
séte,

A hdt. felépítéséból, a hadtáp fócsoportosításából, a felvázolt lebetőségekból kiin,
dul,1a, a ,,fí htási, scbaibhinrííí:i iláqba " cgy forgalomszabályzó szakasszal és egy rujjal,
egy nehézhídrakó gk. rajjal megerósítve az 1. hdl, GU-L a másik irányba egy forgalom-
szabályzó szakasszal, egy nehézhidrakó gk. rajjal mcgerósitve, a 2 sz. blt. GU,t; egy fot-
galomszabáIyzó szakasszal (egy raj nélkü1) egy irtántutat rendeztinkbe. A beleötí utak
berendezését az érintett hadtípelemekkel végeztettiik el, Az 1, lorgalomszabilyzó sza-
kaszt megerósító rajt a bizto:ítáti őubet alkalnaztlk, mid hdt. tafi^lékot képezett. A íaf,
takk is kerülí utahat, mivel több eró nem állt rendelkezésre, csupán kijelöltük és felderi
tettik. A Ltizúti tLftalikot az előteto]thadtáplePcsd manövereihez, a KÁ-ok múködteté-
séhez, a veszteségek pódásához alkalmaztuk,

Nyilvánvaló, hogy az utak elókészítésének, berendezésének megszervezése csupán
az egyik és nem is a legnehezebb feladat, Az utakon meg kell szerlezni a forgalmat és biz-
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tosítani kell a végrehajtást, fel kell számolni az eüenség csapásait, hciyre kell áütani az
utakat, ideiglcnesen pótolni kell a műtárgyakat.

A íelvetett gondolatok figyelembevételével a TÖF-eI, az FVTSZF-eI egycztetnik
az itfLfgahni Írl"d, amelyben két fontos kérdést ke.llett rendezni a ,,hátul levó" összfegy
vernemi csapatok, hdt, repúlók, megetősítók, támogatók manóvereit, valamint a harcá,
szaú rakéták száütásának, a sérúlt harc- és gépjármúvek vontatá§ának a fegyvczeti ós
technikai javítóalegységek mozgásának rendjét. Szeretném meglegyezni, cz nem könoyű
feladat és rendkivül magas színvonalú együttmúködési készséget és következetes végfc-
hajtást követel.

A megtervezett feladatok pontos végfehaitá§át a forgalomszabalyző órsök, század
diszpécserpontok, az ellenőrző-átercsztó pontok kötelessége megvalósítani. A végrehaj
tott 8yakoflat sofán a ,,mozgás" irányitását, a fotgalonszabiúyzó órsök útján az 1. és 2,
sz, G[I-on megosztva szetbontakoztatott század diszpécserpont és két EEP szilárdan
kózbentartotta. Talan az EAP szamat célszerú lenne növelni háromra, amelyet a hdt.
rlkrjrak erJcktben , elizerú alka]mazoi,

A második terület a szikséges nűlzaki ntlnkák tl,vzcbangtllria, amely megnyilvánul-
hat a műszaki csapatok által helyreáűtott csapatutak átvételében a hdt. kizliti biüasilá_w
ni|íszaki lámogatáu:i.ba , műszal<r erőkkel törtónó negeú.itéúbet sajnos azt kcll monda-
nom, a hdt. után és hátraszállítási útjaink műszaki biztosítása csak egyoldalúan, vagyis
részűnkóI tűnik rendczettnek. A hdt, múszaki ezred szervezetc alapvetően a hadmúve,
let, a harc megvivása, a második lépcsó harcbavetése, műszaki biztosításáfa szervezett
alegysógekből áli. A fegyvernemi és szakcsapatok - a ht. vezetési pontok is - a feladat
nak megfeleló műszaki alegl ségekkel reodelkeznek, csupán a hadtápcsapatoknak nincs
múszaki alegysége. E kérdés felvetése kapcsán kiűnt, hogy a bdt, l űrz&li !z0!8il/1tt1 fum
súmll az atát ís lLáh,drzlillítáJi ltd.É tlívali biznuiúsátal és ebben a tekintetben tartlra,
tatlan álláspontot képviselnek. Hangsúlyozni szeretném, hogy a hdt, parancsnok elhatá-
rczása alapján a hdt, hadtáp érdekében a Rábán, a Balatonon polgári és saját eszközök,
PTSZ-ek íelhasználásával kompátkelóhelyeket múködtettek,

Talán ennél a témánál a kelleténél tovább idóztem, azonban a tóma újszerúsége és
fontoss€a ezt szüksógessé tette. Ebben a kérdésben aZ út elején járunk,.1 taPasztaletok
írissek és plasztikusak, mégis szúkségesnek látszik két alapvetó következtetést levonni.
Ha azt akarjuk, hogy a hdt. közúti biztosításának megteremtódjenek a szilárd alapjai,
bdt. *aztakn kizúli htmmetttktts .rzázalat cllszel,íi ilrtrehí.l,ni, a könnyeo mérhetó feladat-
nak megfeielően. Döntó fontosságú kérdésnek kell tekinteni, hogy szervezeti módosí-
tásokkal a hdt. múszaki ezred alaprendeltetéséből adódóan legyen képes a közúti bizto-
sítás múszaki támogatására, Talán ennél is célszerúbb, ha a közúti biztosítás ,,műszaki
m4gja" a kezünkben van egy közúti komendánsszazad - három íorgalomsz abalyzó sza-
kasz mellé egy ,,út és híd helyreállító" szakasz szeryezet ]étrehozásával.

A forgalomiányító század hoyatanozuát illetóen a vélemények megoszlanak,
Egyes nézetek szerint céiszerúnek látszik az cllo. e,-be szefvezni, mások szerint - a
hiradő sziaat]hoz hasonlóan - hdt, hadtápközvetlen ,,önálló" alegysógként kell életfe
hívni.Tapasztalataimalapjánazutóbbiálláspontotképviselem,é!íddltííér!dla|já:e4y-
felöl alaprendeltetéseinél fogva a közúti erők r;:.u. bdt. hadtrip - részben összíeglvernemi

érdeii ftladanb megoldására hil|&latt, másíészt alkalnaz^ál hdt. parancsnok követel-
mélyd szerint a bd/. PK HTPH ht;teLl rntgsztt tlrzzi A gondolatok befeiezéseként csupán
felvillantani van lehetóség arra, hogy a berendezett utakat - ha azt megerősító erók ren-
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dezték be - támadásba váló átmenet során a HDS hadtápnak a közúti eszközökkel
együtt célszeű átadni, és az új megerósító eróket kell szétbontakoztatni a továbbfejlesz-

telt utakon a ZDP-al együttmúködésben,

3. Az anlagi bizn.ítás ls rujllitár lehd^ri nemcsak volumenében, hanem a hadműve,

letek időtartamát tekintve is eltérnek a ho.,ok harca anyagi biztosítása rendjétól. Cél-
szerú abból kiindulni, hogy a hdt. hadmúvelete 3,), vagy ennél több napot is m4gába

íoglalhat, amelyhez megharározható elókészító idószak kapcsolódik, Az any4gi biztosí-
tást és szállitá§t az ij barc- és csapathadtáp szab^yzat,teíyezetek elóírásaihoz igazodva

számos újszerú vonással gazd4godva végeztiik. Lényeges kérdésnek tekintettük a had-

táp-, a fegyverzeti és technikai - valamint már - szoigálathoz tartozó dqaKoh, úiill t?[b-

nikai uzki;ziiL Ao4lhx ellátá.ri, .lzállílá.ri, 1,0 tatási ftnd:Jzcrbn íajrtln í ré?rthaltáliL Meg kel]L

említenem e komplex rendszeten belül új megközelítésben dolgoztuk fel az egeszség-

ú8yi, az állatcgészségügyi, a katonai kereskedelmi, tábori elhelyezési alyag, és vizellátás

kérdéseit. Bizonyos objektív és szubjektív megítóIés következtében nem voltak meg a

hdt. repülő-műszaki, repúlótér-műszaki - egyáltalán a helikopterszázad eliátása - a poli-
tikai felvilfuosító anyag- és térképellátási, száűtási kérdések,

A hdt, védelmi hadmúvelet elókészítése és megvívása során - amclyet 4 napra tel,
veztünk - 8650 t lószer, 300 t múszaki harcany4g, 610 t e8yéb anyag és 2i70 t hajtó-

anyag íelhasználásával számoltuok, Hangsúlyozni kell, hogy az együttmúködési,harcá-
szati 8yakorlaton a hdt. méreű any4gíelhasznáIási arányok még m4gasabbak voltak.

Talán nem szükségtelen megemliteni, hogy a védelrrri harc megszervezése idósza
kában jelentós erófeszítéseket tettünk - a harcászati szabályzat-tewezet elóírásait

követve - a tiizelóállásokban kiegészító lószerkészletek a tervezett műszaki zárcsomó,
pontokon múszaki l]arcany€ok felhalmozására, az előrevonás során felhasznált készle-

tek pótlására a harcból kivont gl., illewe beérkezó ö, lrk. dd, komplex feltöltésére.

Következésképpen az elókészités időszakábao közel 1100 t, a védelmi hadatilela elsí
űpjá, pdi? 27aa í szikrd ls z4o t balianlag krrtilt Lirzállitáva a .rapanl: szillítóuzhtlzei

tp r!:z!n& beaauáuiual

A betórt ellenség megállitá§a érdekébeo hazai tenileten folytatott védelmi halc
aoy€i bizto§ításának íorrásait hadmúveleti irányonként elosztható laktanyai készletek,

,,kózponú" raktárak, népgazdasd források, kirakóáIlomásra, majd a hadművelet során

kiraÉókikötóbe szá]lítotiis a HDS rakrárakból kiutalt készletek képezték, Új,z,ru ,,,,r.
ké t tffl)QtiA a hdt. l,édősáujában a ba.dsáp hátst1 határáig elhiyczArdí, neKefírítíí, tánoglt(í L/

badttűuela sorál átalárendelt a. hk. dd, anyagtlhtásálak, tttáttszállithi ftkdatahak ajrze-

btzxgalíuit, folanans klrtrlináh:ót.

Az any€i bizto§ítás és szá.llitás komplex rendszerében állandóan visszatéró gondot
jelentett és feszültség forrásává nótte ki m4gát, hogy a fegyverzcti és technikai szol8áIat

rendszeresen ÉétL,e i:mefte üq a faga:Jztósi qormtikaL akiutal,tkészleteket, é§ szállítási igé-

oyeik - az elégtelen hadtestszintű lószerkészlet és száütókapacitás következtében -
meghaladta a reális lehetőségeket.

A szervezési változások tovább integrálták, összpontosították a hadtáperóket, -esz-

kózöket, ugyaoakkor a várt - hón óhajtott- mazgríanlagi kószleteA emeléle, asz lltőkapa-
citás reális növelése nem következett be. Ma a hdt. pl. ü.lószerből 1,2 ja-al rendelkezik,
amely már a védelmi hadmúvelet elsó napján sem lesz elegendó a rakétatüzértörzsek
jelenlegi álláspontja szerint, Más megközelítésben a hdt. ósszes szállítandó lószerkész-
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lete 1817 t, összes lószerszállító kapacitása 2094 t. Ezen belül is növeü a feszültséget,
hogy a gL z. raktár 3,7 t lószer mozgókés zletéhez 72 t a dd, raktfu 89 t lószer kiszabaába
94 t, a g, hdt, íaktfu 682,71t szál]ítandó lószerkészletéhez ó85 t szálítókapacitás ál1 ren-
delkczésre.

. A véde]rni harc bonyolultsága a hadtápvezetéstól fordulatokban gazd4g, alternativ,
sokiétú, szervezett munkát követel. Mivel izt akanuk, hogy a Llrx^,gil ,t,íí iara Aiuxrí
nlnyhnek ehget tuljanl tenni, a klszkt,A ,g terzit foldre raÉ'tiL, az i/,linJeltel" tlsísorb.l, a
,na,adib liP,iL J n,{,riú,íL ,nlllo,szhi.,tt b,iourl l .,zalltta,i t,1,1datnbh.l. Kig,,ztto
uiql,bj ha,ta:tlL8,, !i,z,*,,zlerlu ba/n"zltlrl t,l J t-.ll. t,d,/n,n,L ,,l,,, nt.)\l8;b|a_. e|\o
i]temben a biztosrtási ovben kiépített áliásokon; második ütemben á fartJaau ara-
ban. har_ckocsik. gyalogsagr harcl'árművek, páncélozott szíütó jármúvek, lövegek és más
tüzeszközök tüzeloallásajba, és tervezett zárcsomópontokon, harmadik ritemben a
véclelmi terepszakaszon a közbeeső vé<lelmi terepszalaszain, reteszállásaiban, lesállásai
ban, a második lépcsóben levó gl, hk. dd,-ok kij;lölt túzszakaszain, a védelmi terepsza-
kaszon berendezett tüzelőállásokban zömében földre rakva.

. Az együttmúködési és hatcászati gyakorlaton tovább erósödött az a véIemény,
hogy a harc- és hadművelet llláxlzáltlíái. felíöhiji. Éiijlííí.li f(ll alait clJij:Orbatt batfu,l
nűueltt, tlugtlítátátaÉ ilűzaka:zaihoz í.r oaA ná_ndtlarhal neptzakaszaibaz *c!l Aanti. Ilye
nek lehetnek a légi, Iégvédelmi hadmúvelet e5 a biztosltasi óvben folvó lrarctevékenv,
ség, az ellenség rohamának elhárítása. ; herörr ellenseg megáüras.r stb. iclőszako'k,

_ Talán nem szükségteleo megemüteni, hogy hazai területen - amig lehet - a vizellá-
tást célszerú a zárt rendszerű, általunk órizteten vízforrásokró] biztoitani. A meglevó
Iehetóségek mellett is szilárdan kézben kelt tanani a tábori elhelyezesi anyag és mű'szaki
épitóany4g helyszíni beszerzósének iranyirrsát, Tálán a kelletcnéíaprolékási'bban foglal,
kozunk a szcmélyi áIlomány íürdetésével és íehérnemú cseréjével. A hdt. vedOŰvja

::t|:,.r,,"|:T.1]" megálJapithato. hogy az 1omány fiirdésáre számtalan lehetósjg
kinálkozik í;lvakban. ipari. mezógazdasági üzemekben, más nyilvános fürdókben, téleí
és nyáron egyaránt. A tctt intézkedésre visszagondolva azt hiszem ehgndí lctt tlt/xa
ebutltlni a ftirtletlst, megbalűrlzni a nennytl rubizllt 0$z€{|űjlé,li/teÉ, uasa'láúnaA renrljét.

. , 1,'a"- lrurrnatjuk szó nélkül, hogy ha már elóljáró a hdt. raktáraktól 200 km-rc
levo VERÁ-I hararozta meg a katonai kiieskedelmi eílátas és természetbeni járandósá,
gok forla;atnlk - kookrér hadtápfeldeítés alapján - kötelességiink lett volna jelenteni,

l.fl ,,.k.,.|i-T_rnegyet m,rgába foglaló védósávban lqvó FÚSZERT vállaiatoL ,,rak]
tárházaiban_" tegalabb.8-1tl napra etegéndó áru található, hisz ezek evakuálása nem megy
egyik óráról a másikra.

_ ,.Amíg cgyes tenileteken a 
"tulszabályozás''-t tapasztaltuk, acldrg kevesebb figyclmet

forditottunk a több ezer tonna ao yag,raLodására,lleg f.i...n él blnnem zaélÁáry: uz
egyik mozgósított gk. szíllitó zászl6aI1 a számára elő|rt miL]házási terv alapján berende
zett Jakodóállásokon, rakodógépek és váltó múszakban <lolgo zó rca íő IiM alka]mazá-
sávai n4gy nehézségek árán volt képes 2000 t Iőszert 24 óráatt felmáházni. A HTPF,
et_|ijt11.1i|.r -*, hogy ,,s,zorongaton" helyzeükben azr jelenrsck, hogv a rzkodást gl,
e_r9kkel togják megnlrlani. Fn azt gondolom. gl. aeB. megero.irés a hadiáp fe.lezobizio
sításhoz sem lerz ele8endö. A rakodást ugl a hazai. mini az el]en.eqes ,"óI.t.n 

"r 
rr.-

vonaJ.mögött közigazgarisi iztrvek jltel klicndclr polgári lakossfu iién1 bevetelevcl ktll
megoldr'ni. lFy löítent ez a megelózo helyi es r, iJaghábo ru kban is.
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Az artyagj biztosítás és szállitx néhátty aktuális kérdésének elemzése arra eoged

következtetni, hogy a megkezdett úton tovább ha]adva tovább kell nóvelni - elsósor-

ban - a gl. hk. z, és dd. t€ozatokbao a tiizér, aknavetó, páncéltóró lószerkészleteket,
korszerűiíteni kell a csapatok várható alapvetó feladataibóI kiin ddva a mozgó él liegészítí

kilzktel btl:í arlitryait, elsósorban a lőszerek 1avára, ezzel párhuzamosan rez ni Aella szál-

tbó Aückleek hapa[itáúl. Euk a gandr,latoh a gl. hh, úszlóal1 úllbó xaka:z, gl. hh., tii. dd.

szillító:zázad vervezxek lltreboaiv fik mltatnale ha azt akafjuk, hogy krónikus lőszer-

hiány már a hadművelet elsó napján ne kóvctkezhessen be.

4. A badtáp raAtecbnikai biztosítása a közlekedési, egészségügyi, élelmezési, ruhá

zatj szaktechnik;i eszközök állandó alkalmazható állapotában tartását jelenti, Ez magába

i-oglalja a szaktechnikai eszköZök szakszerú üzemeltetését, me8óvá§át, karbantartását,

kiszolgálását, jalítasát, a lrelyszínen nem javítható eszközök hátraszálLítfuát, vorrtatását,

A tepasztalatok azt igazolják, hogy hasonlóan a más technikai biztosítási rendszerekhez,

a váÁató szakfeladatokkal összhangban kell tervezni üzemeltetésüket, kiszolgálásukat, a

várható veszteségeket e8yaf ánt.

A tapasztalatok azt bizorlyítják, hogy a hadtápszaktechnikai biztosítás valamennyi

területét 

' 
fe8yverzeti és technikai szolgálattal összehansoltan a hadtápbiztosítás szerves

részeként kell kezelni, E tekintetben az tgénybevétel tervezése keüóen megalapozott,

emellett elsősorban a karbantartás, de küIönösen a javitís, a veszteségek pótlása még

n€yon M Út elején tart, a dd. és a hdt. lradtáptörzsekben,

A gondok lényege abban összegezhető, hogy az egységes tcchrrikai biztosítás rend,

szerének csatornáin végig haladó szaktechnikai eszközök javítási feltételei ezideig nem

teremtódtek meg, a megsemmisült eszközök pótlásának pedig tovább gyengültek a

lebetóségei. A csápatok a legegyszerűbb eszközökhöz sem rendelkeznek javitóanyagok-

kal, alkairészekkel, céIszerszámokkal, a ,,nyugati" importból származó speciális eszkö-

zeink sorsa szinte ,,tr4gil:ussá" válhat.

Ebben a szellemben kell íoglalkozni azzal a gondolattal, hogy a gl. hk, dd, ello. e,

ja,litószázadubm a hdt. 1alitózász\íaljában létrehozott hadtápszaktechnikai javítórészle

geket cl kell látni hadtápszaktechnikai javítóany4gokka], tartalék alkatrészekkel a hdt.

iaktárakban pedig célszerűnek látszik a pc. és gk, javító4g, raktárban hadtáP.rzaAury':lliÉai

jl.t,itriag. ralúr Ázhgt létrehozni, a szükség es jat ító,, nozgóké.rzhttLet me7alaÉíta i.Tal^n
nem félesleges megemlíteni, nehéz hinni abban, hogy háboruban lesz, ha békében is

gondot okoz etz alkatrészkészletek csapa§zintű megalakitása, a potenciális ellenségtol
vásárolt eszközök hazai részegységekkel való kiváltása,

5. Az tgísuigüpi bizn.itás feltéteIei a szenezeti változások során tovább javultak, a

szerryezetek korszerúsódtek. Az egészségügyi anyagellátás irányában is történtek bíztató
lépések. Ebben a szeüemben kell íoglalkozni azzal a gondolattal, hogy elégségesek-e az

erók és eszközök a hdt. hadműveletek egészségügyi biztosításához, A válasz az, hogy
nen, de azt is hozzá kell tenni, hogy a betört elhnség ntegállíttísáboz dlkalnazott a,ík egy'lz,

slgtigi biztotitiúboz a bdt,tk egendí eú*,kel l-r e.rzLaziikki r,:udtlieznrk, a tauíbbi feladat
haz megtísítí u,íkre és e.rzkljzőAru uan lziÉslg,

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton a hdt. védelmi hadmúveietében 1)0/o,

4500 fő eü, veszteség8el számoltunk, amelyből az első napon 
'oÁ, 

1400 sérült ellátását

kellett biztosítani. A feladat végrehajtásáboz - védelmi hadmúvelet idószakára - a lrdt.

két eü. o., két sebesültszáütó gílkocsiraj, cgy fürdetó taj, egy sebész szakorvos csoport
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me8erós!test kapott, Ebbe a kepbe kell beillesztenünk azt az elvi megállapítást, hogy ag,
hdt, hadmüvclereiben naponta 2-2 eü. o, megerósítésre van szüksé§ A iz,ímvetéők ait
ígazol1ák, hogy esedegesen tömegpusztító fegl-verek a.lkalmazása eietén is - amikor az
eü. veszteség elérbeti a 2100 főt - a két eü. o, ós a már említett megerósítés elegendónek
látszik.

. , _A 
vegrehajtott eddigi gyakorlatokon a védelmi hadmúveletekben az egészségügyi

|:.":i!Tr_!fuo-_ íontos teoyezo beíolyásolta; a fegyveres kiizdelem kezíetea Í ii/1
biuuttti:j ,uh! utjt ttl)púrta\tJ| - a hdt, eróinek közel iioro-a - kerülhet a.lkalm azásra; szá-
moIni.kell a llgi-kgúdelni hadtlűwltt :arál az cllenség áltd, afíet-íÉk ny't nag rrujű rjn?á-
:okÉul s végi| számolni keil a tóbbszörös túlerőben levő elien:ég több irá/?ri;út mbr LJ;pá-
tálal és batcászatt-hadműveleti méiységbe tőítérlő betöúiuel.

_ . Ebben a szellemben kell foglalkozni azzal a gondolattal, hogy a biztosítási óvben
íolyó 1,2 napos harc eű. biztosítására - rneggyózódésem szeriot -'céiszerúnek lászik az
irányokban védó megerósített gl., hk. és határór zászlőallakat eü, erókkel - z. SH el -
megerósíteni, irányonként orvoscsoporttal, sebesültszáütó gk. erókkel megerósített gl,

P d,d iH ": 
telepitenl. s egyáltalan nem látszik feleslegesnik - a kórlrázaf távolság"ait

h8yelembe veve eéc7 eü. o, teleprtese sem. Gondoljuk végig: ez a telület végül is;fel,
adásra_van kárhoztatva"; a polgári eü. létesítményekre nem számolhatunk;", poiga.i
lakosság és szervek evakua]ása megkezdódött, a iebesülteket a hátfább, 60-80 knr-re
lijelölr polgári kórhazakba lchet csak hitra,z,rllItani,

.. _ 
A gondolatsor folytatásaként céIszerű a íő- és másik iránynak megfeielóen első

lépésként a szervezetileg legerósebb sebesüItszállitó gk, rajokÉal, orvoicsoportokkai
megerósített két eü. zá5zlóaljat telepíteni, A sebesültszáütó eszközöket móg ai ellenség
rohama elótt elóre kell vinni a települt dd. SH-lrez, Á főtánybao vé<ló i]d.-t célszen]
megerósíteni a megerósító v€y a biztositási óvból visszavoot ó. cld, SH-el,

A védelmi hadmííveletben az eú_ erók csoportosításánáJ abból kell kiinrJuloi, hogy
az. SH-ek állandóan készen álljanak a tartalékkörlet elfoglalására, a bekerítésben ]ei3
dd.-ok ellátására mért minden lehetóséget meg kell r4gadni a sebesültek hátrasziűtá
sára. Ebbe a feladatba be ke]l vonni a visszatéró általánoirendcltetésű szállítóeszközöket
és a nem szá]lítható síllyos §érültek kiürítósét a hdt, helikopterek, a lesáJlásból visszatéró
harci heükopterek, folyókon, tavakon - pI. a Balatonon - uszalyok, kompok bevonásá,
val. A.szigorú rendszabá.lyok bevezete,é mcüett ,]zzrl is számolni kell, iogy a súlyos
sériiltek ellátasát.át kell .,kapcsolni" a védelem mélységébe, ezért célszerő-L ellenség
rohamának mcgállitása idószakában a szakorvosi segéIy második lépcsólét létrehozni, éi
egyik eii. o,-r a hdt, védelem terepszakaszán telepíteni, a biztositá§i óvból háttavont eü.
o,{ pedis a hdt. mfuodik lépcsójében, a vedelmi terepszakasz mögött telepüIésre felké-
szíteni. Szükségesnek látszik a hdt. szinti mentóositagba egy fegyvernemi e, SH-et,
illewe irányonként 1-1 települt eú. z. osztalyozó .,opo.tot| e, e-ü, védelmi erói egy
részét beosztani,

A kikegé.rzslgzigli él jánáryagi feladanh a lJdí. b.ldtáPfeltt!útér jzwa rélzét Éipezik. A
tapöztalatok arra intenek, hogy e feladatokat a PK HTPH-nek személyesen kell az cü.
szolgálat részere megszabni. KüIönösen íontos a múködési rerület, a vízlelóhelyek,
elláto forrasok íelderitese. a szemelyi állomány élelmezési, vízelláttsánd<, eti. állap'ota-
nak.,elhelyezési körülményeinek vizsgalta és folyamatos figyelemmel kísérése, Járható
útnak túnik. ha a felderítés és ellenőrzés is a sebesült-ellátási, kiüdtési irányoknik meg-
íelelóen va.lósul meg,
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Az álktrgi.Jzségiigi bizíariLi: {eltételá alapvetóen megvannak, azonban védelmi had-
műveletekben elsósorban éIó állatok vfuása, élelmiszerek helyszíni beszerzése esetén
szükségesnek látszik a HDS áeü. o, ,,támogatása" is, Természetesen a ,,metszéspontok,
ban" az eü, védelmi századdal együ,ttműködésben kell feladataikat megoldani. Ennek
összehangolása a hdt. EUSZF és ESZF feladata.

A bdt. ea. ag. u*lár Iétrehozásával jelentósen megszilárdultak az eü, €. es 8yó8y-
di4gnosztikai berendezések ellátásának keretei. Az ellátás rendje hosszú évtizedeken
keresztüI alakult ki, mégis azt kell mondani, hogy az ellátás rendje ,,eresztékei" helyen-
ként meglazultak. Az eü. ag. ellátás rendje nem egységes. Az ag. ellátás a hdt. tagozattól
a katonáig a segélyhelyeken keresztül a hdt. eü, z. egészségügyi any4graktárak útján
valósul meg, Az ellátási rendszer eüentmondásai akkor elezódnek, amikor nem az eü. z.-
ok, hanem az eü. oszt4gok települnek, amelyek az eü, ag. raktárai a csapatok ellátásához
nem rendelkeznek készletekkel, az pedrg egyáltalán nem lesz könnyú, hogy az eü. z.,k
eü. €. raktárait a feiadatokhoz elórevonjuk, A hdt, eü, raktár a szükségleteknek csupán
egy részével, gyógydiagnosztikai eszközcserékhez pedig egyáItalán nem rendelkeznek
cserekészletektel, alkatrészekkel. Meg vagyok gyózódve arról, hogy ez az ellátísi reod,
már az elsó hadmúveletben döccenókkel múkódne. Ezért célszeóbb lenne a hdt, cü. ag,

raktárkészleteit a szükségleteknek megíelelóen kiegészító gyógydiagnosztikai és szak
technikai eszköztartalék ké§zletekkel teljessé tenni, és az utánszállítási és ellátási rendszer
kereteit tovább erósíteni.

Ez a szervezet már most képes lenne nagyobb leladatok megoldására is,

6. A bdt, balháp hgrcbiztrlrítála, amely magába f'oglalja a hadtáp íelderitésót, a
rá<lióelektronikai és tömegpusztító fegy.verek elleni védelmet, az álcázást, a múszaki, a
vegyi- és fedezóbiztositást, az éiet-, a működó-, a teljesítóképesség alapkérdéseit,

A harcbiztosítá§ komplex rendszerében döntó fontosságú hcIyct fogIa| el afelleri,
ílr.Ig^z,hogy az elj. feldedtó és áeü, erók lrdt.-t méretú íela<latokat oldanak meg, mégis
azt kell mondani, íó íeladataik hdt, hadtáp érdekúek, melyet a hadtápkörletek, utak,
ellátóforrások, vízlelóhelyek tekintetében a többi hadtápfelderító erővel együttműkö-
désben keli, ho57 megoldja. A hdt. íeldeítést - tapasztalataink szerint - komplex feldr
rhlsi *rL a|apjál lehet megszervezni a hdt. érintett szakágfónökeivel, parancsnokhelyet-
teseivel e8yezterve.

Ahdl hadláp tönugpuzriíó Ji3|1,clrh elh i !éJ.elnéacA feltételei csakis a hdt, komplex
rendszerén belül valósulhatnak meg. Alapját három fontos kérdés képezi: az időbeni
értesítés, a passziv védelmi rendszer megtéte, és a következmények szervezett felszámo-
1ása feltételeinek megteremtése. Ezen belül is lényeges kérdésnek tekinthetó a szétt4golt
elheJyczés, a tartalékkörletek elókészítése, a műszaki munkák elvégzése, tarta]éL:utak
berendezése, a mentóosztagok szcrvezett íelkészítése, Olan hellzetet Lell teremteni, ame11,,

ben tg irlíbet meglahisítható a uezxés hellreállítfua, a AotluAlzméqel filrzámoli:a, é; a lnűkö,
díhíPtrjé1nád lwgílzöíl aőA ö:szeaaa! alAalnazá:a a barcot toaább fabt4íó barcá)zaíi ru})lrtl-
itó: érdeAében,

A údióíeth ikLi údíkza megszervezését a hdt, REHF-i által javasolt rendszabáJyok
figyelembevételével célszerű megszervezni, amely m4gába foglalla a nagy tcljesitményű
rádióál]omások HVP,tól minél n4gyobb távolságban tórténó telepíté§ét, műszaki
berendezését. Emellett a HiF á.lta.l kidolgozott terveknek megfelelóen mesterien keü
alkalmazni, az üzemmódok, védőáramkörök, tervezett üzemidók, frelolenciák elosztá-
sát.
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Az ákázátL a műsuki l)izíaúán a hadtápszervezetek zómében saját erejükre
támaszkodva végzik. Ehhez a had,l.ipnak nincsenek meg a szükséges eró- és eszközfelté,
telei, Célszerúnek látszik, ha védelnl hadmúvelet megszervezése idószakában a PK
HTPH intézkedésébel meghatátozza 3 múszaki munkák sorozatának rendjét. Isrnétel-
ten azt kel] mondani, előttünk álnak olyan báborus tapasztalatok, amelyek atabíztat,
nak benrrünket, hogy a hdt. védelmének mélységében ne7 rJaí ah a hirendelt Llkasúg,

fiíldnanÉagépek, helyzúu, takb l!ítlíatt.lagok igulbttaul,ttrl ftlttelei. Errol|emondani e§y
elkövetkezó háborúban sem szabad, mert a rombolt utak, mútáfgyak helyreállítáia
,,tömegmunka" nólhil elképzelheteden.

A hdí, hddláp l)egibiztajilása a tömegpusztító fegyverek elleni védelem kérdés-
komplexumából kiszakíüatatlan, mégis néhány speciáüs kérdésról kiilön is kell szólni: a
rendelkezésre álló erókkel, a körletekben az utakon a íelderitési terv részeként is, meg
kell szervezni a íolyamatos vegyi, sugár- és biológiai felderité§t, és velamennyi körlet,
ben létre kell hozni - ott is ahol nincs szervezve - a tűzoltó aeg.-ket, amelyek a hdt.
hadtáp mentóoszt4g szerves részét képezik,

Talán nem szükségtelen kiilön is szólni arról, hogy c élszerő a hadíál]laöll!ílhul belül
a suníl|í az anyagt eszközké§zletek szaktechnikai eszközök m entesitéséíe mr tllilí áll0-
násaAat elíhilzitani, Ezzel párhuzamosan kell elíhlszinni a szennyezett ruházati anyagok
mentesítését, a bdt, közvetlen vegyivédelmi zászlőt1 áüonányába szeíyezett r házati
nfiíesííí 4€g,- k alhalnlazá,;át,

E témakór további rontos kérdése a badtűp frdezíbiznítá:a. A íedezóbiztosítást
alapvetóen két irányban kell szervezni: egyfelól a saját erókkel és eszközókkel, másfelól
a parancsnok által biztosított gl. hk. alegységekkel,

Azt gondolom, ma már nincs olyan egység,, m4gasabbegység-parancsnok, ak! ne
ponto§an éftenó a hadtáp fedezóbiztosításának jelentóséget, amelyet csak megerósító,
támogató erókkel lehet magabiztosan szervezni. Ennek elleoére elsőrendú kötelessé-
günk, hogy saját eróink felhasznrá]ásával megszervezzük a fóldi és légi figyelést, a vizuáüs
íeldedtést, az objektumok közvetlen órzését, az ügyeleles alegysógek létrehozuát, a
közúti komendáns- és rendészeti szolgálatot.

A korábbi gyakorlatok tapasztalatai alapján célszerű a körletekben a védelmi terep
szakaszokat kiépíteni, amelyet a saját és megerósítő erók szállnak meg a diverziós cso-
portok, légideszantok, visszamaradt ellenséges erók tlímadásának visszaveréséhez.
Emellett elsósorban a megerósító erókkei - a saját erók alkalmazrásával együtt - célszerú
megszervezni az utak mútárgyait, a vízkózpontok, kirakóállomások őrzését, az anyag-
szá.llító és sebesültkiüritó oszlopok kísérését, az alacsonyan szálló légi célok ellen légvé-
delmi tűzcsoportok létfehozását,

Ilyen irányú biztató lépések meüett azzal is számolni lehet, hogy a hdt. parancs,
noktóJ kapott meghatalmazfu alapján az egyes hdt., dd. hadtípcsoporto§ítás a PK
HTPH ,,jelére" a kozeli csapatoktól a betört ellensé8 szétvelésc órdekében 

"támogatást''kapjon, Sajnos azt kell mondaoi, hogy a úgi altalnaz.ir kőzyetle a hdt., a dd. légvédelmi
rendszerében valósul meg, pedrg a h4gyományos légvédelmi tüzérezred rendszerbe állí-
tásáva.l megteremüetó a hdt. fócsoportosításának veie együtt a HVP,nak közvetlen lég
védeLmi oltalmazása, Ebben a kérdésben a felfogások megoszlanak, mert az összfegyver-
nemi parancsnokok jől látjaLk a kérdés fontosságát, a légvédelmi szakemberek sajnos
nem jutottak még cl e kérdés lontosságának felismeréséhez.
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Azt kell mondaoom - a hosszú évtizedes tape§ztalataim alapján -, hogy magabiz-
tosan csak azt taítjuk kézben, arra számithatunk, ami a hadtápszervezetekben rendszerc-
sítve van, A szervezeti változásoktól jog3al elvárható lépések ezen a terűleten nem
következtek be. Amíg szinte valamennyi szervezet még a rendészeti komendánszász-
lóaljak is légvédelrni eszközöket, múszaki gépeket kaptak, addig az ellátóezred számára
csak a ,,műszak{apát" jutott, légvédelmi eszközök tekintetében pedd még SZTRELA
11. sem. Azt sem mondhatjuk, hogy a vegyivédelem, a -mentesítés - a nagy tömegű
anyagot és technikai eszközt fi8yelembe véve - az erós oldalunk lenne, reális igéoyként
feimerüló tűzoltó gk.-róI nem is szólva.

Toaábbra:am rnlbzett a hdl, badmfueleteibn a hudifogllaA gűjtkt, írzé,v, tllátáld !.r

bátraszállítáv. A korábbi gyakoriatok során egy alkaiommal a hadiáüományra feltöltött
HDS HFGYÁ,val veló együttműkódós e kérdést kimozdította a holtpontról, de a várt
szervezeti keretek a hadtest vonatkozásában nem jöttek létre. A hdkttaA len€ti:e me.,
meg újuló kérdés. Mi úgy ítéljük meg, hogy az űj szabáIyzat,tewezetben a felelóssóg
mögött nincs meg a végrehajtás feltétele, mivel cz a hlrrlis csak egoldalúdn tat szahá

|ona, mett pl. a hdt. MÚF számára ez a feladat nincs elóírva.

7. A hdt., d dd. bddJáfl)ezet1.1! feltótelei, a hadtápszervezetek korszerűsitésének
eredményeként számottevóen javultak. A dd., a hdt. hadtáptözsek funkcioná]is felada,
tokra szervezettek, ,,lnálló' blradó Éi;t éAekAel rendelkezxel, a hadtápcsapatok erői jobban
koncentraltak, a hadmúveleti, harcászati felépítésnek megfelelóen csoportosíthatók és

nagabiznan tlezabttík.
A hadtápvezetés valamennyi kérdését nincs lehetóség részletesen érinteni, Talán

erre e tanulmány keretében oincs is szükség. Arra váilalkozhatom, hogy a gy-akorlatok
sofán §zerzett újszerű tapa§ztalatQkat éíintsem.

Meghatározó kérdésnek tzLrtom a hdt, hadtáptörzs a feladatnak megfeleló íunkcio-
nális csoportositását és annak újszerú vonásait az oivasó eIé tárni:

A védelmi hadművelet elókészítése és végrehajtásának vezetését az,,önállóan" a

hafcállfuponttól 20-25 km-re hármas csoportosításban települó HVP-ról célszerű meg-
valósitani, Ezen belül a hadtáptörzset állandó és változó csoportosítás szerint kell
működtetni. Az alapvetó csoportositá§t a hadmúveleti tervezó, a közlekedési biztosítást
tewező, az anyagi biztositást tewező, az egészségügyi biztosítást tervezó, mobil adatíel
dolgozó csoport kópeztók. Az ideiglenes funkcionáüs csoportositás magába foglalja az
esetenként jelentkezó kernelt feladatok vezetését, Ezek közül is ldényegesebb a had-
múvelet, az egyes kiemelt hadmúveleti ,,Iépések" lerwzelt során a H-on a PK HTPH
vezetésével műkódő,, hddtápbedm/i! rí i ()paut 11, 60pr|í ",

A tapasztalatok arra cngednek következtetoi, hogy a védelmi hadmúvelet terve-
zése időszakában olyan munkarendet és funkcionális csoportosítást kell létrehozni,
amely biztosítja a parancsnokkal és helyetteseivel a személyes kapcsolattaftást a feladat
úsztázásától, az elhatfuozás meghozatalág. Ezt pedig csak kózós kollektiv munkával a
H-on lehet elvégezni, majd a HVP-orr szakadatlan együttmúködésben folytatni. Aki
már valaha vezetett hadosztály, hadtesthadtápot, körtnyen megéfti, hogy a HW ,,l!tt"
elsísorban a H-hoz ű nen a bdt. elkl. e.-hez Étjtídil, A HW az ij.rszes akrerdlt hadtáp,, feg
wrzüi ó: rccbrihai biztlsííása ulzülséra hit)allll, ezért nem érthetó az ellátóezredhez - ennek
is a második lépcsőjéhez - va]ó indokolatlan ragaszkodás.

A végrehajtott eddigi gyakorlatokon néhány vezetési aktus újszerűen valósult meg,
A hadtáphadmúveleti tervezó c§oport a H-on R,142 rádióállomá§t telepitett, titkosított
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távbeszélő,készülékkei rendelkezett és a fegyverzeti és technikai hadműveleti tervezó
csoporttal két oldalsátolral rendelkezó közös törzsbuszban telePilt, ab\ uau:

- yi'zlatok eljuttetása mellett íolyamatosan tájékoztattuk a HVP-I az elgondolás
kialakulásáról;

- az írásos elózetes intézkedést már megelőzve a fí feladankat nagoltló aapanle PK
HTPH1, 

^ildtápcsapatok 
parancsnokait radión, rávbeszelón ujLtlztaittlk é: ftladataAat

szabtanA számuLra a küszöbön á]ló tennivalóka (tónylegesen működött az ello, c., egy
eüz. operatív csoportja);

- a parancsnoknak tett jelenté§ után az összfegyverncmi vezetésben bevált mód-
szereket kóvewe a ldí, PK HTPHI b|íadó eszközökón - az eiózetes intézkedés kiadása
előtt - a hadnűuekt badtápbiztl).lítá.láfd kialakítatt ekmdah.út j enllrl, a HDs PKHTPH,
ének, aki minden esetben elóretekintó útmutatást adott a feladatok végrehajtásához;

- valamennyi é ntett PK H-el, fegl.vernemi fónókkel pontosításra kerültek az
együttműködé§i alapkórdések,

Talán nem szük§é8telen megemlíteoi, hogy a tervezési, vezetési okmányok alapve-
tóen tartalmukban, formájukban változtak,

Ezen belül is a hadosztályok ezirányú munkájával szcmben lérryeges változás, hogy
a hadtesthadtáp a hadművelet teljes idószakára tervczett, ezen belúl teljes részletességgel
az elsó napra. A hadtáPblztosit^s fő etáPjait kéPezte: u előkészítő )dőszak, a légvédelmi
hadmúvelet és a mély biztosítási ővben folyó harctevékenység, az ellenség fóvédóóv
elleni rohamának elhárítása, a betöró ellenség ellenlókésekkel történó megállítísa; a
második lépcsó ellencsapása és az eredeti helyzet vissza:íütása; a HDS ellencsapásfioz
csatlakozó csapatok támadásánrrk hadtápbiztositása,

Az új uabájzarnrueztt tülrlbel a hadnű,aht hadtápbizto:ítására badte:tbadtáppa-
rau Aeriih kictolgozárra, amelyből az alárendeltek összfegyvernemi megerősitók (pl, hj.
dd,) hadtápparancs-kivonatot, a hdt. hadtápcsapatok intézkedést kaptak, Mint ahogyan
a kialakult helyzetnek megfelelően mindctt cga badmhlahti napv biztasitái terlü LíEíttl-
t nk, úg1 napanllttt hadtápialczkdéJ l^ztlh. amelyböl az alárendeltek. megerósítők intéz-
kedés-kivonatot, kaptak,

Befejezésü csupán néhány gondolatban a hadtápegyüttműkódés kérdéseit kívá-
nom érinteni. Ugy gondolom, ma már senkit sem kell meggyőzni arról, hogy a hadtest-
hadmúveletek hadtápbiztosításának sikere csak a hadmúveletben részt vevó valamennyi
hadtáperő és -eszköz, támogató összfegyvernemi, leglvernemi csoportosítás együtte§
erőfeszítésével, szoros, szakadadao együnműködésével és a lehetóségek legteljesebb
kihaszná.láslval érhetó el,

Ma azt kell mondani, hogy a hadtápbiztositás mindeo t€ozatában, minden terüle-
ten együttmúkódést kell szervezni, amclyet nlrp mint nap meg kell újítani.

A gyakorlatok ósszegezett tapaszta.latai arm engednek következtetni, hogy a had-
típe8yüttmúködés alapját a j'vlhagyott biztosítási tervek, a HDS PK HTPH, a lrdt.
PK €yüttműködé§i utasításai képezik. Az a véleményünk atakult ki, hogy a hdt., dd.,
hadtáp együttmúködését a megszervezés idószakában kell végrehajtaoi az alárendelt és
megerősitő átaláreadelt PK HTPH,ek, hdt,, dd. saját és megeló§ító, e§etle8es támogató
hadtápcsapatok parancsnokai tészére. Célrerűxek láhziA az eg,nthúhi l^t tffrpdJztakí,
téráipex ,ren,/elÉez!l' móúzerluel megsze--ezzi Arról is szó lehet, hogy a hdt, PK együtt-
múködését követően a hdt. PK HTPH az együttmúkódést a H oa aprtiléAas nunkátul
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hiépített badtálrlemehhd gaulagínt tilszftptlememi tercpaxtal felhasznáh.uilal uezuse le,

mivel ennek feltételei a HVP-n még nem teremtódtek meg,

Az ezideíg végrehitott HKSZ és M ellenórzés, a parancsnoki és törzsvezetési, az

együttmúködési és harcászati gyakorlatok összegezett tapasztalai arra engednek követ-
keztetni, hogy a hadlípszervezetek széleskórű korszerúsitése, további integrálása, a had,
táperók összpontosítása biztos alapiát képezi a hdt. hadmúveletek hadtápbiztositásának,
Az űj szabilyzat magába íoglalja a hadtudomány legfontosabb elveit, a hadtápbiztosítás
gyakorlati módszereit. Elóretekintó útmutatást ad a halc hadtápbiztosítása végrehajtá5á-

hoz, a hadtápcsapatok alkalmazásához, Emellett néhány területen a várt elórelépés még
nem következett be, a feszültségek nem nyertet feloldást.

A helyzet tulságosan sokféle ühoz, hogy egyszer és mindenkorra meghatáfozott
szabályokat alkalmazzunk, Mégis néhány tenileten céIszerúnek látszik a megkezdett
úton tovább haladni. Áz eddigi tapalztaknk alafuán célrzer/ínek htsziA u harüCrűsiléjt a
t,l,ábbi urak*kex ft,l1ldttti:

1. A Harcszabályzat-tervezet IL rész pontjait átrendezni, pontosítani, oevezetesen
a ZSH múködésével, a zászlóaljhadtáp vezetésével a hadtápfigyelópont kialakításával
kapcsolatos kérdésekben.

2. A zászl6a\ és dd, t4gozatban növelni kell a lószer-mozgókészleteket és ehhez
fejleszteni szűkséges szállító kötelékeket. Úgy tínik, hogy a megkezdett út horizontján
máris kirajzolódtak a zlsz|őalj e\látósziaad, a gl, hk,, tlu. dandlLr e}látőzász|őalj szemeze,
tek, a további integráció és a hagyományos fegyverrendszerek felgyorsuló fejlesztésének
eredményeként.

]. Elkerülhetedennek látszik a hdt. közúti biztosításának átértelmezése. Refi§
szükségletként vetődik fel három forgalomszabályzó és egy út-, hidépító szakaszból álló
hadtest közveden kózúti komendánsszázad rendszerbe állítása.

4, Elkerülhetedeo a hadtápegységek és -alegységek légvédelrni fegyverekkel, íöld-
munkagépekltel valő elátása, a hagyományos hdt. létii. e. alkalmaz,ásának felülvizsgá-
lata, valamint az ello. e.-beo a repüió ellátószakasz létrehozása.

5. Sürgetó kérdésként vetódik fel az any€mozgató eszközökkel valo ellátás meg-
gyorsítása, önrakodó gépkocsik számának növelése, a TS kemencéinek eredeti, szám
szerinti helyreáütása, mivel a TS-ék eredeti 10 db kemencéjének száma érüetetlen
okok miatt 9 db,ra csökkent.

6, El kell érni, hogy más szolgáJatok számára a CSHSZ-ben elóírt feladatok, köve-
telmények, az érintett szolgálatok szakutasításaiba is bekeóljenek,

Talán nem szükséges befejezésként megemlíteni, ezek a tapasztalatok az elsó hdt.
dd. gyekorlatok végrehajtása során születtek. Mésis azt kell mondani, ho8y a hdt. a dd.
elméletileg megalapozott hadápbiztosítár rendszeréhez, korszeóen integílált hadtáp-
szervezetekkel rendelkezik, Az elórehaladás útjai máris kirajzolódtak, van és lesz állandó
tennivalónk, azonban máí most azt mondhatjuk, hogy a hdt., dd. z. hadtápszervezetek
ne gfe k ke h a laprende hal:akxe L.
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Gépesített lövészzászlóalj parancsnok
hadtáphelyeftese voltam egy gépesített lövészdandár

harcászati gyakorlatán

Dani Józref uázadu

í987. 08, 24. - 09.05-ig vezénylésre keniltem egy 8l. dd. harcászati gyakorlatára az
t. gl, zpk, hadtíphelyettesi beosztásba. A szervezeti korszerűsítésnek megfelelően, vala-
mint a Magyat Néphadsereg szárazföldi csapatainak harcszabályzatának lövetelményei
alapján a kötelékben levci gt. z. állományába - "M" beosztásba - rendszeresítésre (beoiz,
tásra) került a zpk. hp. h.-e. Mivel iJyen beosztás az eddigi állománytáblákban nem sze-
repelt, ezáJtal új feladatokat kellett megismerni, s azokat a gyakorlatban a]kalmazni,

_ Olya1 céllai dolgoztam Íel szerzett tapasztalataimat, hogy a következó gyakorlato-
kon ilyen beosztásba keniló htp. tiszt elótt rövid időn belül letisztázódjon ?élelóssége,
kötelessége, helye-szerepe és feladata a gl. z. htp. h.-i teendők ellátása tekintetébéo,

A zpk. htp, b fehhsúge, Ai;tekay'ge, bejr:zerepe:

Feklős:

- a z. htp, alegységei harckészültségeért, mozgósítási készségeért;
- a htp. bizto§itá§i feladatok végrehajtásának megszervezéséért, a vezetés fenntar-

ti§lLéú.

t\üIcle.í|eg(l:

- állandóan ismerje a z. előtt álló feladatokat;

- ismerje az alárendelt és megerósítésüI kapott hadtápalegységek állapotát, lehetó-
ségeiket;

- a zpk, ehaározásának és a dd. pk. htp. h, intézkedéseinek megfelelóen tervezze
és szervezze az alárendelt htp. aeg.,ek alkalmazását;

, - az alfuende]t htp. aeg.,ek részére szabja meg feladataikat és nyújtson segítséget
az ok végrehajtásában.

He\e-szerePe:

- A zpk htp. h. kózvedenül a zpk,-nak van alárendelve. A zpk, és helyettesei kivé,
telével szolgálati elő|lfuőla a z. egész személyi állományanak.

- Közvetlen szakmai elöljárója a dd. pk. htp, h,

_ - Közvetlen a.láfendeltségébe taftoztk a gI. z. elló, szakasz, a ZSH állománya, vala,
mint 

^z 
alegységek szolgilawezető| áüománya.

74



Az alá és íölérendeltségi viszonyból azonnal kitúnik, hogy a zpk. htp. h,-nek

milyen munkamódszerrel kelLdolgozni a feladatok eredményes végrehajtása érdekében.

Elsősorban a z. pk.-sággal, a dd. pk. htp. h, és törzsével kell olyan szoros munkavi,
szonyt kialakítani, amelyeÉ iegítenek a z, elótt álló feladatok értelrnezésében, továbbá a

végréhajtárhoz szükséges htp. anyagitechnikai eszközök pontosításában, az any.agj

kéizletei lépcsózésében, a siemétyi állomány és technikai eszközök minden oldalú

kiszolgálásában,
Másodsorban íeladata vezetni, irinyitaoi és ellenórizni az alárendeltsegébe tartozó

z, ellátó szaka§zt, ZSH,I, a szd, szolg. vezetóket, valamint a megerósítesül kapott htp,

aeg. személyi állományát.
A zpk, htp. h.-i beosztást - sajátos körüImények között - akkor vettem át, amikor

már a z, illó, siakasza és segéIyhelye végrehajtotta béke helyórségben a gyakorlatra tör-

ténó felkészülést és a vasútiszillítást, maid tábofi körüknények között rendezkedett be.

Zászlőa\lrtk,,B" áIlománnyal - a dd. pk.-ság á.lta.I vezetett - harcászati gyakorlatot

haitott végfe, mintegy 297 főve1,42 db harcjáíművel, 21 db kerekes jármúvel és 5 után,

fuiOva, Á z, megerósítésre került egy hk. szd.,da.l, mely beosztásra került a gI. szd,-ok

állományába,
A gakorlat tárpa az 1. gl. z. réuére az alábbi ult:
Véáelmi harc megtervezése, megszervezése a gl. dd. első lépcsójében. A z fogIal,

jon védelmi terepszakiszt, akadilyozza meg az ellenség betörését. Készüljön fel cllenlö

tésben való részvétehe, a megerósített terep szakaszrőI az ellenség mélységéból indított

támadás elháfításár4 ezzel bíztositva a gl. dd, második lépcsójének harcbavetését.

A glakarlat btp. célkitűzé:ei az altkbiakban határozta meg a dd. pk, htp. h,-e:

- Óyakoroltatni a z. eIlő. szakaszát és ZSH-et a védelmi harc ellátásj feladataioak

érdekében.

- Felmérni az alárende|t htp. aeg.-ek felkészültségét, ö§§zekovácsoltságát.

- Fokozni a gépjármú-vezetók gyakorlott§€át nehéz terepen, valamint a menetek

végrehajtása során történt vezetésben, a technikai kiszolgálásban.

- Gyakoroltatni a személyi lü,omárty anyagi és eü.,i elláLását a harctevékenységek

különbözó fajtában.
A gyakorlatra történó vezénylés elsó lépésekéot kettó alapvető dolgot kellett tisz-

tázni és elsajátítani:
1. Meglsmefni a gépesített IövészzlszlőaJ1 szervezeti felépítését, hafcértékét, alkal-

mazási területeit a szémélyi állomány és technikai eszközök vonatkozásában,
2. Megismerni a gl. z. ellő. szakaszának, ZSH-nek anyagi-technikai feltöltöttségét,

felkészültségét és kiképzettségét.
A gyaÉorhton a gl, z, hadtápbiztosítási, ellátási, kiszolgálási íeladatokat az a.lábbi

állománnyal hajtottuk végre:

A) Gl. z. elló, szakalz:
- z. elló. szpk,: 1 fó tts.;

- lószer ellátó raj: 1 fő tts.,

2 fő sor,2 db DAC,661 t1, tgk.;

- élm. elló, tq: l íő ts. 1 db DAC,óó' tj, tgk.,

6 fó sor 1db Cr344 tj, tgk.,

4 db 69 M MKo,
1 db vízszáll. uíó.l



- szlüitó ía| l fő ts.,

] íó sor 1 URÁL-37) tö. gk,,
2 Cs-144 t1. tgk.

B) Zilzlóalj ryélhej:
- ZSH PK 1 fó tts,
- gk. vez. z fó sor 1 db UAZ-452 seb. szá.ll. gk.
- eü. katona 1 fó sor 1 db L|JAZ-967|M seb. kihordó
C) Atg, rolg. lrzetlíi álkmáry:
- 1., 2., 3. gI. szd. és

av. ü, aeg. szolg. vez,-ők 2 fó ht. szd,-onként 1-1

2 {ő sor ag. száll. tj. tgk.
A z. htp. ,ízzl7.ikt ólkruínla é: nchnikai uzkazei:
1 fó ti.

3 fó tts.

16 fő sor

ó db tj. tgk.

3 db klgs, gk.
5 db vontatmány

14 db techn. eszköz

A gl. z. alló, szaleaszánaA é: ZSH nek lilh!:zítl,v

20 fő

.. A vasúti száürás régrehajtása urán a dd. pk. hrp. h, intézkcde:e alapjin a za.zlöalj
el]jtó,zakaszok bevonásra keniltek agl. dd,-el]o, izazadába, m.tjd 08.':5 28, közöti
közösen végrehajtot_tak_ -_az elötjáró hdi. pk, htp. h. által kiarlott kávetelmények szerint
- a szakharcászati fogla.lkozásokat a valós htp. biztosítási és ellátási felaáatokat.

, _A_ 
felkészítések me8történte után került sor a gI. dd. komplex feltöltésére. Ennek

érdekében a hdt. pk. htp. h. parancsára a hdt. elló, e, lősz- szá]l. és üza, száll. szd,,dal
közösen a dd. elló, szd.-da.l - benne agl. z. eiló, sza,kasz ít)lományával - hajtottuk végre
a komplex feltöltést 08. 28-án.

A közös íelkészítés során az iz.a. száll, szd. csóvezetékes töltó§oron 1ó tóltófejjel
)0' alatt 66 db harcjármúvet és 32 db kerekes gépjálművet tóltött fel 7,3 t gluolqjaÍ'és
1,5 t benzinnel.

. MegrteJesem ,zerint a haltip "tnlapi bcul.tcl leptsóze,ét elsósorban ü7em.in}€,
ruházat, eü.-i anyagok vonatkozasában lt lell lrtékelni,' amithátom alapvetó ok indoioi.

- A szervezeti korszerúsítésből adódóan, valamint a z. tészére megerósítésül
kapon alegységek anyagszükségletei megnóvekedtek,

,- _A,zászlóalj ellát6 §zakasz nem rendelkezik - jelenleg - a harcból kivont szd. vagy
zászlóa.lj komplex feltöltéséhez szükséges hadtáp aoy4gi készletekkel, ehhez szükségá
száütótéríel és személyi állománnyal,

, , .. A f9ntrek alapján - a gyakorlat bizonyitotta - a komplex feltöltések ri;tlid iltíx
blili vegrehajtasa érdekében szükség volt a gl, dd. elló. szd, éi az elló, e, eróinek és esz-
közeinek bevonására,

Célszerűnek tartorn a BMP-vel, illewe PSZH-val felszerelt gépesített iövész-
zászlíalak ellátó szakaszunil elsósorban a lószersza]]itások ueg."hritáiu érdekében a
snjllítótér,x,tjukslt, illewe valamenoyi lószerböJ oiyan keszle t lepcúzesét, lmely elegendó
egy önálló v4gy megerósített szd. komplex Gltöltéséhez. 

-
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A íelkészítés másik irányaaZSH iü,ományának, valamint a gl. szd.-ok állományába
taítozó (2,2 fó) nem szervezettszerú sebe§ültvivó párok kiképzésére összpontosult,
melynek megszervezése szintén összevontan a DD SH-en a DD VEZO trányítinával
kerúlt végrehajtásra.

A kiképzés elsósorban a védelmi harctevékenység során keletkezett sérüItek, sebe-
§űItek felderítéséfe, harcjárművekból történó kiemelésre, sebesült8yújtő íészekhez tór-
ténó szállításuka és ellátásukra irányult, Ezen kiképzési feladatok végrehajtását gyakor,
latiasan imitá.It sérülteken töfténó elméIeti és gyakorlati foglalkozással és begyakorolta
tással végezte az összevont állomány,

Összességében a felkészítés íolyamata ós rendszere jó a.lkalmat adott számomra és

a beosztott állomány részére, hogy megismerjen az e]lő. sz. és ZSH állománya pedig
gyakorolja - nagyobb szervezeti kötelékben is - a lószerrel, üzemany4ggal, élelemmel és
az egyéb anyaggal történó ellátás rendjét.

A íelkészítés során alakult ki az a munkakapcsolat köztem, a z, vezetése és ht. á]lo-
mánya" valamint a dd. pk. htp. h, és a dd. htp, szolg. 49 íónökók között, amely lehetővé
tette a 8yakorlat solán a feladatok pontos értelmezé§ét, vé8rehajtásának gyakorlati meg-
valósítá§át.

Ebben az idószakban - a harcszabalyzatban meghatározottak sze nt - oIyal muu-
klfizetet fektettem fel, amefi tartalmazla:

- a gl, z. szervezeti felépítését, harcértékét;

- a gl. z. htp. szervezeti felépítését, hafcértékét;

- a rendelkezésre álló szá_llítóteret;

- a mozg,6 any4gi készletek és 1 ja súlyadatait;

- részletes any4gbiztosítási és szállítási számveiést;
- a gyakorlatra kiszállított ag,-i készletek mennyiségét;
- a gyakorlat étrendjét;

- a zpk,tól és dd, pk. htp. h.,től kapott patancsokat, intézkedéseket.

08, 29,ix a DD HWt a di, pÉ. l:tp. b.,c dz,tlábbi feladataklt l,)lláI)zta IkK:
1. A DD HVP és dd, raktárak helyét az elórevonás után.
2, Az után és hátlaszálütás útvonalát,
3. Az önáJ]ó ellátás rendjét, vételezések idópontjait,
4, A megerósítésül kapott technikai eszközöket.
), Az összeköttetés rendjót. Jelentéstételt a dd. HVP,ra 3 óránként TBK-n, és

jelentést mindennap személyesen az ellátísi íeladatokról, szükségletekról 21,00-kor,

A feladatmeghatározás után a dd. htp. szolg. ág főnökökkel tisztáztam még a lét-
számadatokat, vizvételezés helyét, liirdetés, fehérneműcsere, szennyes ruházat leadásá
nak rendjét, a nap folyamán lelrnerült problémáket, javaslataimet és kérelmeimet.

A gl, z, begelorlásának hadíáPbiztasilá:i

^ 
ilátá,li í adatai

Á íekészítés befejezése után 08. ]1-én 0ó.00 08,00 18 a dd. elló. szd. állományából
kivált a z, elló. szakasz, a ZSH illlománya és technikai eszközei, majd besoroltatásra
került a z. elókószító részlegébe. A z. elló. szakasz megerósítésül kapott 1 DAC-óó'
típusú 

'000 
l,es vízszáilító gépkocsit,



A zászl.íalj az elórevonást két menetvonalon hajtotta végre, küIön az előkészitő és
külön a harcoló gl. szd,-ok és ,t., av, ü.

A zpA. az alibbi intézáedéi adld tt,; eltíAé:zílí réuhgbe beasztott állomáqruÉ h a zpk.
htp. b--n,É;

- biztosítsák a zászlőal1 aeg.,ei beérkezésére a vezetési és munkafeltételeket;
- az l., 2,,3. gl. szd, és av. ü. gép- és harcjárműveinek feltöltését és az iüomány

meleg élelemmel töfténó ellátását.
Az elórevonás menettávolsága 50-5} km vo]t. Az elló. sz. és a ZSH részére kijelöIt

körlet elfoglalás4 berendezése 2 ófát vett igénybe.
A gl. szd,-ok és az av, ü. települt a z. üza. töltóponton 1 URÁ1-37' tó.8k.-val, 2

tőItőfejle| a G db harc és gépj,fumúvet 1 ó 50' alatt töltótte fel 3,ó t go.,jal és 0,2 t ben,
zinnel.

A feltöItéssel párhuzamosan az aeg. szo§, vezetők fe|vételezték a meleg élelmet 14
l,es háti éthordóba és 7 l-es hótartó éüordóba, majd a századok települési körleteiben
osztották ki a személyi allomány részére.

Az űza. feltöltóhely ellenkezó oldalára telepítettiik az 1000l,es vízszallító utáofutót
kulacstöltóvel, mivel a kezelószemélyzet - addig amíg a harcjárművezető az iza. feltöI-
tést végezte - íelvételezték a BMP-hez rendszeresített 4 l ivóvíztárolóba és a kulacsokba
az'ry6yizet.

Telqítésre (berendtzé:re) Aeriilnk a zászlóalj badtáp ekmei:

Z. eln. ello. pont.,

4 db 69 M MKO 6 klt, 63 M egys, sátor
1 db Cs-344 tj. tgk.-vét. gk. 1 klt. húselókészító
1 db DAC,ó6' tj. €k, 1 klt, zóldségelőkészító

rakt. gk. 4 klt. konyhasátor
1 db DAC,ó6' vízszilL. gk. 4 db raklap-ételkiosztó
1 db vízszáll. ufó. 2 db pad-ételkiosztó
Tbzti étAezdt: Klnti (KISZ-bní'
3 klt, sátof 1 klt. sátof
1 klt. sátor-taaló
2 klt. ti.-i étkezde

40 fős ti. i étkezde felszer.

Z. segé|bely:

l db UAZ-452 seb. száll. gk. 4 db hordfuy
1 db LUAZ seb. kfiordó gjmú. 1 seb. száll. heveder
2 db eü,-i táska 1 ,,B" tip. 30 napos
1 db tts,-i táska eü.-i készlet
Z. uza, Nlló, })rltt,
1 db URÁ1-37' ü2a. tö, gk.
1db Cr]44 úza,, kenó karb. tartó 8k,

40 db 20 l-es üza. kenna - E-86 benzin
2 hordó MT-16/P motorolaj
1 hordó ELIT-2
1 aeg. készlet láda
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Egléb ag. e lhtti patt:
1db Cs-]44 tj, tgk.

1000/o fehérnemű cserekészlet
20olo felsőruházat és lábbeli

kantináru

A z. települési körietében elókészítettiink és berendeztiink egy lőszerfelvételezí-
rakaszoló helyet és egy sebesültgyújtó fészket, amely bemutatására kerűlt a szakasz
lószeres katoná és a sebesültvivó párok részére.

09, 01-04, között került sor a műszaki munk,ák elvégzéséte, a z. begyakorlásara és a

harcászati feladat kidolgozására.

A zple. btp. h, begalearks í: a harcáxati lktlat Ailalgazá.rinak idíyalzábatt:

Munkahelye a zpk.-i munkasátor, közveden kapcsolatban van a zpk.-kal és helyet-
teseivel, TBK,n és R-123,as rádión agl. szd. pk.-kal és az av. ü, parancsnokáva.I, TBK n

a hadtáP Yezeté§i Ponttal,
A gyakorlat bizonyított4 hogy szükséges a zpk. htp. h, részére olyan munÁatlrklp,

amelyen kidolgozza a gL z, hadtápbiztositisát, dbal szerePelni kell.,

- a gl, z. múködési terülerenekl
- a gl. szd.-ok és av, ü, elhelyezkedésének;

- a g1. szd.,ok sebesültgyújtó fészkeioek, lószer- és élm, felvételezó helyeinek;

- az e1I6. szakasz és ZSH települési helyének;

- a gl, századokhoz bevezetó utaknak;
- a dd, HTP-nak, dd. rakt,-ak teiepülési helyének, tart. települési helyének;
- a dd. HVP és dd. raktárakhoz vezetó utaknak;
- táb|taatos formában a készletképzésnek, a dd. htp. altal a z. részére kiszállított

Iőszer- és iza. mennyiségének,

A feladat é*elmezése után a zpk, megtartotta harcászati tájékoztatőját, mqd az
akbbiakqt haláfzzla me1i

- a gl. szd,-ok védókörleteit, elhelyezkedésüket;
- a készletkópzóst a készcnlét idejére és a nap végére;

- a szemrevételezés, a műszaki munkák és a készenlét idejét;

- az elgondolás jelentésének idejét,

A harcászati léladat ismertetése után dolgoztam ki a munkatérképet és a z, htp.
biztosítási tervet, majd jelentettcm a dd, pk. htp. h,-nek a kapott feladatról. A munka-
térképem vonatkozó adatait egyeztettem a dd, pk. htp, h, munkatérképével

A dd. pk, htp. h, előzetes intézkedést adott ki, majd személyesen pedig az ahbbia,
Aaí határozta me?:

- készüljön fel az e|látő szakasz a dd. rak.tlt álta], három ütemben kiszállított
vegyes és hk, lőszer TP-on történó átvételére;

- szállítások, vételezések rendjét, idópontját;
- a keletkezett súlyos sérülteket a ZSH-1őI a DD SH üdti le és száJlítja hátra.

A zpk.-kal, a szd, pk.,kal, elló, szpk.,kal, aeg. szolg. vezetókkel a szemfevételezés
során pontosítottam térképen és terepen a sebesült gyűjtópontok heiyót a védelmi
terepszakasz mógött 100-150 m-fe, a szd. lószerfelvételezó és élm, elló. pontok helyét
200-2>0 m-íe.



Védelmi harctevékenység során szükségesnek tartom elsósorban az. elló. szakuz,
z. segélyhely irányítása, sérült gépjármú hátravontatása céljából a zpk. htp, h. és zpk,
techn, h, részére ,,lrldtáp él te.brikdi fgelőplrlt" Iétrchozását alkalmazását, amelybe egy
gópjármű és egy R-130 rádió kerűlne rendszeresítésre.

A zpk. harcparancsának meglrozatalához jelentettem elgondolásomat a z. védelmi
harcának htp. biztosítására,

A gl, z. gaÉorlatánah talós l:adtilbiztrtítli:i rendje

A gyakorlat folyamán az egeszségügyi ellátás kétirányú volt. Egyrészt a valósQos
ellátásra, másrészt a harcászati íela<lat végrebajtására irányult. A DD SH-en cllátásra
keólt 2 fó, ZSH-en 6 fő. Fertőző megbetegedés nem történt.

Védelmi harctevékenység során, amikor a gl. szd, harcjárművei fedezókben voltak.
a seb, szállító gk.-ban levő R,123,a5 rádión keresztül kapta a parancsot a ZSH pk, a hol,
melyik harcjármúben keletkezett sérült v4gy sebesült, majd a LUAZ seb. küordó meg-
kózelítette a harcjárművet és a seb, vivó párok kiemelték a sérültet é§ h,átruzilútásra
kerültek a ZSH-re. A könnyű sérülteket a sebesüItgljtó íészekben elsósegélyben része,
sítették. A végrehajtás során ) fó súlyos sérült került harcjárműból kiemelésre és ZSH-
re száűtásra, majd a DD sH üdtette ie a ZSH-et.

A z, részóre a dd. elló, szd. lószerszállító gépjármúvei szállítottak ki 3,' t vegyeslő-
szeft, A dd, száll. szolg, fónökkel történó e8yezteté§ §orán pontosítottam az elló. sz.
települési körl€tét, a bevezetó utat, a forg. szabllyozlst és az átadás-átvétel idópontját.
A szd. lószerellátó pontokra történő kiszáütás után a szd,, sz, Iószeres katonák vitték a
ba,rcjármúvekhez a lőszerlavadalmazást.

A gyakorlat során a napi feltöltéseket a száütó raj sa|át eszközeivel hajtotta végre.
A feltóltött (felhasznált) üza. mennyiségét jelentettem a dd. pk, htp, h.,nek, mald a dd.
úszi meghatározta a vételezés idejét a dd, iza. raktátt'L

Három alkalommal keniit komplex módon feltöltésre a gL z., az elló dd. üza. száll.
sz.-a és a gl. dd. üza. száll. szakaszának eszközeivel és állomanyával. Elsó alkalomma] a
táborban, második alkalommal a készenlét elón, majd a dinamika beíejezése után a

vasúti szállítás megkezdése elótt,
Miután a gl. szd,-ok egymás után kivonásra kerülnek, végre kell hajtani a komplex

feltöltést, hogy a hatcbavetéshez szükséges anyagok a személyi állománnya.l és a harcjár-
műveknéI rendelkezésre álljanak.

Szükségesnek taftom 
^ 

zárz!óaü blllíápnál olyan szintí| tartaliA l,é.uht (Iősze4 seb.
kőtőző myag, ruházati és vegyivédelrni any4g) Iétrehozását. hogy az ellátó szakasz
képes legyen szd, v4gy a zászlóalj feltöItesére és ,rz any4gi készletek cseréjére.

Mindezek figyelembevételével azt sem tartom túIzásnak, ha ellátó szd, kerülne
megszervezésre, elsósorban a |őszetszá]\tő ra1 és az egyéb anyag szálIitó raj személyi
iüománya és technikai eszközei szakaszszintú eíóre tórtéoó emelésével.

Az élm, ellátást a dd. élm, szolg. fónök által kiadott étlap alapján szerveztiik meg.
A z. éIm. el]ő. raja vételezte naponta a dd. élm. raktánőI az dclnezési nyersanyagot és

biztosította az illomitny napi háromszori melegétkezését.

Problérnaként merült fel a kenyér száütása és tárolása, mivel a z, élm. elló. raj kész-
letébe 1db kenyereskosár tartozik. A szállítás, tárolás, minóségmegóvás érdekében
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szükséglenne kenyeres fémkonténer rendszeresítésére az élm, elló, raj felszerelési kész-
letébe. A z. elló. szakaszna] 2 napi hideg tartalékélelem volt, ez a tartalék nem kenilt íel,
haszná]ásta- A rueleg éklemmel tarténí dhtást háranfók n,iúzetrel g,akaraltuA b,: é.r oldattlk
m€g:

a) Az aeg, szolg. vezetők vételeztek a z, éIm, elló, ponttól, majd 14l-es háti éthor-
dóban és 7 les hőtattó éthordóban l<szlűtottitk az élelmet a szd.-ok részére,

b) Az élm. elló. rajpk, és 1 fó szakács 2 gép,litnűvel, egy 69 M mko.-val és egy
1000 [ es vizszáll. utánfutóval a szd, élm. elló, pontokra kiszál]ltotta az éIeImet, az ae9.

szolg. vezetők pedrg kiosztották u á)lclmály részére.

c) A komplex feltöltés során települt az élm. elló, pont egy mozg'konyhával egy

vízszáll, utánfutóval, tiszti étkezdével és itt keni{t sor az étel kiosztására a szem, á1.1,

tészéte.
N4gy figyelmet kellett fordítani a hrgiéniai rendszabályok betartására és betartatá-

sára egyrészt a z, élm. ellátó pontján, másrészt a személyi állománynáJ, hisz a gyakorlatot
28-)1 "C meleg, száraz td,őben hajtottuk végre. Ebból kóvetkezett az ivóyizzel, a {őzés,
hez, mos<-lgatáshoz, tisztálkodáshoz szükséges vízellátás megszervezése,

A harcjármúvekhez rendszeresített 4 l-es ivóvíztároló és a katonáknál levó kula,
csok feltöltéséhez egy idóben kózel 400-450 lvíz kerüIt felhasználásra.

A z.,náJ egy kantin múködött, amely biztositotta az üdítóitalt, cigafettát, kávét és

csokoládót. A múködéshez szükséges any4gokat az éIm,,i 49, vételezéssel együn hajtot-
ták végre a dd. élm. rakt.,ból,

A harcnap során meleg reggelivel, teával, előre csom4golt hideg ebéddel, a harcból
való kivonás után a komplex fekóltéskor pedig meleg élelemmel láttuk el a szeméIyi
állományt.

A személyi illomány jő minóségű tiszta ruhába vonult el a gyakoiatta, A katoná,
náJ egy reod fehérmű, a z, elló. szakasznál 1 rend fehérnemú és 20olo felsóruházat állt
rendelkezésre. A gyakorlat során négy alkalommal volt biztosíwa a fürdetés és fehér-
nemúcsere,

A tiszta fehérnemút az elló, szpk, vételezte fel a dd, ruh, raktárból, majd a telepü,
lési körletbe történó szÁllítás után létszámrakiadta az aeg. szolg, vezetóknek, akik végre-
hajtották a személyi állományná a tisztaruházat l<adását és a szennyes ruházat levételét,
majd elszámoltlk az ello. .zpk, fele,

Wza!,r rendje:

A z. anyag1 e|Iátását, katonág, harcjármúig történő any4gkiadást, vételezést szóban
é5 R-123,as rádión hatfuoztam meg a zpk.-kal töIténó elózetes egyeztetés után a szd,
pk.-ok részére, íajtuk keresztril az aeg, szolg. v€zetók részére.

Footos dolognak tartom, hogy a DD H\rP-on a napi jelentés megtételekor - ahol
a DD PK HTP H közvetlenül meghatarozta a zpk. htp. h. részére a következő upí íő
ellátási feladatokat, valamint pontosításra keriiltek a szükségletek, a ki§zálűtott (átvé-
telre keniló) anyagi készletek, va]amint azok vógrehajtásának ideje és rcndje.

Ö Jszegzell k u €l k e zteth :

A gl. z. jeleniegi szervezete, a megerósítésüI kapott hk, alegység és más szerveze-
tekkel (feldedtó, múszaki, híradó, vegyivédelrni) együtt olyan erőt képvisel, hogy szük-
ség van a zpk. htp. h,-i beosztásra és célszerúnek tartanák hk, z.,akhoz is rendszeresí-
tésre,



_ ._ 
A ziszIialj baltápszo|gil,atáaak olyan szervezeti egységgé kell válnia, amely rendel-

kezik,a, kivolgálásgk. ( íeltöltesek) végrebajtásüoz ákie}.s sze-elyi áüomannyal.
megíeleló any4gi készIetekkel. száütó kapacirással, annak éráekében, hágy kOzvetie'ntil
a íelhasználóhoz (katonfioz) gep- és hartjármúvekhez biztositani rudia [ég} idóben) a
harc megvívásfioz szükséges lószer, üza., éJrn. és egyéb any4gokat, valamint e atja'es
hátrxz )lqa a keletkezett sétüIteket, §ebesülteket. 

-'

,_. Ezen szeles körú feladatok megszervezéséte, trányításár4 az ellátási feladatok mara,
dektalan végrehajrására hivatott a zpk. htp. h.,e.
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A,,Bazal1-87" kéüokozatú hadtestpaíancsnoki
és törzsvezetési bemutató gyakorlat íőbb

hadtáptapasáalatai

^[N 
2284 badíápíOlzJ

A M4gyar Néphadsereg életében és fejlódése íolyamatában kiemelt helyet foglalt el
a néphadsereg szervezeti,vezetési rendszerének átfogó korszerúsítése. 1987,ben vé8re,
hajtottuk a szárazföldi hadsereg új szervezeti formára történó áttérésót, megalakultak a
dandárszervezetű hadtestek.

Az $ szerlezeti és vezetési struktúravá]tás - bár alapjuban nem változtatta meg a
harcászat, illewe a hadtápbiztosítás elveit - mégis szükségessé vált az új harcszabályzat
és a csapathadtáp szabáIyzat-tervezetek kidolgozísa. Ezen új szabályozók elsajátításának,
gyakorlatban törtéoó alkalmazásának és az új szervezetek teljeskörú megismerésének jó
alapot szolgáltatott a terueLneÉ megfeklían ahtóber 5, is notember 2. l?özöít l)égehajlllí
,,B,LzalrB7" fedfué?efi hezuett kltfohazali badteslparananc,Ai !önllezeÉti és benatató ga?or-
lat,

Az ,,M" állományú 91. dd. bernutatásával végíehajtott gyakorlat számos, a jövóben
hasznosítható tapa§ztalatot adott, Mega.lapozódon a részt vevó hadtáptöfzsek ismelete,
jártassiLga az új szabalyzat-tewezetek alkotó alkalmazása, a hadtápbizto§ítás megrerve,
le\c, mcgszervezcse és vezerése terén,

A gyakorlatok hadtápelgondolásának kialaI<tásánál és az oktatlsi kérdósek beá,llítá-
sánál a témának megfelelően - figyelembevételrc került az elöljáró tagozatok lltd
meghatározott követelmények, a harcászat és a hadtáPbiztositás elméletében és gyakor-
latában végbement változások, a végrelrajtott továbbképzések, törzsgyakorlások tapasz-
ta]ataj,, az 6j szefvezeti kereteknek megfelelően az új harcszabályzatban éi a csapaüadtáp
szabályzat-tervezetekben elóírt követelmények.

A gyakorlat tervezé§e, szervezése és végrehajtása során mindvégig kiemelt figyel-
met fordítottunk a részwevő vezetó és végrehajtó állomány elméleti, gyakorlati felkészi
tésére, a balesetmentes végrehajtásra, az anyagi és pénzeszközök célorieotált íelhasználá-
sár4 a technikai eszközök gazdaságos üzemeltetésére, a kombinált menetek elókészíté-
sére, a hadtápalegységek telepítésére és tevékenységük bemutatására, az elrendelt harci
okmányok követelmények szerinti kidolgozufua, valamint a csapatok tényleges hadtáp-
biztosítására,

Hadtipuonatkazó:bu a gakorlat tárga tlolt:

A hadsereg elsó lépcsójében levó gépesített hadtest elsó védelmi hadműveletének
elókészítése és végrehajtísa, majd támadásba való átmenete hadtápbiztositásának meg-
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tervezése, megszervezése és vezetóse h€yományos fegyverek alkalmazásának viszonyai
között a háboru kezdetén.

A gakorlat rllAitűzéyi t oltaA:

1, Gyakoroltatni a PK HTPH-eket, hadtáptörzseket és hadtápcsapatokat az új
szervezeti felópítésben és az új oormatíváknak meg{elelóen, a harctevékenységek elóké:
szítése hadtápbiztosításának megtenezéseben, megszervezéseben es vé§rehajtásában.

2. Módszert adni a hatcszabáIyzat és a csapathadtáp szabályzat-tervezetekben rög,
zitett elvck és normák gyakorlati alkalmazására,

3, Útmutatást adni a dandárhadtáptörzsek, ellátóezred és egész ségngyi zlrs/ró$pa-
rancsnokságok részére a védelmi és támadó hadművelet (harc) hadtápbiztosításán;k,
va]amint a szakegységek a.lka]mazásának megtervezé§e, megszervezése iorán az okmá
nyok kidolgozásához, a Enalmi és formai követelmények megvalósításfioz,

A galorlattlt részt t ett:

A hdt, állományából mintegy 6000 fó és 1500 db gép- és harci technikai eszköz, a
gl, dd, htp, 'M" allományán tul a táborok múködtetéséhez szükséges személyi á.llo-
mány, sza|itó és szaktechnika. Az eilátóezred parancsnokság, a szállitó z. és szd. pk,,ok,
a tábori sütöde négy kemencés részleggel, az egészségügyi z.-ak parancsnokságaiból kia
lakított operatív c§opolt (csak a békehelyórségben), valamint az ellátóezred állományá-
ból egy 90 fós vasúti ellátóáJlomás (VEÁ).

A gal:ulat |íbb általátto,r i,r hadtá!.wjáíll§iga j az alibbiqAban drzegezbert|:

1. A védelmi hadmúvelet (harc) hadtápbiztosítása megszervezésének tervét és a
kapcsolódó okmányokat a hadtáptörzsek (hdt,. dJ.. e,), ri cllátóezred. egészségügyi
zászlóaljparancsnokai teljes terjedelemben a békehelyórségeikben dolgozták ki,

2. A parancsnoki és törzsvezetósi gyakoflat keretón beiúl bemutató jelleggel - egy
negerósíten gl. z. védókörlete, egy szd, sebesüitgyújtó fészck, az szd. ételkiosztóirely, a
7SH telepűlési helyei múszakil4g teljesen berendezve, a z, eilo, sz. a dd. SH, a dd,, a g,
hdt, Hvp múszaki munkák nélkül felkészülve múködési helvcik bemutatására - e cs,
patok valós tevékenysé8e került végrehajtásra

. 3. A bemutatót végrehajtó dd. hadiállományra való feltöltése tartalékosok igény-
bevétele nélkül más alakulatoktól történő vezényléssel volt biztosíwa, A bemuiatón
részt vevó hadtápszakállomány és szaktechnika tényleges ellátási íeladatokba nem került
bevonásra, dc a kiérkezést követóen október 2)-ig a felsorakozásra való gyakorláson tul
szakharcászati tárgykörök szerinti összekovácsolást hajtottak végre.

4, A bemutatót követó tözsvezetési gyakodat késóbbi idópontban a béke belyór
ségekben került levezetésre,

_ >. A hadtápvezetési pontok telepítése, múködése az okmányok kidolgozása, a
hadtápvezetés rendje az MNHF által kiadott követelmények szerint törtéot.

ó, A gyakorlat közvetlenül az alapkiképzés befejezése után került végrehajtásra, így
az I. idószakos állomány csak a 30 órás szakkiképzési fogla.Ikozás any4gát sajátitona éi.

7. Az alapkikipzóst követóen az egyébként báziskiképzésben részesüló szakallo-
mány részére a helyórségekben kellett intenzív - a munkába épített - felkészító foglal-
kozásokat levezetni,
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8. A csapatok ellátása a gyakorlat körzetében két e átási körzet, ezen belül öt
alkörzet működtetésével tönént. A központosított ellátás érdekében Zirc vasútállomá,
son VEÁ múködött,

9. A telepütési helyre beérkező csapatokat meleg éIelemmel láttuk el, a harc- és

gépjármúvekei a kót ellátási körzetben kialakított tábori TH,en telepített töltósorok
alkalmazásjval töltöttük íel,

Összexlglben mindezek a sajátossá3ok jelentósen próbára tették a hadtáp személyi

állományát is technikai eszközeit. A feladat végrehajtása során reális képet kaptunk a

hilönbözó szintú hadtáptörzsek, hadtápegységek, ,alegységek ielkészültségéról az új

szabályzat,tervezetekben elóírtak védelmi irányelveinek elsajátítási és alkalmazási foká-

ról, az új szervezetek összekovácsoltsági szintjéról és a hadtáptechnikai e§zközók hadra-

foghatósfuáról,

Kezdettól fogva tapasztaltuk elöljáróink érdemi segító-irányitó tevékeny§égét, elis

meréssel nyilatkoztak a látottakról, észrevételeikkei jelentós segít§éget oyújtottak a szak-

feladatok eredményes végrehajtásáüoz.

L

A GY AKORLAT ELŐKESZÍTESENEK
HADTÁPTAPASZTALATAI

A gyakorlat sikeres végrehajtása érciekében az elöljáró törzs által megszabott köve-

telmények és a hadtestparancsnok által jóvfiagyott feikészúlési terv alapján végeztük a

munkát, Az elókészitő munka feladatainak végrehajtása alapvetóen két ütemben tör-

téot, gyakorlatil€ ez a tevékenység már április hónapban beindult,

Kiemelten kczeltük a gyakorlaton részt vevó állomáoy elméIeti íelkészitését. A
hdt. PK HTPH hadmúveleti-harcászati kérdéseket tanulmányozó csoport kiképzésére -
sajátosan - bevontuk az alárendelt PK HTPH,eket, a végrehajtó hk., gl, dd, htp, tö,-ek
yezető állom^íyát is. A továbbképzésen, törzsgyakorlásokon feldolgoztuk a frontpa,
rancsnoki és törzsvezetési gyakorlat tapasztalatait. értelmeztük az MN SZARAZFOLDI
CSAPATAI HARCSZABÁIYZAT és a CSAPATHADTÁP SZABALYZAT-terve,
zetekben fögzített elveket és normákat. A tanulmányozást és a feldolgozást azonban

nehezítette, hogy ebben az idószakban az alárendeltek nem rendelkeztek egyetlen egy

sz^bllyzat-teíyezettel sem, ezórt ez a felkészítés jclentós idó és energia-ráfordítást igé-

nyelt.

1!87 májusában az összfegyvernemi követelményekre építetten kidolgoztuk dif,
ferenciáltan kiadtuk - a hadtesthadtáptörzs ,,FELKESZULESI TERV'LóI, melyben rész-

letescn ütemezé§íe kerűlt a törzsben, valamint a csapatoknál lelblytatandó segító tevé-

kenység. Kiadásra került az általános hadtápszervezési intézkedés, amelyben az ellátás

alapkövetelményei kerüItek meghatározásra. Az adatok pontosítását kóvetóen viszont
rósztvevóként differenciáItan kiadtuk a,,2. sz. hadtápintézkedést", amelyben véglegesen,

!észletesen meghatározásra kerültek a konk!ét feladatok. E módszer biztosította az alá-

rendeltekkel történő párhuzamos munkavégzés feltételeit.

Ebben az időszakban a teljeskóú okmányminta-koüekciók kidolgozását - a HDS
HTP törzs iránymutatásai, követelményei aiapján - végrehajtottuk.
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_ ,_ 
Az előkészítő idószak egyik legkiemelkedóbb feladatának lehet tekinteni agl.dd.

hadiál]ományra történó kiegészítósinek, a gyakorlat any€i és technikai eszközsziksé8
lctének megtervezését, megszervezésé a gyakorlat körzétének szemrevételezését és"a
hadtápelemek telepüIési követelményeinek megh^rfuozí§át. Ezen feladat végrehajtása -
annak ellenére, hogy PK HTPH-i értekezleteken az érteLmezése megtörtéú - kezdet-
ben nehezségbe ürközött. ami alapvetóen a több irányból érkező információk zavaró
hatasára vezelhetó vissza.

Az elókészítés idószakában a legtöbb gondot a szükséges pihentetési any€ok
átcsopoftosítá§a, a készletek idóbeni megalakítása, Iépcsőzése jeientette. Az ok;kat
megviz8álva megállapítottuk, hogy a ruházati szolgálatíónökök a pihentetési any€-
szük§égleüket hiányosan mérték fel, elsósorban a 63 M egységes sátórból, A biztositait
nem laktanyaszinten koordinálták, illetve az utalt egységek késve, vagy nem is adták
meg az igényüket, A másik jellemzó hiányosság volt, hogy a pihenteiéshez szúk§éges
any4gmennyiséggel számoltak ós nem vették figyelembe a HDS PK vonatkozó intézke,
déset, amelyben a táborok követelm ényeit határozza meg. Így fordulhatott eló, hogy a
hadtestszintú igények az elvonulás elótt, de még a gyakoilut vinhelyén i, folyamatJian
emelkedtek. f'ermészetesen mindezek a hiányossfuok a különbözó szintű szakelleoőr,
zések alkalmáva], a következetes elszámoltatássa] megclózhetók lettek volna.

. A jelentós mennyiségú hadtesten belüli átcsoportositás ellenére elöljárótól kenilt
biztosításra 475 klt, 63 M egységes sátor, 3000 db 4 cm PH á8ybetét é5 ]Ó00 db 8umi
matrac, Az any4gi eszközök átcsopoltosítását a.lapvetóen közúti szálűtással hajtottuk
!e8rc c\eryl(n}. rendkir üü e,,emeny nólhil, Az átLjoporíovljsok Íeladarairr minregy {:
db szilLiró gepjármüvet. 15 db pótkocsit vettiink igénybe. A végrehajtás §orán 9ó00
km-t használfunk íel.

A békében rendszeresitett vízszállító és hűtókapacitás - bemutató miatti - elégte-
lensége következtében az elöljárótól kórni kellett további szaktechnikai eszközöT<et.

Nagy_ figyelmet fordítottunk a törzsek és csapatok megbízható - téJi idólárás sajá-
tossQainak megfelelő - éIelmezési ellátás megszervezésére. Az ellátást a csapatok és tár,
zsek gyakorlaton tórténő elhelyezkedésének megfelelóen két ellátási körietben, ezen
belül öt ellátási alkörzetben szerveztijk és hajtottuk végre, Az eüátás centralizálása és a
gazd1,4g.,s rirelezestk megvalosirjsa erdekében dz ellitoezred állomanvával egy vasu-
tal]omjsnn VEA.t múködrerrJnk, A VEÁ lllományába J íci rirzt. t t ío Íi.zLhellirres es
76 fó sorkatona tartozott és biztosította a két körzetben levó gyakorló áliomány rom-
landó élelmezési alyaggd,, tizífállal és katonakereskedelmi cikkekkel va]ó e]táiisát, a
gép- és harcjárművek feltöltéséhez sziikséges hajtóanyag-szükségletet. A VEÁ.n 19 db
vasúti v4gonban tárolt any4g és annak pótJása a polgar! vállalatc,k áltaü napi kiszáűtással
biztosította a gyakorlat közetében levó állomány éi technikai eszköz any4gszükségletét.
A vótelezéshez és a saját allomány ellátásához r8 db szaktechnikai 

".ikÓ, 
volt birto-

sítva,

, A települési ködetek szemrevételezése tóbb lépcsóben az érintett áJlomány részvé-
telével ken]lt végrehajtásra. Kiemelten vizsg,áltuk i körletek közegeszsógllgyi|jáwtny-
ügyi helyzetót. Az á.llomány lclkészítése során foglalkozások kerültót< tevezeiésre a kOi-
egészségü3yijárványügyi. a téli idójárási rendszabályok betartásáva.l kapcsolatosan.

A vasúti szál]ítások tervezésére, a végrehajtás irányitásáta, kézbentartására a hdt,
PK HTPH vezetésével hadtestszintú operatív bizottság került kijelölésre. A bizottsfu a
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tervezó munkát központositottafl kézbentartotta, a gördülóany€-igénylések kelló tar-
talommal idóben felterjesztésre, majd biztosításra kefültek,

A vasúti szállítás biztonsági rendszabályainak és az egészségügyi reodszabályok
betartására az egész áLomány részére a felvilágosító eióadások megtörténtek, Jó tarta-
lommal, gyakorlatiasan vezették le a módszertani vasúti betakási gyakorlatokat.

A gyakorlatra elvonuló alakulatok hadtápszolgáJatainak felkészítését a hadtesthad-
táptörzs lolyamatosan figyelemmel kísérte, a gyakorlatra való elvonulást megelőzően
három helyórségben ellenőriztük a készen]étet, végrehajtásta kerüIt az állomány alaki
szemléje, az anyagok csoportositásának, Iépcsózósének ellenórzése, A íelmerült kisebb
hiányosságok (méret, minóségi csere, rendfokozati jelzések stb.) a helyszínen megszün-
tetésre kefültek, A követelmények egységesitése érdekóben hadtestszinten, majd a gl,
dd. szintjén is bemutattuk a íózópontok ós pihenósátrak tclepítését.

A gyakorlat előkészítése, a végrehajtásra va.ló felkészülés tervszerú volt, ennek elle,
nére a laktaoyákban maradt néhány íootos any€, eszköz, melyekért késóbb vissza kel-
lett jönni, illetve a csapatok után kellett szállítani. Az elkövetkezókben - mindezek
megelőzése érdekében - cászeű lenne az alaki szemléket olyan számvetéssel végrehaj-
tani, hogy a szemlére elókészített anyagmennyiség szerelvényenkénti csoportosításban,
a végrehajtást követően ne a raktírakba, elhelyezési körletekbe keniljön vissza, hanem a

megfeleló órzés megszervezésére közvedenül a szerelvényekrc kerüljón berakásra,

ü-

A HAD^I,ŰWLEru FELADAT FELDOLGOZÁS A,
A TöRZ\LK TERI,EZó-5ZERVEZő TEVEKENY'EG E

Az e\őkészítő időszak egyik kiemelkedó feladata volt az október 05-06-i békehely-
őrségben végrehajtott törzsfoglalkozá§. Feldolgozásra került ,,A hadsereg elsó lépcsőjé,
ben levó gépesített hadtest védelmi hadmúveletének elókészítése és végrehajtása had,
tíPbiztosításának me8teívezése, megszervezése és vezetése tr4gyományos fegyverek
alkalmazásának viszonyai között a háboru kezdetén" tárgyú hadműveleti feladat.

A kidolgozás négyórás munkagrafikon alapján történt. A PK HTPH vezetésével a
parancsnoki munkahelyen. (,,Harcállásponton") operativ csoport múkódött, állomá-
nyába a KSZF, EÜSZF, ÜSZF és a hadtápösszekötő tiszt (gy6gyszeíész) tartoztak.

Ez a csoport alakította ki a hadtápelgoodolást, illetve a parancsnok részére szüksó-
ges javaslatok me8tételét, e8yüttmúködve az összfegyvernemi törzzse\, a parancsnok
elhatározása térképéhez megadta a hadtápegységek csoportosítását, A csoport feladatát
képezte még az elsó lépcső dandárok felé az irásos elózetes iotézkcdésck kiadása, mely a
feladat vételétól számított 2,' ófán belül me8töItént.

A megsmert kiinduló adatokat, az elöljárói intézkedés Iényegét, a hadtápelgondo-
lást a hadtápvezetési pont munkahclyérc az operatív csoport összekótó tiszt útján jut,
tatta el, í8y a hadtápbiztosítási terv kidolgozása párhuzamosan beindult.

A hadtápvezetési pont munkahelyén a kidolgozói munka ebben az idószakban a
hadtáptörzsfónök vezetésével folyt.

A munkavégzés egyik alapvetó gondjakélrt jelentkezett, hogy a kialakított funkcio-
nális csoportok múködése annak ellenére, hogy lészükre az önálló munkahelyek kijelö-



Iése irodáklran megtörtént, munkaköri leír.ásban a feladatok meghatározásra keniltek,
nem volt zavartalan. Egyes funkcionáüs csoportparancsnokok feladataikra ugyan elmé-
letileg felkészüItek, de kevés gyakorlati tapa§ztalattal rendelkeztek, magaÚLb szintú
töfzsben c§ak néhány hónapja szolgalnak. a hadtáptöíz\ csak az alapsziniú összeková-
c§olts€ot érte el, Ezért tóbb olyan feladatot, amelyet a kiilónbözó csoPortoknak kellett
volna megoldani, a tet lező alosztály végezte, minek kóvetkeztében ,,csúszott", elhúzó,
dort a grafikon rzerinti kidolgozás.

A fegyvernemi töúsekkel az együttműködés megfeleló volt, de továbbfa sem
megoyugtató a száütási feladatok összehangolása, A szál]ítótér génylésck leadása -
annak ellenére, hogy a figyelmet többször ráirányitottuk - késve v4gy egyált án nem
kerültek vé8rehajtásra,

Az alárendeltek részére az előzetes intézkedések, Iradtápparancs-kivonatok, szak
mai intézkedések idóben kidolgozásra kerültek, azok továbbítá§a titkositott géptávífón
történt. Gondként jelentkezett, hogy a nagy tömegú intézkedósek rejtjelezése elhúzó-
dott, ezóft a más helyórségben dolgozó operatív csoportok a kidolgozást késve, 1-2 nap
eltolódá§sá] tudták csak megkezdeni, Tata helyórségben múködó három operativ cso]
poft részére az intézkedóseket ös§zekötó tiszt útján továbbítottuk.

A hadtesthadtáptörzs, a dandár, az ellátóezred és az egószségügyi zás ó$ opetatjv
csoportok által kidolgozott okmányok összességében a kóvetelményeknek megfelel-
nek, azonban azok mennyiségét célszerű lenne c§ókkenteni, Ezen okmányok kóió tar,
tozik a helikopterszázad küIön hadtapbiztosrtási terr,e. intézkedes a hacJtáp-híradószá-
zad részéte és intézkedés a hadtápegységek tömegpusztító íegyverek clleni védelmére.
Ezt az indokolja, hogy a lrelikopterszázad hadtápbiztosítása szerves részét képezi a had
test csapatai hadtápbiztosításának, az intézkedések tekintetében pedig a hadtesüadtáp-
törzs szakemberekkel nem rendelkezik, Ezen intézkedések elkészítésóre célszerú lenne a
hadtcsr HÍF öt es WF ör kötelezni,

A kidolgozói munkában segítséget nyújtott a tábofi VT-20 gépi adatfeldolgozás. A
számvetések mintegy 40o/o-a gépi feldolgozással készúlt. Az elkészített számvetések
elemzése azonban ráirányította a figyelmet, hogy a kidolgozás időszükségletének nagy-
sága a biztosított adatok minósége, mennyiségc a hadtestszinten már. nem elegerrdó, A
számvetések az cllátóezred megbontását nem kóvetik, a báziselosztás nem megoldható,
A jelenleg rendelkezésre álló program csak ,,hadosztályszintű", ami csak a megnevezésé-
ben tekinthetó hadtestszintűnek. A törzsgyakorlást követóen a rendelkezésLinkre álló
IBM személyi számítógéppei végrchajtott próbafuttatás során bebizonyosodott, hogy a
kidolgozás rdószükséglete jelentó§en, minte8y 3Oolo-ka] csökkent, az adatok minósége,
mer_)!yi:ége a követelményszintet elóri, az elkészített táblázatok kulturátak, köonyin
áttekiothetők, Az elkövetkező gyakorlatok során - bfu ezek az eszkózök nem renc]ize-
resítettek - hasznáiatuk a vT-2o-szal szemben korszeűbb.

A végrehajtott kótnapo§ töfzsgyakorlá§ és a kitelepülé§ig rendelkezésre álló közel
két hét - a szervezési muqkák mellett is - jelentós mennyiségű idót biztosított a további
kidolgozói tevékenységhez és a pontosítások végrehajtásához. Ennek ellenére a teljes,
köű okmánykidolgozás feszített volt, amely bebizonyította, hogy a feladat kidolgozá-
sára rendelkezésre ltló 16 óías ciklusidó csak akkor tanható, ha a jelenleginél lóval
összekovácsoltabb a hadtáptörz s, a hadtáptisztek álta.láoos katonai, hadtíp- és szakisme-
retei közel azonosan, jó szinten vannak, képesek egymlás helyettesítésére, segítésére.
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III.

A KOLIBLNÁLT IIENET. VEGREHAJTASA,
A GYAKORLAT KORZETENEK ELFOGLALASA

HADTÁPTAPASZTALATAI

A gyakorlatra tönénó elvonulás kombinált menettel, ezen belül döntő mértékben
vasúti szálütással történt. A végrehajtásra 10. 10-tól, 10. 1r-i8 

' 
nap keretében került

sor,

Kerékeo az elókészítő részlegek állománya összesen 480 fő, 74 db technika hajtott
végre menetet. Ez az áJIomány ö§szetételénél fogva - jól oldotta meg feladatát. A csa-

patok beérkezéséig biztosították a vezetési, munka és pihenteté§i feltételeket, az állo,
mány meleg élelemmel való fogadását.

A gyakorlat körzctébc a kiszállrtas alapvetóen katonavonatokkal került átcsoporto-
sitasra, A vasúti szallrtás t, berako- es 1kirakóáüomás igénybevételével került végrehaj,
tásra. A'vasúti szillttásra az állomány felkészítése mc8tórtént) a szolgálati személyek az

elóírt okmányokkal rendelkezett, Jó színvonalú e8yüttmúködés volt a katonai száütó
szervekkel. A vasúti be- és kirakások, a száütmányok egészségügyi és technikai biztosí-
tása a követelmények sziotjén valósult meg, az állomásokon a melegedősátrakat idóben
felá-l]ították, biztositották a személyi áüomány részére a melegító ital kiszolgá.lását. A be-
és kirakfuok során három súlyosabb sérülés történt, melyek a munkavédelmi elóírások
be nem tartása miatt következtek be.

A kijelölt táborhelyek elfoglalása" berendezése összességében tervszefúen történt.
Ugyanakkor a végrehajtott helyizíni ellenőrzések több hiányoss€ot táftak fel. Így pél-
dául a 63 M egységes sátrakat nem a meghatáJozott követelmények szerint telepítették,
A §átrak könilárkolásánál a földet a pvc szegély föIé emelték, háromná] több sátrat
összefiiztek, nem minden sátorhoz volt szikrafogó- és füstcsókivezetó-lemez. A tábo-
rokban nehezen alakult ki az egységes belrend, Ebben az időszakban az állomány kato-
nakereskedelmi cikkekkel való ellátása és a szakácsruházat cseréje akadozott.

A fenü hianyossfuok az ellenórzések hatására a helyszínen megszüntetésre kerül-
tek, a készenlétet a töfzsek és a csapatok a meghatározott idóre elérték,

Iv,

A TENYLEGES HADTÁPBIZTOSÍTÁSI, ELLÁTÁSI FELADATOK
|EG REHAJTAsAN AK TAPASZTALATAl

A gyakorlat hadtápbiztosítása, az elöljixő t4gozat követelrnényei ós az érvényben
levó szakutasítísok e\őtrásu alaplán került megszervezésre,

A gyakorlaton részt vett csapatok haltóany4gból mozgó- és kiegeszító készletek-
kel, élelrniszerből - az tányétlap szerint - a gyakorlat teljes idószakára szükséges nem
romlandó, a.Ikörzetenként 2 napi romlandó és a létszámnak megfelelő 2 ja. taftalék éIe-

lemmel, a hadiruházat téh yiitozatáya], 300o/o fehérnemű, 5oo/o íelsőruhlnat és 20o/o láb,
beli készlettel, a személyi állomány pihentetését biztosító sátrakka-l és tábori elhelyezési
any4gokka.l, az lűominy után illetményes 30 napos készletnek megfelelő egészségügyi
any4gokkal vonultak el.
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Az egészségűgyi szolgálatok jó szinten h4tották végíe az egészségügi objektumok
telepítését, berendezését, múködésük megindítását, minden esetben haladékta.lanul
intézkedtek a gyors és szakszerű ellátásra.

A segáyhelyeken az elóírásoknak me8felelóen törrent a betegíorgalmi naplók fel-
fektetése és vezetése, A kiszáütott gyógyszer- és kötszerkészletek bizto§ították az állo-
mány ellátását.

Gondot okozott a kőzegészségigyi és jánányügyi munka területén az elienórzósek
íolyamatos biztosítása és annak dokumentálása. Az egészségügyi szolgálatfónököt a 33.
gl. dd.-nál sorakozók alkalmával fél napokra kivonták 

^ 
szer,,lező, ellenórzó munkából,

így a segélyhely iányítottslge alacsony színvonalít volt.
További gondként jelentkezett, hogy a kihelyezett alegysógek az előírásokat meg,

szegve - kereske<Jelemból és nem a kijelölt vízvételi helyekról vételeztek élelmiszert
és ivóvizet, ezért két esetben 1r, illetve l0 fós enyhe lefolyású hz§menéses megbetege,
dés fordult eló.

A gyakorlat időtartama alatt rendelésen 614 fó jelent meg, melyból kórházba került
11 fó, helyórségi segélyhelyre lett szílJíwa 17 sorállományú és 2 fó hivatásos katooa. A
szakrendelé§re utá]t állomány 1,/5-e fogiLszai jellegú gondokkal került,

A gyakorlat várható üzemany€-kiszámítását negatívan befblyásoita, hogy a harcér
ték a tervezés idószakábao gyakan változott a tervezett felhasználbató kilométcr -
rágyakorlások miatt - a 8yakoflat során jelentósen megnövekedctt.

Megfelclő tartalékképzéssel (3o0lo) a VEÁ-ta biztosítottunk 45 t E-8ó,os, 24 t ESZ
92 benzint, )4 t gázoIqat és 1,0 t MT-lóp harckocsimotorolajat.

Á technikával történó begyakorlások után a harc- és gépjármúvek utántóItóse
tóori töltósorok ielhasználásáva_l me8történt. A napi átlagíelhasználás ezeken a napo,
kon hadtestszinten gázolajból 16 t volt, A felhasznált hqtőanyagotZirc YEÁ-ról a csa-
patok vételezéssel pótolták,

A begyakorlások sűrúsége következtében október 25,én a VEÁ-n elfogyott a gázo-
laj és harckocsi-motorolaj, kiszálütás is szükségessé vált,

Ebben _az idópontban az alárendelt alakulatok töltő8épjármúvei feltöltött állapot-
ban voltak, Így a 33, gl dd. üzemany4g,raktára tOl t, a Zl, hk. dd. üzemanyag-taktára Z9
t gázolajjal rendelkezett, ami e.legendó lett volna a harc- és gépjármúvek által felhasznált
hajtóanyag utántöltésére a békehclyórségbe töfténő visszaélkezésig, A helyórségben
mindkét alakulat rendelkezett az utántöltéshez szükséges mennyiséggel,

Az elötjáró áJta1 pótlóiag a VEÁ-ra biztositott 4q t gázolaj felvételeztetése után a
hadtest valamennyi harc- és gépjármúve feltöltött á.llapotban került vissza a békeheJyór-
ségbe.

Az elkövetkezó gyakorlatok hajtóany4ggal va]ő el]átása érdekében a várható
fogyasztils kétszeresét célszerű tewezni, és ezzel párhuzamosan intézkedni keü egy-két
n€y fogya§ztású a.lakulat felé, hogy a békehelyórségben rendelkezzenek meghatározott
üres tárolótérrel a gyakorlaton esedegesen megmaradt hajtóanyag fogad,isára.

A résztvevó állomány élelmezési ellátása összességében jó színvonalú volt. A
begyakorlási napokon a személyi dlomány részére az igénybevételnek megfeleló m4gas
kalóriatarta.lmú étkezést biztosítottunk, A hidegre érzékeny élelmiszerek megóvására
kiemeit figyelmet fordítottunk, A berendezett vasúti ellátó állomáson feidolgozott
nyersany4gok jelentősen megkönnyítette a főközpontok dolgát, csökkent az ételek eló-
készítési és eikészítési idejc.
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Gondot jelentett azonban, hogy kezdetben kevés figyelmet fordítottak a fózópon,
tok szabá,Iyos berendezésére, a higiénés íeltételek biztosítására. Ezen a téren a rend fenn-
tartása érdekében folyanratos ráhatás vált szükségessé,

Több íózóponton a személyre menő munkaelosztás, feladatszabás nem történt
meg, ezért a munkavégzós §Zeffezeden volt, esetenként a szakácsállomány 20-22 őíát
dolgozott,

A személyi áIlomány katonakereskedelmi ellátása szervezési intézkedésben megha,
táfozottak szefint történt, Á 8yakorlat idge alatt a forgd,mazlás értéke elérte az 1,2 mFt-
ot, melyból az étkezés-feljavításra átadható összeg - átl4gosan 14 napra vetitve - 4,95

Ftlfő/nap.
Átilános problémaként jelentkezett, ho8y a VEÁ által beszerzett any€{élesé8ek a

KESZG törzsadatokban nem szerepelnek, feldolgozásuk hosszadalmas, jelentósen
mcgnöveli a gépidór.

A VEÁ múködese meg{etelóen szo|gáJta az any4gellátás terén vele szemben
támasztott követelményeket. Rendelkezett a zavarta]an múkódést biztosító személyi és

tárgyi feltételekkel. A vállalatok - a sütóipaí kivételével - az elóre leadott megrendelók
alapján a szükéges any4gokat kiszállították, ezzel a kocsimozgásokat jelentós mérték,
ben csókkenteni tudtuk.

Az elrendelt nyilvÁntartásokkal rendelkeztek, azok vezetése folyamato§an történt,
azonban az is bebizonyosodott, hogy az élelmezési raktárrészleg által vezetett ,,klasszi
kus" gyakorlati nyilvántartás nem felel meg a követelményeknek. mivel az egységek felé
tőnénő számIiaáshoz újbóli összesítéseket kell végrehajtani,

A résztvevó állomány jó minóségű ruházati biztosítása érdekében hadseregtagozat-
ból 1000 db 65 M gyakorlónadrág, 1000 db 6' M gyakorlókabát és 1)0 db 6' M páncé-
loskabát került átc§oportositásra. A gyakorlat folyamán az öltözködési fcgyelem, a biz-
tosított any4gok minósége megfeletó szinűnek minősíthető, azonban a ruházatunk
gyenge pontjai itt is megmutatkoztak. A 65 M bakancs a karbantartás ellenére is gyor-
san átázik, a teljes íelszerelésben nehézkes a mozgás, a 82 M kabát hldeg stb.

A tisztacserét elóször az alegységek készleteiből, majd a központi raktárkészletek-
ból biztosítottuk. Az elrendelt cserekészlet nem volt elegendó, ezért két alkalommal a

zdaegerszegi táborba az MN TJÜ kiszállított, a tatai táborba öoálló szállítíssal biztosi
tottuk a folyamatos cserelehetóséget.

A gyakorlaton a w,- §zol8álattal együttmúködésben 7 füIdópontot üZemeitettúnk
FMG gépkocsik felha^sznalásáva|. A fiirdetósátrak mellé telepített ruházati raktára]r cse,
rekészleteiből biztosított volt a tisztaruha-csere, Ez a fűrdetési kapacitás bizto§ította
lgyal az áüornány fürdetését, de az elkövetkezó gyakorlatok tervezése §orán számolni
keüene a gyakorlótér körzetében található laktanyák és polgári vállalatok íiirdetési lehe,
tóségeivel is.

A GYAKORLAT, BEFEJEZFSENEK, AZ EREDETI HELYZET
WSSZAALLITASAN AK HADTAPT APASZTALATAI

A gyakorlatból a íészlvevő csapatok a bemutató ütemének megfeleióen iépcsóze,
tesen keniltek kiléptetésre. Ez mind az ellátásuk, rnind a vasúti visszaszáütás vonatkozá-
sában komoly szervezó munkát igényelt,
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A visszaszállítással kapcsolatos szervezó tevekenység több hianyoss4ggal valósult
meg, Ezt csak részbea magyarázza az, hogy lz eredeti tervhez kepesi valtóztak a bera-
kóállomások, illetve a vissza.szállításra keniló technikai eszközökÉen is változások tör,
téntek,

. .Az elsó szállítmányok parancsnokai a VKP-vel későn vették fel a kapcsolatot a
berakások megkezdése eltolódott. Ez alapvetőeo a tefuezó tevékenysé8 hiányosságaira
vezethető _vissz4 mivel a gyakorlatból tOrténő kiléptetés és a bera[ás -egkeáésekózött csak két és íé] óra állt rendelkezésre a végrehajtóknak. A gyakorlatok iervezése
során a továbbiakban célszeű lenne elérni azt, hogy a feladat végr|hajtása után a bera,
kás megkezdéség legalább 12 óra álljon rendeúézésre a végrihajtának.

A vasúti berakóállomásokra elrendelt egészségügyi. any4gl es technikai biztosítási
fclteteleket me8telemtetrük. A telepítési követelrnények elóiiás szerinti végteha,ltitsfua
azonban több esetben a belyszínen l kirendelt operaúv bizottságnak kellettlntézkedni.

A szíllítások esemény, rendkívüli eseméoy néikjl keniltek végrehajtásra.
A gyakorlatról visszaórkezó állomány fogadására a békehelyórségekben visszama-

ral]t állomány jól íelkészúlt. Valamennyi helyórségbeo biztosítótt vJlt a visszaérkezó
állomány füidetése, íehérneműcserél'e, illetve a Áelegetkezéssel va.ló ellátásuk.

vL

K öVET KEZT ETí|S EK, J AV AS L AT oK

_ _ _ 
1. A gyakorlat célkitűzéseinek meg{elelóen megállapítható, lrogy 1987. évi kiemelt

feladataink közül a szervezeti korszerűsítés egy jeleniós áüomásáhoi-érkeztiink el, Elöl
járóban le kell rögzíteni, hogy c n4gy jelentóségű feladatsort a tervezett ütemben, szer-
vezetten, me8feleló mioóségben - az elöljárő htp. tö.-el szoros együttmúködésben -
hajtottuk vógre.

. . A gyakodat tapasztalataival gazdagodva e8J,óItelmuen megállapitható, hogy a g,
hdt. és alárendelt dd. htp.-ok, az elbtoeired a kóvetelm enyekneÜ rn"gfeleló"n kűzerÚ,
södött, javultak a háborus hadtápbiztositás szervezeti kéretei, a bé-keellátás feltételei.

, Etdemben javultak a hadtáp béke és háborus irányításártak szervezeti és technikai
feltételei, lehetóségei,

_ _. A gyakorlat eredményes végrelrajtásával tírl v4gyunk az elsó összekovácsoláson,
feikészítésen 

_ 
mely megíeleló tapasztalatot adott az egész hdt, vezetó és végrehajtó állo-

mányának. Ugy gondolom, hogy joggal megállapítható: a dd. szervezetű h:dt. s;ervezet
jelentós előnyóket ad a felkészítés, alkalmazás, a mindennapi élct elveinek és gyakorlatá-
nak egységes szemléletkövetelmenyck szerinti szervezésébén és végrehajtásábá. Megfe-
leló elvárásaink vannak a megerósltctt lrdt, és dd. htp. töíz§ek megnöv;kedett lehetásé-
geivel szemben, úgy a béke ellátás, mind a háborús felkésztilés 

-rninóségenek 
további

javításában,

_.. 
Kezdetlegesen tapasztalbatóak voltak a szeryezetekben megjelent htp. híradó, a

váll, kísérő,, rakodó szd.-ok lehctóségei, melyek minóségben új fúételeit hozták létre a
hdt,.hdm. (hatca) hadtápbiztosítása megbízhatóságának rolya;atoss€ában és vezetett-
ségében.

A gyakorlatra me8határozott célkitúzések lelje§últek, A PK HTPH-ek, a hadtáp,
tórzsek é§ csapatok megfeleló ismereteket szereztek a HARCSZABÁrYZAT éi a
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CSAPATHADTÁP SZÁBÁLYZAT,tefvezetek elóífásainak me8ismefésében az új
normatíváknak me8{elelóen, a harctevékenységek előkészítése hadtápbiztosításának
me8tervezésében és megszervezésében. Me8teremtődtek a kelló alapok az e8ysé8esitett
okmánymintarendszer végleges kidolgozásához.

A gyakorlat a.Ikalmával végrehajtott bemutató hadtápfeltételeit és -feladatait, vala-
mint újszerűen a védelemben levő gI. z. ZSH-nek és a hdt, HVP,nak plénumos
demonstratív bemutat]á§át M elöljárói követelményeknek mcgfelelóén - a tényleges ellá-
tásban kezdetben tapasztalt gondokkal együtt - követelmények szintjén bajtotnk
végre.

2, Reális alapokra kell helyezni a hadtápbiztosítás lcrvezését, olyan szárnvetési
okmányokat lenne célszerű kidolgozni, amelyekre a hadtáptörzsek a rendelkezésre á.lló
állománnyal harci körülrnények között képesek dolgozni, A számvetések és jelentések

kidolgozása alapvetóen fiizetbe történjen, ezze| elkerülhetó lenne a szám nélküü papí,
rokra való kidolgozás. A hadtest és dandárhadtáptörzsek, ellátóalegységek részére
elrendelt, kidolgozandó térképek szükségessége további megfontolás tárgyát kell, hogy
képezze,

], A tábori VT-20 számitógép alkalmazása a jelenleg meglevó programokkal kor-
szerútleo, a továbbfejlódés iráoyát véleményiink szerint az lBM rendszerű személyi szá,
mítógépek alkalmazása jelentené,

4, Az új HARCSZAB ÍrLyZAT es CSAPATHADTÁP SZABÁLYZAT-terveze-
tek előírásai figyelembevételével célszerű ]enne egy hadseregszintú módszertani fo81ál,

kozás levezetése a hdt, és dd. HVP tclepítése és az ott folyó munka megszewezése
témakórból,

5, A komendánszászlóalj a békében meglevó állománnyal a hadtesthadtápvezetési
pont kiszolgálását csak kúlsó vezényléssel biztosított állománnyal képes végrehajtani.

6. Az e]vonulás elótti ellenórzések megszervezésénél célszerű lenne azt a módszert
kóvetni, hogy a szemle végrehajtása után közvetlenül az elrendelt anyagi készletek beva-
grlnírozásra kerüljenek,

7. Az elókészítő idószakban n4gyobb hangsúlyt kell fektetni a megalapozott szám-
vetések elkészítésére és biztosítani szüksége§ a stabil, megbízható személyi és teclrnikai
harcértéket, Ezzel elérhetó, hogy a gyakorlat helyszínén megszúnjenek a soronkívüli
génylések.

8. A táborokban az összevont fózópontok üzemeltet(se nem minden esetben cél-
szerű. A továbbiakban alapelvnek kell tekinteni a zászlóalj (osztály) fózópontok rend-
szetét, ezzel biztosíthetó a par;urcsnok ellátási felelósségc az alárendeltjei irányába.

9. Hadtestszinten célszerúnek és gazdaságosnak tartjuk egy központi készlet létre-
hozását sátorból, pihentetési anyagokból és törzsbútorzatból.

Nagyságrendjénél abbóI céIszerú kiindulni, hogy egy dandárgyakorlat szükségletét
biztosítsa. Ezzel jeleotós mérvú emberi energiát, klométert és üzemanyagot lehetne
megtakarítani.

10. A szeméIyi á1lomálry ftirdetéséoél minden esetben számolnunk kell a gyakorla-
tok körzetében található stacionér laktanyai és polgári vállalatok fiirdóivel.

11, A gyakorlatok befejezését követóen a visszaszáütás megszervezésére legalább



12 őra bíztosít^sa szükséges. Ezzel lehetóséget biztosífunk a VKP-va.l tőííénő egyezte-
tésre, a száütmányok megndulási körletben történó rendezésére és a berakasok izerve-
zett v élreha]tásiía,
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A honi légvédelem 1987, évben a Szovjetunió
állami lőterén végrehaitott éleslövészettel egybekötött

harcászati gyakorlatai hadtápbiáosításának
tapasztalaiai

Hautzixger Gyah. ahzrcd.e:

Az 1987, év a kiilfóldi éleslövészetek szempontjából nem tekinthetó igazán kiemel-
kedó esztendónek. Ebben az évben nem került sor a légvédelem nqgy eseményének szá
mító, hadtestszintú 

"Sztrelba' 
típusú gyakoflatra, amely egy-egy idószak fokmérője, a

felkészüItség vizsgája valamennyi résztvevőnek,
1987, év mégis mérföldkó a m4ga nemében, ElószöI lótt a légvédelem a nem egé-

szen egy ér.vel ezelótt fendszerbe állított új n4gy hatótávolságú VEGA légvédelmi raké,
takomplexummal, elóször hajtottak végre a vadászerpülók ezredkötelékben nw táyol-
ságú 1ég átrepülési manővert hazai fepülőterükól a Szovjetunió állami lóterére.

A végrebajtott e8y§ég-, és magasabbegység szintű gyakorlatok talán a megszerve-
zés és a lófeladatok bonyolultsága szempontjából jelentettek érdekes, újszerű feladatot a

hadtestparancsnokságnak, a lövészetek szervezóinek,
Az idóben egymást kóvetó gyakorlatok összefogására, a feladatok írányit|sáta gya-

korlawezetóség került létrehozásra, amely a márciusi Szovjetunióban végrehajtott szem-
revételezés után elvé8ezte a 8yakollat megszervezésével kapcsolatos munkát, majd a
helyszinen irányította, koordinálta a csapatok tevékeny§égét-

A csapatok hadtápbiztosítása a helyzetből adódóan sok új vonfusal gyarapodott, a
feladatok bonyolultsága miatt több szempontból éfdekes, újszerú helyzetekben kellett a
munkát végezni,

A gyakorlatokra való felkészüIés idószakában igénylésre kerúltek a szükséges szálJí-
tóeszközök. Mivel a feladatok végrehajtására saját tecbnika nem került kiszállításra, ezért
az EFE megallapodásoknak megfelelóen a személyi állomány szállítása - nagyobb részt
- nemzetközi személyszáütó vonatok igénybevételével volt tervezve. A szúkséges férő-
helyigényt a szovjet fél visszaigazolta, A gyakofiatok tervezói viszont az érvényben levó
szabályzók szerint olyan követelményeket állítottak a !övő csapatok elé, amely a vissza,
igaz oltaktól eltérő ki§zállítfuokat követeltek. Igy a tavaszi szemrevételezés után a pooto,
sításoknak megíelelóen szükségessé vált a száütások bizonyos fokú módosítása, Ennck
eredményeként a korábbi évek szállítási gyakorlatától eltéróen több íajta szállítási mócl
került alkalmazásra, azz a Dagy távolságú szállításokat földi é§ légi szállítóeszközök
rgénybevételével hajtottuk végre. A földi száütá§okat vasúton, a gyakorlat eisó idósza
kíban valünk együtt íeladatot végrehajtó l. g. hdt. katonavonatain, valamint menet-



rendszefinti nemzetközi §zemélyszállitó vonatokon végeztük, mely szállitásokat kiegé-
szitették a hazai és a kiilföldi szakaszban a szükségessé vált közúti személy- és any4gsiál-
lítások. Légi úton a CsapatrepüIő pafancsnokság száütó gépeivel személy- és anyagszál,
ütás tóftént, és bizonyos értelemben ,,szállításként" fogható fel a vadászrcpülők saját
gépeiken végrehajtott átrepülé§e is,

, A honi légvédelem gyakorlatainak történetébeo elóször kerüIt sor légr száütásra a
MALEV TU,lr4 B típusú gópével, A ,,rbaru' járat kétszeri felhasználása gyakotlatilag
me8oldotta az Asztrahány körzetében feladatot megoldó állomány ki- és hátraszállitá,
sát, valamint az elsó ütemben íeladatot végrehajtó legvédelmi rakétaegység állománya
nagyobb részének hazaszáIttuát. Jelentős elórelépés, lrogy a iégvédelmi rakéta éleslövó-
szetek színhelyén megépített repüIótér igénybevételével egyszerűsödtek a kinti 

"belsó''légr szállitások, amelyeket nagyobbrészt a saját, kinttaftózkodó AN típusú gépekkel
oldottuk meg, ami jelentósen lecsökkentette a szovjet száIlító helikopterek bérbevételét.

A gyakorlat elsó idószakában szoros egyúttműködés alal,ult ki az t. g, lrdt. hadtáp,
szoIgálatával Az elókészítés során a két hadtest között megá.llapodás szűletett a kózó-
serr végrehajtásra kerüló íeladatokat illetóen. Ezt követóen a közös tevékenység példá,
san alakult, jól bizonyítva a hasonló szervezetek közötti együttműködés jó lehetőséget.
Az L. g, hdt. jelentós személy, és any4gkiszállítást hajtott végre a saját technikával, kato-
navonatokon lövészetre menó légvédelrni rakétaezrede í9án az 1- h. lé. hdt. részére,
míg az 1. h. lé, hdt, a záhonyi átrakókörzetben biztosította a katonavonatok ellátását. A
honi légvódelemnél mar jól begyakorolt módszerekkel meieg élelemmel történó ellátás,
még egy étkezésre úticsom€ várta a határra órkczóket, A technika átrakása után meleg-
vizes zuhanyozás, trsztacsere áIlt a szeméiyi állomány rendelkezósére.

A technika átrakásánál korszerű, jóI bevált az I]MK íőgzítő elzköz, amely nagybart
lerövidíti az átrakási idót. Álkalmazása egyszerú, biztonsfuos, számúzi a sok veszódség-
gel, jelentós időveszteséggel járó ,,kötözést" és faékelést. Az anyagsztűtó kocsik átten-
gelyezhetósége megszüntette a korábbi átrakodá§ idó- és munkaigényes manóverét. Az
anyagkocsikban létrehozott egységcsom4gok, konténeres rakományok képzése külön,
beo is korszerúsítette az anyagszáIltást.

A száűtások a bonyolult szervezés ellenére zökkenómentesen, jó együttmúködé§-
ben kerültek végrehajtásra a feladat teljes idószakában.

Az egészségúgyi szolgálatok már a hazai felkészülés idószakában komoly munkát
vegeztek. Megrörtént a kjvJ]asztott szemelyi állomány egészsegügyi szúrése, valamint
védóoltasa. Osszeállitxra kcrültek azok a leglényegesebb egészségügyi any4gok, ame,
lyek biztositották a kinti, saját bázisú ellátást, Ennek szükségességét indokolt4 hogy a
gyakorlat térségóben levó klimatikus körülrnények, elsósorban a 35-40 "C körűli nap,
pali hómérséklet, a lótérre jellemzó krónikus vizelégtelenség nehéz helyzet ele állítotia
az á)lományt. A gondos hazai előkészitő és felkészitó-felvilágosító munka, valamint a
kint folyamatosao yégzett )áN^nyigyí tevékenység meghozta az eredményt. Járványos
betegség nem fordult eIó, egy komolyabb - kórházi, helyszíni ápolást gényló - esetet
leszámirva megbetegedés nem történt. A s zór"ványosan előforduló egeszségügyi problé-
mák megoldása jó §zínvona.lon történt.

A gyakorlaton részt vett csapatok élelmezése többfáe módon, szervezésben va]ó-
sult meg, A rakéta éleslövészeten részt vevó csapatok élelmezési ellátását az első ütem,
ben az 1. g. hdt, éleslövészetet végrehajtó ezrede végezte, m€as színvonalon, A máso-
dik ütemben feladatot végrehajtó magasabbegység ellátását, az elsó ütemben katonavo-
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oatokon kiszáűtott aoy€okból, helyi vételezéssel kiegészítve (hús, zsír, vaj, tojás) a
magasabbegység hadtípja a körülményeket felülmúló, gondos, kórü,ltekintó hazai szer-
vezést és elókészítést bizonyító munkáva.I végezte.

A legbonyolultabb ellátási helyzet Ászttahanyban alakult ki. Nehezítette a helyze-
tet, hogy a korábbi gyakorlatoktól eltéróen ide nem sikerült saját hadtápot kivinni, így a
nagy lélsz|Lrrlú repüló-, mérnök-múszaki, illetve rádiótechnikai állomány ellátását telje-
sen a szovjet hadseregben érvényben levő norm& szerint, természétben biztosított nor,
makiszabatok alapj,ín kellett megszervezni, Eüsmerés a feladatot végrehajtó vadászre-
püló egység hÁtáp lományának akik bonyolult körülrnények között, nagy lelemé-
nyességgel a szovjet étlap szerinti anyagokból ízletes magyar ételeket fóztek.

A halőzótüomány élelmezési ellátása a korábbi jó szinten a szo,tjet hqőzóétkez-
dékben történt.

Jelentós, ú1 elemként értékelem a praktikus csom4golású 1,5 literes kiszerelésben
biztositott ásványvíz-ellátást. A kiszállított többezer flakon ásviny,tíz,kjegészíwe ahely-
színen beszerzett isvály,lizzel, az étkezésekhez biztosított teával e8yütt a nagy hóség-
ben is zókkenómentesen biztosította u lüonány folyadékszükségletét,

A ruházati ellátásban újként értékelem a repüló,műszaki állomány ezévben rend-
szeresített új, nyiLri ruh|natlnak nehéz időjárlási körűlrnények közötti kiprób/tásá't. Az űj
ruha kiá.Ilta a próbáját. Az iűomárry - egy-két negatív véleményen kívúI - megelégedés-
sel fogadta a korszeű, munkavégzést jobban biztosító telePtarka öltözetet,

A teljes állomány íehérnemú-ellátása elórecsomagolva, a teljes idószak szükségle,
teit fedezve történt. A kiszáütást mindenki m€a végezte. Egységenként tartalék ruhá-
zat, porvédó szemüveg és kűlönleges ruházat lett biztosítva és kiszáüwa. A vonaton
utazó áIlomány részére böröndökben egységcsomagok kerültek kialakításra.

Az á.llomány elhelyezése a lótéren az elsó idószakban kissé zsúfoltan, a másodikban
viszonylag jobb körülrnények között történt, Az €yakkal ,ágyíelszereléssel va.ló ellátást
a szovjet fél végezte. Asztrahányban a tiszti és tiszthelyettesi állomány elhelyezése szál-
lodábaó, a sorállományé a szovjet féI által bizto§ított és berendezett sátrakban történt,
zökkenómentesen.

A glaÉarlat főbb badtáptapasztalatait az akbbiaÉban faglalom ösze:

A szillítáuk urin: jőlr belílt a technika úgynevezett UMK eszközökkel történó
rögzitése, az átrakásokat egyszerribbé tette M anya}szi]l]ltó kocsik áttengelyezése. Egy-
szeű és gyors a polgári Iég1 közlekedési váüalat 

"charter" 1áratának igénybwétele. Cd-
szerú a belyi, belsó személy- és anyagsziűtásobÁoz sqát AN repülógépeket használni a
Iótér és Asztrahány között. Folytatni keü az egységcsomagok, minikonténerek mind
nagyobb kórú kalmazását.

Az ryénségiigi bizlotítás rnost ís elsósorban a megelőzésre, a járványvédelmi rend-
szabályok fokozottabb betanására irányult.

Az élelmezés tern a hazu ízek, a magyar koszt bizto Sit^a yolt a fő feladat, amelyet
alapvetően kiszállítással, itüonról kellett megoldani. Elengedhetedenül fontos a n4gy
vízveszteség póiására az ásványvíz biztosítása.

Az igazi próbán jól vizsgazott a. műszal< dlomány új mintájú, korszerű tereptarka
ruhigata.

A l,ezetés l€frhten először most múködtek együtt közvetlenül'- eredményesen - a
honi légvédelrni é§ gépesitett hadtestek hadtápszolgálatai, megszervezve mindazon
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közös ellátásibiztosítási feladatokat, amelyek jelentósen hozzájáLnitak a íő felad,atok
eredményes,t égehajtáslltoz.

. .lssu:régéb1l a gyakorlaton részt vevő hadtápszolgálatok magas színvonalú munká-
va.I, jó szinten_ hajtották végre biztosírási tevékenységtiket. NehlXtó köriilmény, hogy
]<19yl9natok hianylkal, űgy a hadtáp, mind az e§eb biztosítási feladatok csak nafr,
k9:],:Hllír1 igénylő szervezés és elókészítés útjái' valósulhatnak meg, am.lyek sáí
objeküv hibalehetóséggel jáI együtt.

Célnmí lenne a személyi állomány mindenkori katonavonatokon tófténó szállítá§a
- harci teünika kiszállíúsa nélkiili esetekbeo is -, mert csak így valósíüató meg a zök-
kenómentes, minden oldalú biztosítás.
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HADTÁPKKÉPZÉS

A íelderítő íepülőszázad haíctevékenysége
hadtápbiztosításának alapvető kérdései

lVLirku lózuf akzred,es

A feldeútó rcpi\őszluad, harci technikáját tekintve jelenleg a Magyar Néphadsereg
egyik legkorszerűbb repúlóalegysége. Több célúan alkalmaáató, n4gy pusztító eróvel
rendelkezik, a hadműveleti-harcászati feladatok sikerében jelentós szerepe lehet, Ennek
megfelelóen a harctevékenységének biztosítására, I<szolgálislra is megkiilönböztetett
figyelrnet kell fordítani. Az ellátó, kiszolgáió alegységeknek minden köíülínények
között biztosítani kell tudni a repüló harci eszközök meghatározott idófe töfténő beve-
tését, Ez nem egyszerú feladat, a végrehajtóktól koncentrált, me8feszít€tt ütemű, tefv-
szerű és minóségi munkát igenyel. A cikkben a hadtápszo|gílat ezzel kapcsolatos tevé-

kenységét foglaltam össze az eddigi gyakoflatok tapa§zta]atai és a rendelkezésre áüó iro-
dalom alapján.

1. A bddlápbizta!íún befolyásoh téryezők:

A repüló harctevékenység hadtápbiztosításában is alapvetóen az tltalános alapel'-

vek érvényesülnek. A bizto§ítá§i, kiszolgálási feladatok tervezését, szervezését,végrehay
tás^t azonbar\ több, az általánostól eltérő, speciáüs tényezó befolyásolja. Ezek eleve

adódnak abbóI, bog a rePnlíegség, -akgség harcteléhmyégének 7lkge is rús, mint azoAé a
:airazfi)ldi, iiszfegtlerxeni aapank{ anelyeAre épnlnek a badtápbizíaíhis cll)ei:

a) Az összfegyvernemi egység, alegység alapvetóen naponta egyszer kap feladatot.
Biztosítási, eüátási tevekenységét többnyire a harcbavetés elótt, illetve a kivonás után
igényel.

Ezzel szemben a repülóalegységek, így a feldedtó repülószázad is naponta több, 2-

3 bevetésben vesznek részt kötelékben v4gy repülógépenként. Az alegységek napi harc-
tev&enysege folyamatos, a biztosító, ellátó alegységeknek ezért a nap folyamán szinte
á.llandó, folyamatos, feszitett ütemú feladata van.

b) A repülőszázad a peremvonaltól 80-110 km-fe tel€pül kiépített repülóterekre,
tehát kózúton jól megközeüüetők. A telePülé§i helye a HDS ello. dd. möögött, és

gyakran közelób lesz a közponüadtáp elóretolt lepcső ello, dd.,hoz. Ez az ellátás reod-
jét, fotrását befolyásolja. A támadó hadművelet ütemétól fiiggóen 2-4 oaponként tele-
pül át új repülőtérre. Ez lehetővé teszi a védettebb település kiépítését, a bizto§íú§i fel-

adatok szervezettebb ,tégtehajtását. Az ellenség számára a feldedtő repülószázad fontos
megsemmisítendő célpont, és mivel kiépített repülőteren települ, könnyebben fel is
dedthetó- Ezek a télyezők kiemelik a védelem, kiilönösen a légi tevékenység elleni
védelem megszervezésének szerepét, a hadtápalegységek széttelepítését a repülőt& kör-



zetébel, az any€i készletek megosztott tárolását, az álclaást, fedezékek gyors ütemű
kiépítését.

c) A hadtápbiztosítást jelentósen befolyásoló tényező a hadtápd.egységek szerve-
zae, kapacítása, lehetőségei. A jelenlegi szervezet még nem elégíti ki azt a követel-
ményt, amit a feldedtő repülószázad akalmazása, mozgó anyagjkészleteinek nagyslg4
a kiszolgállás feszített üteme vele szemben támaszt,

A íelderi,tő repüIószázad elvonuló önálló alegység az ósszfegyvernemi HDS aláren-
deltségében. Igy száütani ke]]ene a VKF által elrendelt ,,MKnt. Ennek súlya hajtóa,
ny4gból mintegy 360 t, szláld, alyagbó| 19O t. Ezzel szemben a sziűtókaparitt§ 60 t
folyékony, 200 t szilárd. A hiány jelentős, Figyelembe véve a gépek egy íeltöltését is, a
haltóanyagbíI csak egy napi, egyéb alyagbőI t-2 napi készletet tud egy fordulóval a
sziűt6 alegység szil]itaní. Ez kevés, a kiszolgálás §zempontiából nem biztonságos.
Figyelembe véve, hogy a jelenleg rendszeresített územany€töItó gépjárművek a repülő,
gép töltéséhez szükségesek, a hitőalyag ntánszíűtí.r'l;t sem képes a század, végreha1-
tani. Az ellentmondás feloldásának módjalehet,ha az eIőI1áró vasúton kiszá.llítja a folyé-
kony és szilárd any4got, v€y a HDS hadtáp az ello. dd,-ból szálütóeszkózökkel erósíti
meg a századot, továbbá figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a fe\deÁtő repiIősziaad,
kiépített repülótéren települ, ahol feltehetóen repüló-hajtóany4g van. Ezek voltak azok
a íóbb tényezók, amelyek a hadtápbiztosítá§t alapvetóen beíolyásolhatják.

2. A badtápakgré?e k lelepiih:e:

Nítnt mlLr az előzőekben is utaltam rá, a felderitő repiIősziuad az ellenség potenciá-
lis célpontja, ezért a hadtápalegységeket a repülótér környékén, lehetőleg erdóben,
fedetten és megosztva kell elhelyezni, a repülőtér középpontjától egy 5 km-es sugaru
körön kívül, de 8 km-en belül, a le,, felszálló iránytól oldalt.

A telepítendő íun*ciznóli: réxkgeA:

a) A start közelében a repülógépek közveielk;lszolgálásáta, az ott taftózkodó sze,
mélyi illomány elhlfuíra:

- staítorvosi rendelő;

- hajózíkonyha és startbüfé;

- a repülést közvedenül kiszolgá,ló hadtáptechnikai eszközök;
- repüló-hajtóanyagtöltó pont.
b) A repülés közvetlen kiszolgálás iúloz, e1llLtásiú,oz nem szüksfues objektumok

l(p11l0l(rcl klual:

- hadtápvezetési csoport;
- század segelyhely:

- íaktilíak, amelyek a szükséges mértékben telepíthetók;
- élelmezési ellátópontok;
- gépjármű-územanyagtöltó hely.
Az életképesség, múködőképesség fennta.rtása szempontjából fontos kérdéssel, az

órzés-védelem kérdéseivel - annak terjedelrne miatt - nem kívánok foglalkozni. Bfu a
korszerű harc mindin}ább szükségessé és igen fontossá teszi ezzel a kérdéssel való fog-
lalkozást.

MinéI korszerúbb, hatékonyabb harci technikával rendelkezik egy egység, alegység,
ann,ál fontosabb céIpon!ává vilIk a ellenségnek. Ezért nem elhany4golható az élet- és
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működóképesség fefintartásának megszervezése, ami nemcsak a harci technika, hanem
az ellátó, kiszolgá,ló alegységek, any4gi készletek védelmét is jelenti, Csak a kettó e8yüt,
tes léte biztositja a sziaad harci a.Ikalmazásának lehetóséget.

3. Aryage llátás;

Az artyagj biztositás, a kúlönbözó szakanyagok decentralizálásával t8az"tar'ként
valósul meg.

A íelderító repúlószinadnil a sz|LíazíóIü vagy másképpen általános szakany4gokon
kívül kiilönbözó repülószakany4gok is talítlhatők az ell^ti§t lgakon belül, illewe öná.lló
ellátási 4gként. Ilyen önálló ellátisí ig a repülő-mű§zaki anyagel!átás. Elhtá,si ágakan
belüli rpeciáliJ rqrlírzlkarla4ak a felderítő re}liiltlitzizadruil :

- repülórakét1 lószer és bomba;

- repüló-hajtóany€;
- hajózó- és műszaki ruházat;

- repülótér karbantartó any€;
- egészségügyi oxigén stb.
Az egyes ellátási itgazatok és azon belül az egyes anyagi eszközök nem egyforma

jelentőségúek. Ebből a szempontból a feldeíító repülőalegy§égnél az ellátás alap,lető
any4gai mindenkor, bármilyen hadmúveletben a repülőlószer, rakét4 repüló,hajtó-
anyag, repüló műszaki any4g. Ezeknek dóntó jelentósége van a hkcfeladatok sikeres
végrehajtáaa szempontjából,

A feldedtő íepitőszázad e|látlr'áéít, az összfegy,vernemi hadseregnek tőrtéí\ő át,
adásig a Csapatrepüló Parancsnokság a felelós, utána ezt a felelősséget a hadsereg veszi
át.

A hadseregrepiilók, így többek között a feldeútő repilőszázad eIlátlására a hadsereg
ello. dd. szervezetében c§apatrepüló ello. szd. található, Ez az a|egység tírolila, száűtja a
hadseregszintű repüló-hajtó- é§ egyéb szakanyag készleteket. A hadsereghadtápfónök az

itt levő készletekkel tudja az ellátási feletósrégét bizto§ítani a hadseregrepülők irányába,

A hadsereg ello. dd.-ben 2-3, a KHEL ello. dd.-ban szintén 2-3 napi készlet van, a
íre. szd. ,,MKLe 2-3 napi háíctevékenységet biztosit. Ez összesen 6-10 napi készlet, ami
elegendó egy támadó hadművelet időszakára.

A feldeító repülószázad ellátlsában is a szakaszos ellátás elve ér,tényesi|, az alyagj
készlet a felhasználóhoz ellátási szakaszokon, t€ozatokon keresztül jut el. Ez az össz,
feglvernemi egységeknel hosszú láncolat KHEL-HDS-hdI.-dd.-z.-szd. ellátási szaka-
szok. A feldedtó rcpülősziaad esetében ez a láncolat jóval róvidebb, kimarad a hdt., dd,,
z., ellátási szakasz, sőt gyakori lehet - a települesi távolság miatt - a HDS ellátási t4gozat
kimaradása, az'any^g a KHEL ello. dd.-tól közvedenül kerülhet a fre. szd.-hoz.

A feldtrhí repúllíszázad aryagsziiksigkte, fogát
Mivel az 5. HDS aiiá_rcndeltségében a feldedtó szlnad a. jele egi harci technikával

viszonyl4g új hadrendi elem, ezért a harctevékenységének napi any4gszükséglete még
nem határozható meg biztosan. Kevés a gyakorlati tapasztalat, és azok is ellentmondá,
sosak. Az any4gszükségletet a.lapvetóen a bevetések száma és a feladat hatzíozz^ meg.

Már a bevetések tekintetében sincs egy stabil állfupoot, Iegtöbbször a napi ád4g z
bevetés szerepel, de vao olyan irodalom, amelyik 2-3 vagy annál többet is megjelól. De
ezek csak ád4gszámok. A támadó hadművelet közelebbi feladatának időszakában több,
napL 3-4, 

^ 
t^vo|abbi feladat idószakában kevesebb, napi 1-2 bevetéssel lehet számolni.
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A másik meghatároző tényező a feladat jellege. A feladat jellegétól fiigg a beveté-
senkénti anyagíogyás n4gysága, Ncm mindegy, hogy útvonal v€y obiektum feldeútési,
légi fenyképezési légvédelmi vadász r,1,3y feldeító,csapásméró feladatot hajtanak végre.
A feladattól függóen má§ és más a repülólószer, rakéta és hajtóanyag felhasználás, A
repülő-hajtóany4g Ídhxznalrsra bevetéseoként 0,1-0,8 javÁalmazist 1ehet számolni.
Igy a napí áúaglogyis 2 3 bevetés esetén 1,6-2,4 javad,alrnazás lehet, Ez tonnában
90-140, kritikus napokon a 120-180 tonnát is elérheti (GRÁNIT-8r).

A repülólószer, rakétűogyás a feladatok függvényében sokkal változatosabb lehet,
egy bevetésre elérheú az l javadalmazást is, de a feldedtési feladat esetén még a 0,4 jav.
sem valószínú, hogy elfogy, Várhatóan ez utóbbi lesz a gyakori, mivel a század alapren-
deltetése légr feldefités útján adat§zolgáltatá§ az ellenségról. Ennek sikeres teljeiítése
érdekében lehetóleg el fogja kerüIni a légi harcot, csapást is csak a legfontosabb célokra
vált ki, Atl4gosan, bevetesenként ezekbők az any4gokból 0,4-0,5 jay. fogyással számol-
hatunk, Íg7 a napi fogyás t,2 javada\mazás re.lószer, és rakéia, krűkus napokon
1,5-2,) jav, Ez tannában:

Átl4gos napon, Kritikus napon:

'-10 
t 5-1, tRe. lószer

Rakéta IR
NIR

ös.z"r"n,

,0-100 t
40-80 t

95,190 t

70-120 t
60-100 t

135-215 t

Egyéb szilárd anyagfogyás i0-12 t naponta. A gépjármű-hajtóany4gból viszonylag
kevés fogyással kell számolni, mivel egy támadó hadművelet alatt csak 2-3 esetben kell
áttelepülnie, a kis száütókapacit^s míatt a2 utánszá.lütásba az elöIlátó nem tudja
bevonni. Alapvetően a repülótér múködését, a repülóalegység tevékenységét biztositó
eszközök igénybevételével kell számolni. igy a lépjáímű hajtőanyag vtuható r-/ipi átlag
íogylsa 0,3 1a,l., 4-5 t.

A fenti számvetésnek meg{elelóen naponta szilárd any4gszükséglet átl4gosan min-
tesy 100-200 t, kitikus napon 150-2r0 t, folyékony anyag ád4gosan mintegy 1o0-140
t, kritikus naPon 130-190 t.

Az aryagelhtás far.rásai boni teriletea:

- az a.IaprepüIótéri készletek;

- központhadtáp raktárak;

- termelóüzemek;
, más repülóterek (le. hajtóany4g), ha a gép ott száll le.

HOni íernlefun l,il,nl:

- HDS ello. cld.;

- KHEL ello. dd,;
- honi területról érkezó közvetlen

repuloterrolr;
szá.llítmányokbóI (KÁ-ró| any4gbiztosítási

- zsikllányany,ag (külön engedéllyel lehet csak felhasználni);
- helyi beszerzés (élelmezési any4g, tüzelóany4g stb,),

Az aqagok íánrzállííára:

A szükséges utánszáIlítást jelentósen befolyásolja az a tény,hogy a fre. szd. szál]ító
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alegységének száűtókapaciuása a szükséglethez képest rendkrvül kicsi. A száütóeszkö,
zök a.lapvetóen csak a közvetlen kiszolgálásra elegendciek. Igy feltéden szüksqges, hogy
a eLőIlfuő §zállít§a ki a repüló-hajtóany4got telies egészében, a íepülőlószer é§ rakéta

szükségletnek Ieg ább a felét. A honi területen a közponüadtáp nagyobb arányban

vasúton, Ká-ra szállít. Honi terüIeten kívül a HDS v4gy a KHEL ello. dd,, CSR ello,

szd.-ra - attól függően, hogy melyikhez települ közelebb - kózúton szállítja ki a szüksé-

ges készleteket,
A repülólószer és rakéta gyor§ utánszáütása érdekében az elöljáró l€i utánszáütást

ís alkdnaztti fo§a az ello. dd,-ból v4gy közvetlenül a hátországból. Ez utóbbi esetben a

sziűtmány anyagbiztosítási repülóténe érkezik, üonnan a szluad,nak kell átvenni az

anyagot. A többi anyagszükséglet - gépjá-rmű-hajtóany€ és €yéb szillárd any4g - után-
sziüllafua a fre. szd. száütó alegységei képesek, ezén az eIöIjáLrő valószínűleg bevonja
vételezésére.

Feltédenül az elöljáró segítsége szükséges az áttelepúlé§ végehajtásáüoz, amikor is
egy idóben kell biztosítani - rövid ideig - az új és régi repülóteren a repülési feladatok-
hoz szükséges any4gi készleteket, egeszségügyi ellátást.

A század részére esedékes any4gutánpótlist a eló\árő az nj repülóté.re kell, hogy
kiszáütsa, amire a szilzaihadáp rátelepül. Meg kell szervezni a régi repülótéren maradt
any4gi késdetek több fordulóval tőírénő átszáüt^^t.

Ebben az időszakban a századhadtápot feltédenül meg kell erósíteni nemcsak szá-l-

litóeszközökkel, hanem repüló-üzemanyagtőltő eszközökkel is, meIt egy idóben két
repülótéren a szlaadhadáp nem képes a íepilő-hútőanyag utántöltésére.

Ellátás a repnlo"téren :

A repülótérre utánszlállított any4g átvételével az anyagellátás nem fejezódik be, sót
ezután kezdódik a szá2adhadt^p tgui. mulkia A repülólószer és rakéta útját nem
ismertetem, mert annak csak a száütási része hadtápfeladat.

A tepüló-hajtóanyag minőségi ellenórzése a hadtápbiztosítás egyik n4gyon fontos
mozzanata. Nem engedhető meg, hogy repülógépet, Iepülőgép,vezetőt a rossz minó-
ségű (szennyezett) haltíanyag miatt veszítsüok el. A repülő-hajtóanyag bevizsgálva,
minóségi bizonylattal érkezik a központi, illetve a hadsereg raktárakból. Ettól fiiggede-
nül a tartáyban tárolt anyagokból, a kiadás elótt a szi]zadííl laboratóriumi minőségi
vizsgálat szükséges (lobbanáspont, desztillációs próba, súóség, viszkozitás stb.), A
töltó gépjárművekben levó hajtóany4got közvetlen feltöltés elótt vizuálisan kell ellen-
őizd (szín, yiztaítalom, mechanikai szennyezódés, fajsúly), A laboratóriumi vizsgála-

tot, a fendszer€sített PL-2M ábofi laboratóriumban kell elvégezni, Természetesen
igenybe vehetó és igénybe is kell venni a repülótéren található stacionér laboratórium
eszközeit.

A repülés biztonsága érdekében a töltókocsik felkészítéséte, a szőt6k úsztításfua
háborus körülmények közótt is kiemelt figyelrnet kell fordítani. A sziaad, lüomáryában
rendszeresített repülő-üzemanyagtöltó gépjárművekkel egyszeíle 25,40 t kera§zin tölt-
hető fel, ami csak igen szűken felel meg az egyszeri századbevetés repülő-hajtóanyag
szükségletének. Ez kritikus napon elérheti a 4) tonnát, Honi területen, ahol CZT rend-
szer is van, ez nem jelent gondot, de más rcpülótéren, vagy a CZT rendszer meghibáso,
dása esetéo a repüló-hajtóany4g utántölté§e feszültséget fog okozni. A töltó gépjármű-
vek kb. 30-40 perc alatt képesek a taftályban levó hajtóany4got a repülógépekbe tölteni,
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de ha ez kevés a század repülógépeinek bevetés utáni feltöltésére, al<kor ez az jdő - a
töltó gépjármúvek új.atólté§e miatt - jelentősen nó, Ha a feladatot századkótelékben
v4gy rövid idóközönként indított rajkötelékben hajtják végre, akkor a fePüló-hajtó-
anyag ltántöltésének szúk kapacitása miatt a hafcfeladat végrehajtásában kritikus hely
zet á-llhat eló.

A rakéta és lószer betöltésének, fiiggesztésének idószükséglete is jelentós, szállitása
pedig kiemelt fontosságú. Erre vonatkozóan még nem álI rendelkezésre sem számitott,
sem mért adat, Ezeknek a kérdéseknek a kimunkálása, gyakorlatban töfténó bemérését
az együttműködés érdekében fonto§ feladatnak t^rtam az elkövetkezendő idóben,

Az élelmezési ellátást az élelmezési ellátó raj ,légzi. A íőzés repülótéí körzetében
települó tábori konyhákon általános és hajózó norma szerint történik, a készételt onnan
kell kiszállítani háti éthordókban - települési csoportoknak megfelelóen - 2-3 élelme-
zési elJátópontra és a sunerkezobe.

Az ellátópontokra az étel kiszáütását az alegységparancsnokok szervezik meg, az
alegység szolgd,aVezetó vezetésével hajtják végre, A starthelyekre - a hajózók és a repü-
lés közveden kiszolgálásbafl részt vevók részére - a készétel kiszállítása, kiosztása a repü
lési feladatok hadtápbizto§ításának kózvetlen irányitására naponta kijelölt hadtápösve-
kötó ti§zt, tiszthelyettes felelósségével történik. A §tartétkezdében a hqőz6 étkezde
beosztott állománya ,tégzi el az étel melegen tartá§át, kiosztását, a ha:lóz6 illlomány
részere a ícjétkrzések közörri büfé jellegű erkeztetért.

A mozgókonyháJ< s záma lehetőyé teszi a kettó - általános és hajőz6 - noíma sze-
rinti fózést, de a helyzettól fiiggóen íózhetnek csak egy , az általános normaszerint is, A
hq6zők részére az általános nolma szerint elkészített ételt a fóétkezések és a pótlékkal
pótlékolják. Mind a két változat elfogadható, az adott helyzettól íü88óen errói - a had-
tápfőnók iavasIatát figyelembe véve - a parancsnok dönt.

4. Egészs!?ng i bizt(úr^:

. Mrl a század a peremvonaltóI távol települ, a yl!íható napi áúagveszteség z-3olo
(15-2D fő). A_veszteség nagyobb része az ellenseg légi tárnadása iorán ieletkezik] ilyen-
kor 6-80ó-os (40-60 {ő'), v4gy ettől is na3yobb veszteséggel kell számolni. Sajátos, Éogy
a hajózo á-llomány egészsegli8yi vesztesége a repülótéren kívül lesz nagyobb, ahol óÉis
bekeólnek az összíegyvernemi hadsereg ellátási rendszerébe. A századsegélyhely szer-
vezetében 3 Íő orvos van, az egy óí2j elsó orvosi segély kapacitás 9 fő, Áapr 60-90 fő.

Tetrát - h4gyományos fegyverek alkalmal,ísa esetén - a várható egészsegügyi vesz-
teség ellátásra képesek még a kritikus napon is, A századsegélynek sebesülüüűiő alegy-
ség nincs szervezve. Így a repülőtéfen keletkezen sérültek Ósszegyújtéseben jelentós sie-
repe lesz a nem szervezetszerű sebesülrvivóknek. Ók f€ák a serülteket, M d,egységPa-
rancsnokok irányításával a repülótéren a kijelöIt sebesültglijtó helyekre Osszeg},i;iéni,
ahonnan a segélyhely szakiűománya sziűtja majd a gépjárművel a segélyhelyié. Sebe-
sültszáütó kapacitás egy fordulóva] 1,o fő, ezéít a tömeges sérülés eseten'ki kell egészí-
teni 2-) általáDos rendeltetésű száIttőeszkőzzel is. A sérülteket saját szállítóe§zköz;ikke1
kell szálütani horri tenileten a kijelölt kórhinakba, azon ttll az egészségügyi ezred kórhá-
zuba.

A hq6z6 áJlomány pódása, mivel csak kevesen alka.lmasak repülógép-vezetónek -
viszonyl4g sok időt vesz igénybe kiképzésük -, nem könnyű feladat. Ezért biztosítani
keü, hogy a sérült hajózók minél hamarabb visszatérhessenek egészségesen az alak:ia-
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tukhoz. A sérült hajózókat a legrövidebb idón belül kórh,ízba és lehetőleg repülóorvosi
kórházba kell szállítani. Ehhez - ha szükséges - légi száIlítóeszközt is igénybe kell venni.
Helikopterekkel meg kell szervezni hadsere8szinten a kutató-mentó szolgálatot, aminek
feladata a sérült hajózók íelkutatása, elsósegély után kírhtaba szállltísa.

A repülési feladatok közveden egeszségügyi biztosítá§ára a starton startorvosi ren-

delót keli múködtetni egy orvossal és egy egészségügyi katonával (gk. yezető), egy

sebesültszáűtó gépjármúvel. A napi repülési feladatok megkezdése előtt az orvos a star-

ton végrehajtja a hajózók repülés elótti orvosi vizsgáIatát, és m eg!üapíga azok egészség-

ügyi atka.Imasságát a repülési feladatra. A nap folyamán a §tartoruos elsó orvosi segélyt

nyújt a sérülten viss zaérkező hqőzők és a stafton keletkezett sérültek részére, Folyama-
tosan figyelemmel kíséri a hajózók egészségügyi állapotát, pilrenését, étkezését. Részt
vesz a repülóteret ért csapá§ kóvetkezményeinek egészségügyi felszámolásában.

'. 
Hddláp 1)rzetése:

A hadtápalegységeket a sziuadpuancslok hadtáphelyettese irányítja- A vezetés

megva.lósításához vezetési c§oport települ a század vezetési pontja közelében. Mivel a

hadtáptötz s kis létszámú, így a parancsnok hadtáphelyette§ yezetése az alegységet felé
közvedenebb, operatívabb, A hadtápbiztosításra naponta készít tervet, ,,Munkatérkép"-
en és füzetben. A munkatérképet íolyamatosan több napig vezeti, A hadtápbiztosítási
terv elkészítéséhez, a tradtáppal szembeni követelményetet a század parancsnoka hatá-

rozza meg.

Ezed tartalma a ktbdkrző:
- a készenlét ideje a repúló harctevékenység légreha:ltására;

- a hqőző állomány ellátásával kapcsolatos idópontok (owosi vizsgálat, étkezés);

- áttelepülés esetén az új repülótéren a fogadókészség elérésének ideje;

- a repülő harcbevetések száma, jellege, idótartama, aba:ltóanyag-íogyás szirnítás,
hoz,

A PK HTPH javnlata alapján a parancsnok dönt az alábbi kérdésekben:

- az alegységek telepüIésének rendje a repülőtéren és körzetében;

- az áttelepülés rendje, az új repülőtéren a fogadókészség elérésének, a régi repüIó,
téren a fogadókészség fenntartásának ideje;

- az anyagellátls alapvetó rendszabályai (étkezés rendje, ideje, orvosi vizsgálat idó-
pontja stb.);

- a hadtápellátásra megerósítésül adható erók, eszközök (ózés,védelemre stb.);

- a hadtápvezetési csoport települési helye,

A hadtípfőnök a feladatokat szíbal hatarozza meg az alegységek részére, amit
rögzít a munkaíiizetében. A hadtápbiztosítás végrehajtását a szolgálaúiq-vezetők ,ő9án

irányila. A szolgllaúág,,tezetők, az ,jzemanyag szolgálat kivételével tiszthelyettesek.

Az iiemanyagszolgálat-yezető - az izemany4g-ellátás volumene, jelentósége miatt
- üszt, Az e8észsé8ü8yi biztosítást egeszségúgyi szolgálatfónök, orvos tiszt irányítja,
szemezi. A segélyhelyen az egészségllgyi ellátást segélyhelyparancsnok orvos tiszt
vezei, ahqóző állomány egeszségügyi ellátására repülést biztosító orvos tiszt van szer-
vezve.

A repüló harctevékenység közveden hadtápbizto§ítá§át a starton hadtápösszekótó
tiszt v4gy tiszthelyettes irányítj4 naponkénti váltással. Feladata, hogy szewezze - a
repülési tevékenységh ez 'tgazodva, 

a parancsnok által meghatározott idóben - a stafton

1.4
10,



levő személyi íűomány ellátását, étkeztetését, intézkedjen a kiürült töltó gépjármúvek
újrafeltöltésére, a különbözó ruhinaú anyagok szükség szerinti biztosítás,íra (sátor,
tlszt4 száíaz ruha stb.), a repüléssel összefiiggó szállítási feladatok végrehajtására, kiilö-
nös tekintettel a rakéta. lószer, repüló-hajtóany4g repülőgépekh ez tóíténő sziűti§áía. A
feladat végrehajtásához a stafton, a szo\gilatídejére alárendeltsegébe kerül egy élelemel-
Iátő tq és sztűt6 alegység. Az operativitlás, gyorsaság érdekében közvetlen összekötte-
tése kell hogy legyen a parancsnok hadtáphelyette§ével és az ügyeletes mérnökkel.

A felderitó repülószázad harctevékenysége hadtápbiztosítá§ának eddigi gyakorlati
tapa§ztalatait, ekneleti következteté§eit ennyiben kívánom összefoglalni és cikk formájá-
ban közreadni.

Öszességében negállaPítbató, hogy a korszerű harci technikáva] felszerelt feldeító
repi|őszáaad jelenlegi hadtápszervezete alkalmas a harctevékenység közveden hadráp-
biztosítására. A folyamatos anyag-:utánsza\:;sra. mozgókészlettel tórténó áttelepülé§fe
azonban csak az elöljáró hadtápt4gozat n4gy arányú §egítségevel képes. Ez korlátozza a
század hatékony földi manóverezó képességét, veszéIyezteti a folyamatos any4gi biztosí-
tá5t,
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Szakácsképzés helyzete a Magyar Néphadseregben

szlli Ferenc alezredu

A Magyar Néphadsereg élelmezési szolgálatának feladata, a néphadsereg személyi
állományának jó minőségú, a korszerú táplálkozáséIettani követelményeknek meg{eleló

mennyiségú és ö§§zetételú ételekkel való ellátisa. Az étkeztetés kulturált körúlmények
közötti megszervezése, laktanyai elhelyezésben és tábori kórülmények között egyaránt.

Az élelmezési ellátás színvonalát, minósógét egyidejúleg több tényező határozza
meg. Ezek leaztil a legfaxtosabbaA:

- az ólelmezési oorma pénzértéke;

- a szezonáras éIelmiszerek árszintjének valtozásaí;

- az élelmiszerpiac áruálilat4'
- az élelmezés tárgyi feltételelinek (konyha, étterem íelszereltségének) színvonala;

- az élelmezési szolgálatban dolgozók, ezen belül is legn4gyobb mértékben a sza,
kácsok szakképzettségének színvonala.

A következőkben a élelmezés minóségét legjobban befolyásoló szakemberek, a

szakácsok képzésének helyzetével kívánok foglalkozni.
A csapatoknál a szükséges létszám hiánya miatt nem lehet biztosítani az állomány-

táblában rendszeresített szokásos beosztások feltöltését, mert a bevonult újoncok
között nincs elég szakács szakmunkás, Tovább kell növe.lni a sorkatona szakácsszükség-
letet, hogy a rendszeresített polg,ári szakács helyek egy részét is sorkatona szakácsokkal
kell feltölteni a polgári szakácsok hiánya miatt.

A sorkatona szakács szükséglet biztosítása érdekében már a néphadsereg íejleszté,
sének kezdetén megszervezték a szakács tanfolyamot, elóször három, majd késóbb a
tizennyolc hónapos sorkatonai szolg,ílat bevezetésétól - kéthónapos idótartamban, A
szakácstanfolyam különbözó hadtáPintózetek kereteiben működött, jelenleg a Hadtáp
Kiképző Központ szervezetében végzí feladatát.

A tanfolyamrendszerű szakácsképzós alapkoncepciója az volt, hogy a csapatokhoz
szakács beosztásba uol<a az állománytáblában biztosított szakács helyekre, amelyekre
szakképzett szakácsot nem tudnak biztosítani, a rokon szakmájúakat - cukrászt, hen-
test, felszolgá.lót, péket - osztanak be és ezeket vezénylik szakács tanfolyamra. A tanfo-
lyamon csak a legszükségesebb elméleti ismeretekre épiwe nagy óraszámban gyakorlati
ételkészítést tanulnak és felügyelet mellett tankonyhán, üzemi konyhán és tábori kony-
hán gyakoro|jík a íőzést,

A tanfolyam ercdményes elvégzése után csapataikhoz visszatérve beosztott sza-

kácsként - fokozott irányítás és ellenőzés mellett - képesek feladataikat megfelelóen
ellátni,
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Ez a rendszer, mint a szakácsképzés egyik formája, napjainkban is funkcionál.
FnneA a rexdlzemek azoabaa a bifulpótló cél:zerűsége mellett talú hátránla is lan, ezek:

- mivel beosztásban levó sorkatonákat kell a tanfolyamra vezényelni, a tanfolyam
idejére hiányoznak a beosztásukból, csökkentve a különben is szűkös szakács á.llomány
létszámát;

- elófordul, hogy szakács helyre még rokon szakmájú sorkatonát sem tudnak
tenni, így minden elóképzettség nélkül kerúl taníolyamra;

- a taníolyam róvid idótartama alatt csak a lega.lapvetóbb ismereteket sajátíüatják
el, csak a hadseregben leggyaknbban készített ételet elkészítését ismerhetik meg;

- az éIelmezési elóképzettség nélkiil tanfolyamra került katooák felké§zültsége
csak a minimális követelményeknek íelel meg, amit a beosztá§ában a munka folyamatá-
ban kell bóvíteni a vezetó szakácsoknak.

Mindezen körülrnényeket frgyelembe véve kezdeményezte az MN elelmezési szol-
gálat vezetése, egy hosszabb idótartamú, alaposabb képzést adó tanfolyam szervezését a
sorállományúak számára, olyan beiskolázási rendszerrel, ami nem terhe]i a c§apatok sza-
kács állományát a tanfolyam ideje alatt.

A képzési forma megtervezésénél figyelembe vették a soráüomány általános kikép-
zési rendszerét és a szakácsképzés idejét egy kiképzési idószakban hatirozt1l< meg. A
háromszor nyolchónapos rendszerben egy hónap alapkiképzés és hat hónap szakács
szakkiképzés, majd a háromszor haüónapos rendszerben egy hónap alapkiképzés és öt
hónaP szakkikéPzés, A tanfolyam a Hadtáp Kiképző Központ szervezetében levő
szakácsképző sziaadnál kerúl megtartásra, minden kiképzési idószakban, A taníolyamra
közvetlenül a polgári életból vonulnak be az újoncok a minisztérium által bizto§ított lét-
számkef€tre, kiképzési idószakonként ötven fő.

A hathónapos tanfolyamra is lehetőteg a rokonszakmával rendelkezóket hívják be,
azonban itt már tágabban értelmezve a rokon szakmát, így az élelmiszeripar kiilönbözó
ágaiban - tejipar, húsipar, konzervipar, tésztaipar stb, - szakképesítést szerzett fiatalok is
kerülnek a hathónapos szakácstanfolyamra behivásra.

A tanfolyam taílanyagát űgy állították össze, hogy tartalmazza mindaz on szakmai
tantígyakat, amelyeket a polgári szaká.cs szakmunkásképzó iskolák tantervei, így az
elelmiszer ismeretet, vendéglátó ismefeteket, ételkészítési ismereteket. Ezeket a tantár-
gyakat teljes terjedelmében oktatják is, de termé§zetesen kevesebb óraszámban, mint a
szakmunkás iskolátban. EzenkívüI tanulnak katonai áelmezési ismereteket, tábori élel-
mezési technikai eszköz ismeretet és gyakorlati íózést, tankonyhán, legénységi konyhán
és mozgókonyhán.

Az 1ktaún 4 Hadrá! KiAépzí Közpalt sz/rkAépzaL nag gaAarlati taldszíalatLkkal rer
delkező kaxnai é: palgári oktatói aégziA, akik a küépzési idó alatt felkészitik a tanfolyamon
részt vevóket a beosztott szakács feladatainak ellátására" laktanyai és tábori könilmények
kózött egyaránt.

Természetesen a hathónapos képzés is a.Iapozó képzé§nek tekinüető, amit a csa-
patoknál a hadtápkiképzés keretében és a mindennapok gyakorlatában tovább kell foly-
tatní. Ez a fe|adata a csapatkonyhákhoz rendszeresített polgári oktató íószakácsoknak és
a szakképzett sor- és tiszthelyettes állományú főszakácsoknak, élelmezési ellátó rypa-
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rancsnokoknak. Így a körültekintó állományváltással bizto§iüató, hogy a szakács á1lo-

mánynak csak egyharmada legyen kezdó, természetesen ott, ahol a tendszeresített sza,

kícs létszám ezt lehetóvé teszi.

A Honuifulmi Mini.rztérian é.r a BelAerukedelni Mifiirzíéri m lözölt létrejat negállapo-

úis ataPjá/l a hathónapos szakácstanfolyamot végzett állománynak a csapatoknáI eltöl-

tött idót beszámítják Óktarásban töltött gyakorlati munkának és a sorkatonai szolgáa,
tuk letöltése után a budapesti "Rózsa 

Ferenc" Vendéglátóipari Szakmunkás ]skolában
jelentkezhetnek tanfolyam nélkúli szakács szakmunkásvizsgára és amennyiben a vizsgán

megfelelnek, polgári szakács szakmunk,ás bizonyíwányt kaphatnak.

Ez a lehetóség azoknál, akik meg akarják szerezni a szakács szakmunkás bizonyít-
ványt, nyilvánvalóin ösztöíző a szakma 1yakorlati és elméleti ismereteinek minél jobb

e|saiőt tásiou, az pedíg hozzájárlhat ahhoz, hogy jó minóségú ételeket áüítsenak e[ó a

személyi állomány részére.

Az elózóekből megáilapítható, hogy a sorállomán;ni szakácsok mintegy egyhar-

mada mindenkor kezdőnek iekinthetó, aki& fokozott szakmai ellenórzé§t é§ íolyamato§

oktatást igényelnek, annak érdekében, hogy mindennapi munkájukat jó színvonalon

tudjá} elvégezni. Ehhez azonban szükséges, hogy az ételkészíté§t szervező, irányító

fószakács, élelrnezési ellátó rajparancsnok tiszthelyettesi állornány szakmailag jól kép,

zett, kelló gyakorlati tapa§ztalattal rendelkezó elelmezési szakemberekbóI álljon.

Ennek biztasítjsa érdekében bozta htre a hadsereg l)ezetlse d Imáp Kiképzí Közplnl
bózirán az MN Eklneasi Tiztheletta- is Szak1xatháJAépző llkakt Az iskola feladatának

szabt&, hogy négyéves képzési idóben olyan tisztielyetteseket képezzen a hadsereg

számára, aÜknek elméleti és gyakorlati felkészültsége biztosítja a főszakács, élelmezési

eüátó rajparancsnok feladatainak megfeleló színvonalú végreh|tfuít, továbbá legyenek

képesek ; beosztott szakács áIlomány szakmai irányítására, továbbképzése szervezesere,

végrehajtására.
A négha élelnezési tisztbelate.r ihaliba 8 áhalánas iskaht uégzett tizerxég ltn gatke_-

ktt iskokinah be, így ezek lgyanabban az életkorban tanulják szakmájukat, mint a pol-
gári életben a szakÁunkás iskolákban, amikor a legfogékonyabbak az új ismeretek befo,

gadásátta,

Az isAola tanaryagát úg állíto,ták üue, bog telja egészlben tartalnaz%l a palgári.sza,

káa szaLmmAásAépzí ikola tanaryagát él azon felnlaz éhlmezési íiszthebúte:i buízfujs ellátá-

úboz sz kúgu bneretekx adó taflalryagll A szakács szakmunkásképzés idejének ötven

százaléka gyakor|aúképzés, ami részben tankonyhán, részben ki_ jelólt_katonai szerveze-

tek konyháin realizá,Iódik, igy a négy év során megszerzik mindazon ismereteket, ame-

tyek fószakícs beosztásuk eredményes ellíttási.}'oz szükségesek,

Az élelmezés színvonalának folyamatos növelési igénye, az ehhez szűkséges isme-

retek bóvülése, valamint a négyéves tiszüelyettesképzés kózépiskolai színvonalra eme-

Iése indokolttá tette, hogy az élelmezési tiszthelyettesképzést is szakközépiskolai szintre

emeljék,
1987. Eepternber 1-jhlel az MN Elelmezési Ti:zthel\xter és SzaArn nká.JAélző lspalából

negalaAult az MN Eklnezési TisztbelettesAépzí szakkijzépiíkal/l és megkezdte az elsó szak-

középiskolai évfolyam oktatását.

A szakács szakmunkásképzéssel e8ybekótött éleLmezési tiszthelyett€§képzést má!
me8kezdett osztályok a képzést a régi rend szerint fejezik be és ez a képzési forma meg-

szűnik.
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. Az éIelmezési tiszüelyettesek szerteágazó feladatait figyelembe véve, ezekre a íel
adatokra való felkészitést leg]obl,ao a vendéglátóipari szakközépi.kola talanya1a szol-
gáltatja. Az élelmezési tiszthelyettese'inek csak kisebb része dÓIgozik mint ióizakács,
n4gyobb része más élelmezési beosztásokban, mint raktárvezetó, beszezó, étkezdeve,
zető. és önáIó aiegység élelmezési szolgdatvezető látja el feladatát. A vendéglátóipari
szakközépiskola tananyaga a középiskolai közismereü tantárgyak mellett biztosltja a iza-
kács, cukrász ós felszolgá-ló ismeretek elsajátítását, tehát komplexebb felkészítést biztosít
a leendó tiszthelyettesek számár4 mint a szakács szakmunkásképzés.

Az élelmezési tiszthelyettes, mint élelmezési vezető kell, hogy ismerje a szakma
mindea iqazatit, hogy minden élelmezési beosztásban kelló szakiűerettel hatékonyan
tudjon dolgozni, beosztottait irányitani, ellenórizni és továbbképezni.

_ A szakközépiskola elvégzése utén a hallgatók képesítő érettségi vizsgát és tiszthe-
lyettesi kibocsátó vizsgát tesznek. A legjobbak kérhedt felvételüket a Ze]k; Máté Kato,
n i Műszaki Főiskolahadtáp tagozatita, ahol élelmezési tisztek lehetnek. Á csapatokhoz
elelmezesi szakbeosztasba helyezett tiszt}relyettesek pedig az élelmezés minden területé-
rcil szerzett ismeretek birtokaban jól íelkészült vezetői lehetnek az éIeImezésí szolgalat
különböző szaktenileteinek.

.4 MusT". Néphadseregben kialakított szakács és élelmezési tiszthelyettes (íósza-
kác9 kópzési rendszer biztosíqa a résztvevóknek a korszeró, beosztásukhbz szüÜéges,
elméleti és gyakorlaü ismeretek elsajátítá.sát, és az egymáua épűló képzésben valdki-
emelkedó eredmények elérése esetén a feljebb jutIást a szakképzésbeo és beosztásban
egyaúnt. A jőIképzett széle§ köfú szakmai ismeretekkel rendelkező élelmezési személyi
á.llomány,egyik leg{ontosabb feltétele a korszeű, az igényeket legjobban kielégítő élel,
mezési ellátásnak. A jelenleg kiképzési rendszer ezt minden iekintetben biztosítja,
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Gsapatgazdálkodás - társadalmi tulajdonvédelem
Az anyagi fegyelem elvi és gyakorlati kérdései

S, Nag Jóuef al.czreder

Az utóbbi években ismen okok miatt, miird a népgazdaságban, mind a hadsereg-
ben, a gazdxágossiryta való törekvés a tervezés és a vegrehajtás szintjein is a íigyelem
középpontjába keólt, Pártunk X]IL kongresszusának határozataj és az azt köyető KB-
úlések állásfoglalásai a gazdálkodó szervek egyénelmú kötelezettségeként 'stiú< eIő a
messzemenó takarékosságot, a gazdálkodás hatékonyságának javitását.

A hadseregben folyó sajátos gazdálkod,ásnak is sarkalatos téteLeí a pér\z- és az
anyagi eszközök megóvása, a károk megelózése, a helyi lehetőségek fokozottabb feltá-
rása és más, a gazdtlkodás hatékonysfuát javító rendszabályok.

A guduíLgosságra való törekvés egyik nem lebecsúlendő területe az anyagi eszkö-
zökben keletkező károk visszaszodtása, megelőzése érdekében kifejtett sokirányú
munka. Azok az anyagi jellegú károk, hiányok, amelyek a kezelésünke bízott javakban

keletkeznek, negativan befolyásolják gazdálkodási tevékenységünk hatékonyságát és a
hiányok pódására fordított összegek növelik a fenntartási költségeket. A központi és

helyi etófeszítések ellenére az any4gi jellegú károk, hiányok nem csökkenó, hanem
inkább növekvó tendenciát mutatnak,

Különösen szembetűnő a ruházaú any4gokban keletkezett káfok n4gysága, A csa-
patok é§ a vezetó szervek minden lehetséges eszközzel és módszerrel igyekeznek vissza-
§zodtani, csökkenteni a károkat, hiányokat, az erre irány.uló munka, néha más teóletról
von eI jelentós energiát.

Az MN HÁW akrendlltjeinél ir llizattsági uiagálatx frtlyatnlnk e célból, s a tiugálat
sarán löbb negállapíídl szijklell. lger íkJen mernh fel a uiugálat sorál az aryagi fegekm Aér-
ű.re a aapatakúL

A krárok, hiányok okai az elemzések során szinte mindig az anyagi fegyelem lazasá-
gára, vagy mindenkori állapotára vezethetók vissza. Az any4gi fegyelem az utóbbi idó-
ben a csapatok mindennapi éIetében jelentős tényezóvé lépett eló, úgy is fogdmazhat-
nánk, hogy divatos kifejezéssé vált. Ez természetes i§, hi§zen a hadsereg any4gi-technikai
eszközeioek értéke egyre nóvekszik, a hadsereg fejlesztésére és fenntartására fordított
összegek mind nagyobb volumenúek, s a szúkös gazdasági helyzetben nem engedhet-

1ük meg javaink herdálását.

A Hátországvédelmi Parancsnokságon a közelrnúltban megtartott fegyelmi érte-
kezleten is kelló hangsúllyal vetődőtt {eL az anyagí fegyelem kérdése. Ezen az éttekezIe-
ten mefült fel annak gondolata, hogy jelen helyzetben, amikor komoly erőfeszítések
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folynak sere8te§t szeíte M 
^nya9í 

fegyelem javításáLétt, szl.fuditi§áért, célszerú vizsgálat
a.lá venni m4gát az any4gi fegyelmet mint fogalmat, tisztázni helyét, szerepét a katonai
elet rendszerében, feltárni a katonai fegyelem és az anyagi fegyelem viszonyát, kapcsola-
át, s hogy a helyzet javításiua irálylió etőfeszitések konkrét tartalmat kapjanak, cél-
szerű körvonalazni annak összetevóit, elemeit,

Az aryagi fegehn fogalnáxaL megközehtéséná - a vizsgálat következtetései szefint
- célszeű abból kiindulni, hogy az a csapatok életének nem egy önáüó területe, nem
fiiggedeníüetó íí|ag^tól az áhahnos katolai fegelentíl, ónmagában nem létezik, része
egy egésznek, azaz a kztonai fegyelemnek,

Az anyagi. fegyelmet úgy celszerű felfogni, mint a katonai fegyelem részéq a kato-
nai fegyelem tiikfözódé§ét a katonai szervezetek gazdálkodlási tevékenységében,

E megállapítások, tételek, nem elvont íogalmak, hanem a témában folytatott vizs,
gálatok, elemzések eredményeként levont következtetések, melyek realitását több pél
dán keresztiil is szemléltetni kívánorn.

A fenti eszmefuttatást elfogadva lerögzíthetjük, hogy a katonai fegyelem mint
egész és az any4gi fegyelem - rnint az egész része - között §zoros ósszefi)ggés van, köl-
csönósen hatnak egymásra. Miben nyilvánul ez meg? Abban például, hogy azon degy,
ségeknéI, üol a katonai fegyelem szilárd, ahol szervezettség és rend uralkodik, nem jel-
\emző az anyaghiányok elófordulása, Ha mégis hiány mutatkozik, azt súlyos fegyelem-
séftésként fogják fel, szinte rendkívüIi esemény számba me8y, ü8yet csioálnak belóIe,
nem siklanak el fölötte, í8y ez csak n€y ritkán fordulhat eló. Áz ilyen alegységeknél,
egységeknél, ahol a parancsnok tudatosan kézben ta;ia, 'líáí:Lyitja, befolyásolja a napi
életet, á.ltalában feszes a katonai fegyelem, az élet minden teniletén rend uralkodik, s éz
tiikröződik az anyagok megórzésében, kezelésében, egyszóva] a gazdálkodásban is,

Ahol viszont ez lem így van, ahol a parancsn okok fegelnct, rendet alakító, befo-
lyásoló kópessége hiányos, a rend és fegyelem csorbát szenved, ott 2z anyagok meg-
óvá§a terén is több probléma van, a katon,ík lopkodj& egymás any4gait, felszerelési tár-
gyait, feltörik a katonaszekrényeket, ilyen helyen mé8 a lakattal lezárt szekrények sem
jelentenek biztonságot, az anyagok e|vesztése M anyag;hiányok szinte a napi elet velejá-
róivá lesznek. Az ilyen katonai szervezeteknél a parancsnok szerepe arra korlátozódik,
hogy utólag vizsgáltaga a hiányokat, káreljárások lefolytatásával köti le az idejét. Ez igy
Passzív §zerep, az események után való kullogás, melynek eredménye az anyagok nagy-
töme8ben jelentkezó, sorozato§ hiánya,

A fentiek azt 'tgazo\ák, hogy a katonaj fagcle terén meglevó |azaságok, alap;lát
képezhetik az anyagj frgekn meglazulásának. Ugyanez viszont fordíwa is igaz, ugyinis
az anyag fegekm terén áüandósult, v4gy elóforduló noímasértések, negatív befolyást
gyakorolnak aZ adott katonai szervezet általános katonu fegelni helyzetére.

Azt, hogy a szabilyozottslrg, a szol1llaú íeld és fegelen terén meglevő lazaságok,
milyen mértekben h atnak,lissza az anyagj fegekn dakulásáta egy jellemző példával iga-
zolnám. Egyik egységünknél a ruházaú raktátban nagyobb Lltlny keletkezett, s az ezt
követó vizsgálat során megáüapítást nyert, hogy a nem kellő szabályozottsl5, a szo$-
Iaú fegekn megsértése következtében M egységigyeletesnél nem tartjá* be a kulcsdo-
bozok felvételezésének nyilvántartására vonatkozó elórrásokar, a kulcsdobozokat ille-
tékteleneknek is kiadj/k, a raktára\óa történő belépések szabályait nem ta"rgák be, a lak,
tanyából történő any4gkiszá.llításoknál az ellenórzést a szolgilaú közegek elmulasztják.
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Még az is elófordult, hogy a parancsnok által leltározásra kiadott Parancsot nem hajtot-
ták végre, s mivel a végrehajtást senki nem kérte számon, észre sem vették, hogy pl. a
ruházati raktárt nem leltározták.

A fentiekkel azt kivántam érzékeltetni, hogy a csapatoknál uralko dő erhalcn,fegelmi

állapot, az ignyeség a Aöael€lmérrytánalzíás a.dltt sziatje, egilz megbatározó tiqlezíje az anJagi

fegelemne k.

Az anyagi fegehn a.lakulásának rui"sik megbatározó téxyezője az any4gi szolgálatok
tevékenysége, tlársadalmi tulajdon védelme érdekében kifejtett munkáju( gyújtónéven
az egység gazd,cilhoüsi, számaáí:i rendje.

Mint az anyagj fegrkn másik meghatározó tényezőlét célszení a csapatok gazdál-

kodási, számadási rendjét is vizsgálni, elemezni. Elóljáróban leszögezhetjük, hogy agaz,
üIkoű:i lnjruaüsi raut a csapatol kezeksében hl,í aryagi, tecb hai ét pénzeszkazaA buurze-
sére, felbaxxáLiúra, rlihántartáúra és elvámolá.rára tanatáaző átfagó szabállozók boartá:ci-
nak, lménlualíínek miwlenkori belJzxe, állapua.

Yizsg atÁhoz, a]alatásához, befolyásolásához ismerni szúkséges annak elemeit,
összetevóit, melyek egy váItozatban a kötletáezíjb hbetneh:

- az alyagnytlvántartások naprakészsége, pontoss€a;
- az anya9moz1atálok szabályozottsága, okmányolása, a bizonylati fegyelen betat,

tása;

- az anyagok személyhez kötése;

- az anyagok tárolisának, megóvásának, karbantartásának elóírás szerinti végrehaj,
tása'

- az anyagok beszállírása, átvétele, kiadá§a szabályainak betanása;

- a konyhán fel nem használt any4gok okmányolásának, visszavételezésének vfu-
rehajtása;

- a készletekkel történó el§zámoltatás rendszeressége;

- az ellenórzési kötelmek teljesitése;

- a káreljárások idóben történó leíolytatása,
Az anyagj szolgálatok yezető illományának a fenti elemek helyzetére, állapotára

kell a figyelmét pontosítani és errőL az oldalról kell az anyagr fegyelem alapjait megte-
remteni, illetve erósiteni. A gazdálkodási, számadási rend felsorolt összetevóinek
ugyanis komoly szerepük van az alyagj íegyelem alakulásában. Csak néhány elemét
emelném ki a szemléltetés kedvéórt.

Egyik lényeges eleme a nyilvántartások állapota, napra!észsége. Enélkül nincs tisz-
tánlátás, nem lehet eligazodni az anyatr| helyzetben . Ezt igazol1a egyik önálló zászlóal-
junk példája, ahol a ruházati nyilvántartások vezetésének elhanyagolása miatt, a század-
parancsnokok hónapokon keresztiil nem tudták, hogy milyen készletek terhelik óket,
mennyi any4ggal rendelkeznek, így nem tudták ellenőízési kötelezettségeiket teljesíteni
sem. Ennek az eredménye nagyösszegú hiány volt. Ugyanennél a zászlő$nil a raktár-
nyilvántartás is ellrany4golt volt, s ott is komoly hiányok keletkeztek, Az utóbbi idó-
szakban, amikor a katonák részére kiadott ruházati any46pkat az egység összkészletéból
kiadásba helyezik, s az állonány átcsoportosítására, (áthelyezésére, vezénylésére) vonat-
kozó egysógparancsn ok az anyagviltozut elóidézó okmányok részéve váltak, a nyilván
tartások naprakész és pontos vezetésének a korábbiakhoz viszonyítva lényegescn
nagyobb jelentósége lett. A gyakorlat az t i8azolja,hogy ezzel a nyilvántarúsi módszerrel
nehezebbé vált a csapatok elszámoltatása, s nagyobb a hibalehetóség,

15
111



Hasonló jelentósége val az alyagmozguok szabáyozotts{ának, az okmányolás-
nak, a bizonylaú fegyelem betartásának, Egyik egységnél a ruházati raktár vezetóje min-
den okmányolás nélkiil adta át a csercraktárnak a mosatásba, tisztitásba kiildendó ruhá-
zaú lnyagokat. Ez hosszabb idón keresztül nem jelentett problémát, míg egy alkalom-
mal, a csereraktárban keletkezett hiány pótlására használták fel az okmány nélkiil át-
adott any€okat, s mivel a ruházati raktárvezetó ezt bizonyítani nem tu<lta, viselte a sza-
bálytalan anyagátadícért az aayagt felelósséget.

Nem elhany4golható az anyagok beszállítása, áwétele, kiadása szabályainak bctal,
lása sem. Ha ezeket elmulasztjuk, a visszaélés mclegágyát tetemtjiik meg vele, ugyanis
azokból az any4gokból, meiyekból rendszeresen ismédódik a beszerzés (pl, a romlaodó
élelmiszerek) ha a raktárban többletet képeznek, a városban vételezett mennyiséget a
képzett többletnek megfeleló mértékben be sem kell a Iaktanyába szállítani, mód van
annak saját zsebfe történő értékesíté§éíe aoélkül, hogy a kószletben hiányt észlelnénk,
Ezért is kell rendszeresen ellenórizni a beszerzett anyagok beszállítísakor azok mennyi
ségét és minőségét.

Ugyanis visszaélésre ad lehetóséget az is, ha nem fordítunk gondot a konyhán fel
nem lrasznált any4gok okmányolására, visszavételezéséfe, illewc a kiadott élelmiszerek
felhasználásának ellenórzésére, Egyik egységnél a szakácsok rendszeresen dézsmllták az
ételkészitésre kiadott any4gokat, s azokat a laktanyából igen furfangos módon szállítot-
ták ki. A szolgálat felelós vezetói - a leleplezést követóerr - arra hivatkoztak, lrogy
ugyan kinek jutott volna eszébe, hogy az ótelmaradékos hordó aljálr keresse a lopott
élelmet, s errc való hivatkozással akarták felelósségúket eiháűtani. A mula§ztá§t viszont
akkor követték el, amikor nem gondoskodtak a konyhára kiadott élelmiszerek felhasz,
nálásának rendszeres ellenózéséról, illetve a megmaradt élelmiszerek okmányolásáró),
visszavételezéséról, Ezzel telemtették meg a feltétcleket a visszaéléshez, a laktanyából
történő kiszállitása a lopott anyagoknak már részletkérdés volt,

A gazclálkodísi, számadasi rend mindenkori helyzetének egyik legfontosabb ténye-
zője az rlkltőné:i Éölelmeh te|jesitésének rendszeressége. Az éIet azt í1luol)a, hogy ame,
lyik egységnél szabályozott§á& reod van valamennyi terúleten, ott a kijlönbözó §zol8á-
lati személyek végrehirják az előiít e|]enőlzé§i kötelmeket. Ezen egységeknél az anyagr
fegyelem terén is rend van, az any4gok kezelése megbízható, hiányok csak elvéwe for,
dulnak eIő. Ahol viszont a kötelezó ellenórzéseket nem, v4gy hanyagul teljesítik, ott az
any4ghiányok szinte a napi élet velejárói, A különböző károk vizsgálatánál, szinte min-
den esetben kimutatható az ellenórzések elmulasztása, Sajnos az olyan esetek sem men-
nek ritkaság szlímba, amikor látszól4g teljesítik az ellenórzési kötelmeket, dokumentál,
ják is azokat és éveken keresztül úgy alakul a helyzet, hogy nem mutatkoznak hiányok.
Az e|őIláró szervek is ennek megfelelóen kezelik az adott katonai szervezetet, hajla,
mossá válnak az olyan ellenórzésre, hogy itt ugyanis rend van, nem szükséges a dolgok
mélyére nézni, hiszen évek óta nem voltak hiányok. A meglepetés akkor következik be,
ha valamelyik raktámezetőt, v4gy szolgáatfónöki beosztásban vláltásra kerül sor, v4gy
átalárendelés kóvetkeztében, átfogó eüenórzést hajtanak végre. Ilyen esetekben álta.lá-
bal az átvevők teljes mélységben ellenórzik a különbözó területeket és az éveken
keresztiil felgyülemlett, de fel nem tárt hiányok felíedésre kerülnek. Ilyenkor legtöbb-
szőr az a jel]emző, hogy azok az ellenőtzésre kötelezett szolgálati személyek, akik éve
ken kcresztiil dokumentálgatták a íelszínes ellenórzéseket, kórömszakadág igyekeznek
bizonyítaoi, hogy a felfedett hiányok nem régi eredetűek, hanem azok az utóbbi idóben
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keletkeztek. Teszik ezt azért, hogy ígazol1ák sqát mulasztásaikat, bizonyítsák saját vét-
lenségüket,

A felületes ellenórzés, vagy az ellenórzések elmulasztása való s^88al ősztöí\zi az affa
hajlamos embereket a visszaélésre, a laza e]Ienőnés melegágyát képezi a nagy any4gi

károk kialakulásának, Számtalan példa igazolja ezt, Az ellenórzések rendszeres és alapos

végrehajtása az alyag íegye|em a.lakításának nélkülözhetetlen eleme,

Az el]ettőnésí tevékenység kapcsán szükséges hangsúlyozottan szóloi a személye
sen végrehajtott ellenórzés jelentóségéfól. Á kúlönbözó, bizottságok által végrehajtott
ellenórzések nélkülózhetetlen elemei az ellenőrzés kialakított rendszerének, ezek azon-

ban soha nem helyettesíthetik a vezetók - a parancsnokok, hadtáphelyettesek - szemé

lyes ellenórzéseit,

A személyes benyomások egy-egy szolgáati ág munkájáról, a bizonylatok kezelésé-

ró1, a konyhán, illetve a kiilönbözó raktárakban folyó tevókenységról, a vezetés nélkii-
lözhetetlen elemét képezik. Csak az a vezetó fud reáLlisan vezetni, íányítani, csak .z
lehet ura a helyzetnek, aki nemcsak a felszínt ismeri, hanem személyes benyomásai alap-
ján belelát a tevékenységek méiységébe, A megelózésnek ez a legmegbízhatóbb módja.
Ha érzik a beosztottak, hogy rendszeresen és szakszerűen ellenórizve vannak, vissza-

tartó eróként hat, üol viszont ez nem í8y van, ösztönózve vannak a szabálytalanságok,

visszaélések elkövetésére.

Még egy gondolat felveté§ét az elleoőrzés kapcsán szükségesnek tartom, mógpedig
azt, hogy akár a hadtáphelyettesek, akár az elöljáró hadtápszervek bármilyen cél ellenór-
zéséről Iegyen is szó, anélhil oem lehet teljesértókú, ha a legfontosabb cikkckból néhá

nyat, szúrópróbaszeűen ne leltározzanak, Legyen szó bármilyen jellegú ellenórzésróI is,

a szúrópróbaszerű leltározást nem lehet mellőzni, mcrt annak eredménye a legjobb jel-

lemzóje lehet a helyzetnek, áIlapotnak. Ezt n4gyon foniosnak ítéltem meg,

A fenti néhány példán keresztüI a csapatoknál kialak-ult gazd,ílkodási, számadási
tend összetevőinek, elemeinek - azok közül is csak néhánynak - a jelentóségét, fontos,
ságát kivántam alátámasztani.

Ö::ztgwe a fejttget!:eAt leri)gzi?htljiiA, bog az allagi fegthtl szikrlstiga, ug nindett,

hori állapota kit negllatthazó tényezlítíl füg:
- ,az egyk az áltahnos kataui runtt, ftgehrn színloa 4
- a másik a gazülAaűsl szátnaűi rntl állapota, helyzete,

Mindkét tényezó egyefánt fontos, a kettó együtt lehet és kell formáloi a meghatá-
rozó viszont az általános katonai fegyelem. Az alyagi fegyelem tertn meghonosodott
visszásságok, normasértések felszámolását, a rend helyreállítását elsósorban a katonai
íegyelem javításáva.l, szigodtá§ával kell kezdeni, a fó erókifejtést crre kell összpontosí-
tani. Ez valamennyi tisztre, tiszthelyettesre egyaránt vonatkozik, nemcsak a paíancsno-
koknak, hanem a hadtáptiszteknek és más szolgálaüoz tiutozóknak is egyformán köte,
lcssége, A katonai fcgyelem szigoútásával, helyreállításával párhuzamosan, az általános
rendbe, szabályozottságba illeszkedve kell a gazdálkodási, számadási rend terén meglevó
lazaságokat felszámolni, az összetevók, elemek, téoyezók megvizsgálásával számbavenni
a tennivalókat és íokozatosan megvalósítani a szabilyozók elóírásaioak érvényesítését,

A szilárd anyagi íegyeiem megteremtése és {enntartása valamennyiünk együttes
feladata, s a napjainkban parancsoló szükségszerűségként jelentkezó takarékos gazdál,
kodás egyik lényeges tényezójc.
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UNKAVÉDELMI

összeállította
az MN Pénzügyi Szolgálatíónökség

Balesei-elháíítási és Munkaválelmi osáálya
Tartalom:

1. Tájékoztató halálos üzemi balesetekröl
2. Aszíalt, bitumen, kátrány és az alváanédó anyagok

egészségkárosító hatása

1. Tájékoáató halá|os üzemi balesetekről

BerénJi Sándor kpa.

Az elmúlt években kedvező irányba fellódört a néphadseregben a polgári alkalma-
zottak balesed helyzete. Csökkenő tendenciát mutatotia stIyoúatereÜk áőfordulása,
1983-8) években halálos kimenetelú üzemi baleset nem foráult eló. A kedvezó iránvú
fejlódes.az utóbbiidóben megszakadt, amit jelez az is, ho8y 198ó-ban egy, 198l-bin
három dolgozo halt meg üzemi ba]eset következtében, A Úetyzet rombjnak hátteré-
ben_^z_alapvetó munkavédelmi elóinisok megszegése áü, amit;halálos kimenetelú bale-
setek bekövetkezésének körülínényei is szémléltetően mutatnak.

T. T. hPa., nintiségi ell"nt}r epih hrúaal az MN Kilipzái Brhiizgarto Üzc,nnel a
ralt.iri epnld uillanuu?jelni renÁu,inek 1.Iuhiugdlatlit uigezta, Ebbdt; , ilbat I,/n.Ih k
a,z ipükt bulknpala feűsű *xjíre. A nunha befcltzáe ufu;li$zaírli jöactben Í. T. kpa.
lúért a tatí1erirc uo,k láról, bclg h,marabb adatrjer az ipiifu Aaztpc Lian ellle$ezetikt
ráboz. A bullinpala buzakadt alatta is a raEúr benipadozaúra iuhanl, Kórbáztn
xállítás utón meghalt.

Á baleset bekövetkezéséhez a tetón való szabilytalan mozgits melletthozzájtnllt M
is, hogy a hullámpala repedt volt és a rálépésbóI adódó terhelót nem bírta el, t'ovábbá,
hogy.a biztonságos munkavégzéshez tetólétrát, biztonsá8i óvet, va]amint mentőkötelet
sem használtak.

_ P, S: PPa,, az MN Textihiszttto et Jatlt|ta Üzen 9. sz. üzcncglegelei mosómurere a
famerfahíti: nunkafojanatit a rudrágak nnineh ethtínev ríljáiól negszakínm, a
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glpet hállííaítl, Ezt kaaaíen arélktil, hog a 90 "C-ot biínérsékhtű llpóí l)izet a tetbqaló-
giai atasítisbaa elíírt 50 "C bőnhréAhí ah hbűtdue ullna, a gépajtót Liryinta. fulitltán
a rtAuzajtó nem d géPajílíl)al :zenbea állt, az djtó ryilható.,áEa érdtAlben az lizemnód
hapöOlót ,,1IOSÁS" álllsba forlította. Ezt kouetöu dz ajt| rclerzelcret kezzel feloldotta,
amineh iihttlcztében a gé! dlbjl. birtekn íawitba jüt, A gélbíl Aicwódó 90'C-as mO!ó-

tlíz P. S. hPa.t lefrmázta, aAi sirnléseibe a Adrházbaa bekhalt,

A ba]eset bekövetkezésében a ba.leseti elóírások sorozatos megszegése, köztiik a
gép biztonsági-védelmi berendezésének önkényes hatástalanítá§a mellett közrehatott az
a körülmény is, hogy P. S, kpa, - aki több mint 20 éve dolgozott az územ néI - a észére
biztosított egyéni védőeszközöket nem viselte,

F. h. kpa., mi t az MN Zali.a Máíé Katonai Műszali Fői:hah elbellezé,li szalgá,
latlezeííje, az eglik ryohenelae: taít€lrvi épiikt tetejét a korábbax feltát beáais okát
rzándék|z\lt me?álld!ílaxi. A dolgozcí az ipijkl l€tejéft eg]ednl nert Jbl, is miután a *ttt
.rzegll\aző mclh,édhez túl lőzel ment, fehebetően roszulht iijuetLntében az ípnkí futrjériíl
lezubanl í: a hely.uíttut lleléí !üztettl.

A baleset bekövetkezésének oka az volt, hogy a sérült megszegte a m€asban vég-
zendó munka alapvetó elóírásait. Semmiféle biztonsági intézkedést nem tett, övet, köte,
let nem vitt magávd, sőt egyedül ment fel a tetóre, noha szivpanaszai miatt esedeges
szédülés, hirtelen rosszullét bekövetkezésére és annak ilyen m4gasságban együttjá[ó
következményeivel számoloia kellett volna.

ZL S. az*rgriju az 
^IN 

Gajdillíi Gé?g,árbar a uésígipett dalgrlzatt az éj:zaAai
műszahban, MuttLa hözben fehehxíut rarzallrí Éííl)etAftíéber rhsett. Fejt a ftigx,íltgu moz-
gá,n 1)é&zí szrfiajn i,r a naxkaiarab kaizi Aernh, súb(): kapoxlLshnlérlbe a kórbázba
xállitás kazben bekbalt,

A baleset a dolgozónak a munkavégzésre adott idóben alkalmatlan egészségi álla-
pota miatt következett be, A dolgozó már a balesetet megelőző időben sem volt egés,
zséges, ezt környezete is tapasztalta, Múvezetóje felhívására a baleset napját megelózó
négy napban ideg fáradtság miatt szabadságon volt, owosi kezeltetésére azonban nem
fordított gondot. Ez a körülmény végül is döntó módon hatott közfe tr€ikus baleseté-
ben-

A megtörtént balesetek - bár okaik nem azonosak - együttesen arra fi8yelmeztet-
nek, hogy a munkahelyeken nagyobb figyelrnet kell fordítani a munkavégzésre vonat,
kozó alapvetó munkavédelmi elóírások, az ismert, gyakan egyszerűnek tűnó szabályok
kóvetkezetes érvényesítésére.

A példallxt itnrr**tt súl\os bale.uteh kapcúI kiiLix i.J ki A l ünrki a hal,etÉezí elííráu-
Éat:

- a személyi állomány t€jai kötelesek a gépeket, berendezéseket a kezelési utasítás
szerint, a személyi munkavédelmi védóeszközöket rendeltetésüknek meg{elelóen hasz-
nálni, a munkahelyen a feladat ellátására alkalmas állapotban m€elenoi, illetve a felada-
tor rgy ellárni (KABESZ 24, ponl):

- a m4gasbóI való leesés eüeni védelmet elsósorban a munkahely megfelelő kiala-
kításával, biztonságot nyújtó berendezésekkel (pl. állványokkal) és védóeszközökkel
(korlát, védótetó,,háló stb,) kell biztosítani. Ha erre nincs mód, a dolgozót biztoosági
ówel, illetve biztonsági hevederzettel kell ellátni és kötéllel szilárd teherbíró szerkezet,
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hez kell kötni. A biztonsági őv kötelet úgy kell rögziteni, iogy a munka blírmely fázisá
ban a do§ozó l,) m-nél többer, ne zuhanhasson (KÁBESZ 71. pont);

- az egészségi ártalomnak és ba.l.";et veszélyének kitett munkakörökben a munka,
kör betöltése előtt elózetes a.lkalmasslgi ,ltzsgllatot, majd a továbbiakban meghatáro-
zott idókózókben idószakos alkalmassiqj vízsgá)atot kell végezni. A vizsgá.lat célja
annak eldöntése, hogy a dolgozó betegsége, a munkakör ellátása során nem idézhet-e
elő saját személyevel vagy dolgozó társaival kapcsolatban baleseti veszéIyt, oem szen-
ved-e olyan betegségben, amely miatt gyógykezelésre, gondozásra szoful (9311981,
lHK 3/1c)82.1 HM számú utasítás 2. §);

- a vizsgálatra kötelezett munkakörökben az elózetes, illetve az előírt idókózökben
meglsmételt, az alkalmasságot bizonyító vizsgálat nélkül a munkavégzés tilos. Ennek
betartásáéft a katonai §zervezet PaIancsnoka (vezetőle) felelós (93l198l, /]HK3.11l)82.1
HM számú utasítás 3. §),

2. Aszíalt, bitumen, kátrány és az alváanédő anyagok
egészsq]károsító haüisa

Dl Galil Zoltán mA. százarlus

Az akazvédő any4gok jellegzetes szurok-fekete színe, jó tapadókészsége, víz- és
más taszító tulajdonsága ismert, Többnyire e tulajdonságokat az aszfaltútépitő ar,yagok
egyik fó alkotóelemének, a szurok-fekete bitumen saját tulaldons4gaiként taftják szá,
mon. Kevesen tudják, ho51 e tulajdonságok a tartós alvázvédelmet nem biztosítj&. A
többéves védóhatást a bitumenbe mintegy 10o/o,ban kevert adalékok biztosítják, A szo-
bahómérsékletű bitumeo - ada]ékok nélkiil - ridegen törik, rosszul tapad, sérülékeny. A
bitumen íorrásának kedvezó hómérséklete 370 'C, lágyulnipedrg 60-10í] "C-on kezd, A
bitumen tehát önm4gában csak 100 "C,hoz közeli hómérsékleten ecsetelhető, szóró
eljara.s,rJ rq|yjlq|g nem rs lehctséges,

Eppen a felviteli eljárások kifejlesztése során alakult ki a legkedvczóbb összetétel,
ame|y 

'0-60a/íJ 
szárazanyrrg és 40o'o körüli lakkbenzin tartalonrnál van. Ez az ó§§zetótel jó

koozisztenciát biztosít az ecseteléshez és az adalékok egyenletes elkeveréséhez, Ha szó-
rással tórtónik a védőanyag felvitele, akkor további lakkbenzin hígitás szúkséges.

A hiedelrnekkel ellentétben az alviuyédő hatású a<lalékolt oldószeres bitumenek
nem kátrányanyagok,

A bitumenek az ásványolq-lepárlás termékei közül a szobahómérsékleten szilárd
maradékok. A kátrány pedig a kószén gázgylrri hóbontása során visszamaradó fekete-
nedves, jelentós vízoldékony részt is tartalmazó meiléktermék, Több mint százéves
múltu városigáz,gyártás kezdetén a kátrányban számos klasszikus szefles anyagot (aro,
más molekulrákat) fedeztek fel. I_Italva ezek egykori elófordulási helyére, némáyiküket
még ma is mint kátrányany4gokat emiegetik.

A bitumeneket német n}relvtefüeteken aszíaltoknak nevezik. A m4gyar nyelvben
is mint régies német eredeó maradváay szó ismert, azonban teljes polgáriogot nyert
azáltal, hogy az útépítési (kúlönbözó töltetékekkel adalékott) bitumeneket definició sze
rúen aszfaltnak nevezik.
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Tény, hogy a kátrányban felfedezett benzol és származékli ígynevezett klasszikus

,,rákkeltó' any4gok, Nem helyes azonban a szintetikus vegyipar jónéhány aromás színe,
zékét, aclalékanyagát, tartósítószerét, mint ú8ynevezett kátrányeredetú any€ot eleve
íekete listára tenni, Ezek az adott alka]mazási körülrnényekre tudományos módszerek-
kel bizonyítottan megfelelóek. Tehát a köztudatban a,,kátrány" a kátrányeíedetű stb.
fogalmak zavaros megítélése átalános, A felreértések tovább sokasodnak azáJtal, hogy a

vízoldékony részeket nem t:dílulmazó bitumeneket és a kátfányt egymással felcserélik,
Ennek valószínú a|lpja az, hogy mindkét any4g jellegzetesen szurok-fekete, majdnem
szilárd any4g, Ezek után azonban vil€o§an látni kell, hogy a vízoldékony métgező,rík-
keltó any4gokat tartalr:'uő kátrány mérgező anyag, de a testnedvekben oldhatatlan
bitumeo nem azl

Az a|yluvédők viszont mégis egészségkárosító hatásúak. A magyarirzatot a lakk-
benzin jelenlétében kell keresni. A lakkbenzin ugyanis iüékony, gyorsan íelszívódik a
tiidón, sót a bórön keresztiil is.

Huzamos idón át érintkezve lakkbenzinnel, a vérképző szervek, a ve§e) a ma1 és a
központi idegrendszer károsodása következhet be.

Ezek a hatások nem piüanatszerűen, hanem hosszao elhúzódva jelentkeznek, Jó
fudni még azt is, hogy a szintelen benzinek sokaságából a lakkbenzin egészségkárositó
hatása a legkifejezettebb.

Visszatérve az alvázvédő any4gok felhordásáva.l kapcsolatos egészségvédelmi prob-
lémáka, érthető, hogy a kéz bórét és a légzószerveket meg kell védeni a lakkbenzintól.
Ezért az a|vazvédeIni munkákat védőkesztyúbeo és ipari,,A' betétes kolloid elószűrós
gázálatcban, v4gy úgynevezett friss levegós légzókészülékben szabad csak végezni, IIy
módon, huzamos idón keresznil (akár évekig) alvázvédó műhelyben foglalkoztatottak
egészségvédelme is biztosított. Jellemző módon, az alvazvédőkkel foglalkozók csekély
hányada a túlérzékenység és a védekezés elmula§ztá§a e§etén egy,két hét elteltével bór-
betegséget kap. Ezeknél az orvosi kezelést kóvetóen, ha a múhelybe visszakerülnek
gondos védekezés ellenére ismét kifejlódnek a tünetek. Ez a probléma ismert a gépko-
csiszereló tanulók között is.

Az alvázvéd,ő (és takkbenzin hígitóva] elóállított egyéb íestékre) tulérzékeny

%yénnek, áIlás v4gy munkakóri valtoztatas oldja meg a teljes gyógyulást,
Mindezekból láüató, hogy a bitumenalapú alvázvédók munkavéde]rni elóír,ísainak

az érintettek teljes körére kiterjedően következetesen érvényt kell szerezni.

119



"oo n§

Mi eúl a tahlLozóról a fallóiratban azért
lzoluú, nrrt a 2/9 barhatalni uazad tagjai-
ak tőbb nint 90a/o-a a ZMKA badtápan-

széi és a Zalka fuLité Kltaltli Műízaái Fíi!
kola badtápnnszé Ééneh álkruiry l)ó l tex,ída)tt

i)s,ze,

Szale.rztíúg

t0.00 Talűl|ozős <L Steinnrctz

8i őziu clőlt

jo-00-r2.00 trIegenléAe:és l kcrlrutalni

szá zal tetó kenységé r ől

t2.00-1,1.00 ,.I kuthatulon Jontosubb objeh-

uuuituú és a kerület főbtl

ne uze t e ssé gei n eh n, e 8t c^ hlt ése

l5.0o Közös ebóű.

Emlékeáetó
az MszMP XVlll. kerületi Bizottsága

és a 2. Forradalmi lGrhatalmi Ezred 9. sázad
volt parancsnokságának rendezésében megtartott

baitársi találkozóról

Dr. Damó Lialó ryá. aírg. a badtad()ruiryoA doAtora

Á Xí/III., ]ISZ]IP PB és u 2l9. Jttrhutulni .Á taldlkozó prograntjt:
szózud paranc$ok*iga

me8hiiu üí
a 2t9, karhatalnti szcizad

őllonúnya
bdj kirsí talúlho.őjótc,

Ilic: l9B7. noL.unber 11.

Ökő,er: hl, D.ó. 
^!úonúk 

részérc kö:napi,

z, i!,r, íelöllő, kiliüúclóselr szalugsóton

I20



l

1987. nauember 11-!x a XWIL Éeúkl Sleimetz Milkr Girnnáziam ipaleúben - abol a
9, század parancmaksága 195ó-ban helJezked.elt el - a íext jelatt rysa. noumber 11,y'n meg-

alaAalt Aarbatalmi század éhtben naradt állomárya megemleAezat a MunAárParaat Fota-
ialmi Kornáry megakklkginaA 3 t, ltfardulójáróL tularuint a rázad XWIL herile tben olg-
zett mulkájáról,

A megemlékezésen dr. Katona Bela elsó titkár elnökölt, megnyitó beszédében
méltatta a karhatalmi század tevékenységének politikai, társadalmi és gazdasígt jeIentő-

sélét. Ezt Aü)ető€ :

- Joó Sándor ny. ezredes elvtárs ismertette az 1956 novemberébeo aláín Tiszti
Nyilatkozat §zövegét, felolva§ta a század eredeti tllomínyának, yaIaííint M azőta
elhunytak névsorát. Utóbbiaknak e8y percre néma felá.llással rótták le kegyeletiiket a
jelenlevók,

- dr. Damó LászIő ny. vezérőrnagy mondott megemlékezó beszédet.

- Kárpáú Gábor r, órn4gy elvtárs a kerúlet RendórkapitánysiLgának vezetője méI,
tatta az eseményt és felvázolta a kerület jelenlegi köz- és v4gyonbiztonságának helyzetét,
valamint a kerüIeti Rendórkapitányság leglelentósebb feladatait.

- a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének részéról Szigetvári Arpád ny,

r. ezredes elvtárs szólt hozzá, amelyben méltatta a karhatalmistá]< 19r6-os tevékenységét
é§ tájékoztatót adott az 1956-os koreai csoport munkájáról,

A megemlékezósen íészt vettek a kerület és a Steimetz Gmnázium vezetó KISZ,
funkcionáriusai is,

HlzaiÉóltai,: Lex Mihály ny. ezredes, a századparancsnok volt helyettese,

Makai László ny. alezredes, volt járőrparancsnok,

Ujfalusi Sándor, az 19r6,ban alakult MSZMP XV[I. kerületi
Intézó Bizottságának elnöke,

. Lapos Mihily vezétőrnagy, a központi órs volt parancsnoka,
Tóth Sándor, a Steimetz Gimnázium igugatója,

, Borbély Ferenc ny. alezredes, a század volt plLrtszemezője.
A megemlékezés Katona Béla elvtárs jelentós poütikai súlyú, ugyanakkor érzelmi-

leg szívhez sz6\ó zarsza,lávd ért véget.

X

A megemlékezést követóen a jelenlevók megtekintették az 195ó-ban levó rendór-
őrsök mdevó épületeit, a Ferihe8yi repülótér környékét és a steimetz szobrot. Ezután
a XVIII. kerületi Tanács általános elnókhelyettese bemutatta a keólet nevezetességeit,
kóztük a Havanna- és a KlSZJakótelepe! valamint a Szabadidó Kózpontot. A jelen-
levó volt karhatalmist& o4gy eüsmeréssel szóltak a kerület íq|ődéséről és kifejezésre
juttatták a kerülethez való szoros érzelmi kötódést.

X

A uárunízést elutár:i ebld höl)ette, az MN 4010 akkulat bázisátt. Itt felxólabah: Gábor
LászIó elvtárs, a XVII], kerületi PB PTO titkára,Királylé elvtltsnó] a PB adminisztratív
csoportjának vezetóje, Ujfalusi Sándor elvtárs, dr. Damó LászIó ny. vőrgy., valamint a
volt karhatalínisták köznl úz fő.
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Az elíkészítí biruttuig tagjai nltah:
dr, Damó László ny. vórgy.,
dr, Lapos Mihály vórgy,,

Joó Sándor ny. ezrede,
Lex Mihály ny. ezredes,
Borbáy Ferenc ny. alezredes,
Szabó Árpád a.Iezredes.

X.

TlszTl NYlLATKozAT

. . 
Hazankban n4gyméretű haza|lu népnozgaIom indult rneg a szocialista demokrá

cia kiszélesítéséért, a Rá]<osi-Geró-klikk által elkövetett súly;s hibák kijavításáért, a
nemzeti függetlenség és szuverenitás biztosításáért,

_ _ Ezeknek a_követeleléseknek jogoss€át elismerem, ezeket m€am is támogatom,
Ugyanakkor mélységesen elítélem az ellenforradalmi erók minden formáját, a Üíutáüs
fehér terron, a_kapitalista festaurációs törekvéseket, a kapitalista körök aknamunkáját,
népi hatalmunk ellen.

. Kész v4gyok az ilyen törekvések ellen teljes eromböI kiizdcni. Trrdom, hogy a
reakciós erók becsületes dolgozókat is me8tévesztettek.

. 
A 

|re]yzlt tisztázását n4gymértékben megnehezítette a Nagy Imre kormány gyen-
gesége.és határozatlansága, E poüüa következtében néphadseregrinkben i, rnegtu;ult a
katonai fegyelem. Ezekután népúnket az a súlyos veszély fenyege"tte, ho81 az ellenforra-
dalmi_erók íelülkerekednek, v!sszadják a gyárakat a tókéseknek] a föIdeia n4gybirtoko,
soknak. me3dönrik hazánkban a nép hitrlmar.

_ Kijelentem,. hogy feltétel nélkúl csatlakozom áz 1956. november 4-én megalaL:ult
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz. Támogatom kormányunkat az elmúlt hibák
és hiányossfuok kijavitásában,

Egyetértek azz;al,,hogy a népünket és hazánkat íenyegetó elleníorradalmi veszéIy
miatt szük§éges volt kérni a baráti Szovjetunió kormánya, illewe a szövetséges szovjet
badsereg segítségét, az ellenfofradalmi erók felszámolásához, népi demokratikus ren<l-
szerúnk és szabadságunk megszilárditáshoz.

Híve vagyok az őszinte egyenjogúságon alapuló magyar-szovjet barátságnak!

, _ ,Unnapelyesen kijelentem, hogy a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány intézke,
déseit magamra oezve íeltétel nélkiil kötelezőnek elismerem és a katonai esküÉöz híven,
a katonai parancsoknak önfudato§an alávetem magam.

. _ _Tudatában _ 

v4gyok annak. hogy a népi hatalmunknak a rend, nyugalom, a békés
epitó munka helyreállitása órdekeben olyan hadseregre.van szüksége, aÁ'ely a rendet az
egó§z or§z;8ban íenn_ tudja tartani és szitárd, megrngathatatJan tánuza kormányunk,
nak, népi demokatikus rendszerünknek,

Egyben kijelentem, hogy az elmúlt idóben nem vettem iészt népi demokráciánk
törvenyeit sé_rtó cselekmények végrehájtásában, amelyeket a M4gyar Forradalmi Mun,
kás-Paraszt Kormány elítél.
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A fentieket rlaganra nézve kötelezónek tartom, amit aláúsommal igazolok.
Budapest, 195ó. november ,.....,.

aláirls

X

A 2, Forradalmi Karhatalmi Ezred 9. század névsora

A 9. karhatalmi század állonányába )1 íó hivatásos katona, 3 hoovédségi polgári
rlkalm^zott taftozott. A század íeladatát a XVI . ker. Rendórkapitánysággal együnmú-
ködésben oldotta meg, ahonnan 23 fő vett.részt a tevékenységben,

1. 1987. november 11-én a sázad állományából
aktív szolgálatban és nyugállományban levők névsora

1.1- Himtáy: katanál:

i. Dr, Damó Llszló nyá. vórgy,, szd, pk.
2, Baksa Sándor nyá. alez.

3. í3alizs Áryáó lyá. a|ez.

4. Balázs BéIa nyá. alez.
.l. Borbel1 Ferent nlá. airz,. PTK.
6, Csáki Béla nyá. alez.

7. Dányi lstván nyá. alez.

8, Dobó Ferenc nyá, alez.

9, Dörnyei LászIő oyá, alez.

10. Elekes János nyá. ezds.
11. Fejes János nyá. alez.

12. Fekete György nyá, ezds.
i3, Fridl László nyá, alcz.

14. Gecse János nyá, órgy.
15. Halász Mihály t, órgy.
16. Joó Sándor nyá, ezds,

17. Dr, Kiss Józseí oyá. ez.

18. Kovács ]ános nyá, alez.
t9. Dr, Körmeod1 lsrvan nyr. ale.,

20, Kudari Győrgy nyá. aIez.

21. Kurucz Zoltáa vőrgy.

22, Lackovics Károly nyá. alez.

23. Dr, Lapos Mihály vórgy.
2.1. Lex MiháJy nyá, ezds,
2)- Makai Lászl6 nyá. alez.

26. Dr. Máthé Lász|ó alez.

27, Miskolczi Sándor nyá. alez,

28- Morvai Géza nyá. alez,

29, Némeü László ezds.

]0, Nauszbaum BélLa nyá, alez,,

31. Reznicsek János nyá. alez,

32. Román István nyá, alez,

33. Sarkadi Mihály nyá. alez,

34. Setényi János nyá. ezds.

15. Szabó Atpád alez.

36, Szabó János nyá. alez,

37. Szakács Milrály t, órgy.

38, Tenyei Gyula nyá. alez,

39. Tóth LászI6 oyá. alez.

40, Vágvölgyi Imre nyá. alez.

4t, Dr. Varga József ayá. alez.

42. Yárt Sándor nyá. a\ez.
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1.2. A baruéúég álkruiryába tartozó polgári drllgazóA:

1. Babics Müályné
2. Borsos Józsefné
3, Tóü Lajosné

1.3. A XWII. Aer. Rendírlapitáryság állománlából
a :zázaddal egitt utéleqÉedík:

1, Bodó Mihály nyá. t. őryy.
2. Csaba LászI6 nyá, r. ftórm.
3. Fürész Lajos nyá. t. ftőrm.
4. Holpár József rtyá. r. ftőrm.
). Knul János nyá. l őrgy.

1, Borbás Lajos alez.

2. Biró István alez.

]. Bodnár LászIó d.ez.

4. Czétényt János őrgy.

1, Bihari Gyula r. ftórm.
2. Csapó Imre r. ftőrm,
3. Gadácsi József r. ftórm.
4. Hetczeglt Pál r, ftőrm.

'. 
Kontra Gyula r. ftórm.

9. U jvári Jőzseí alez.

2.2. Reqdőföl?:

6. Kormos József nyá. t. ftőrm.
7. Mester József nyá. r. fhdgy,
8, Boros János nyá. r, őrgy.
9. Erdélyi Imre nyá. r. ftórm.

10. Répá§zky Jenő nyá, r ftórm.

). Domonkos Tibor alez.
6, Káai Lajos órgy.
7, Kovács Benjamin alez,
8. Orbán Aladár a]ez,

6. Kógler Sándor r. órgy.
7, N4gy 24. Ferenc, r, ftórm,
8. Paizs _]ános r. ftórm,
9. Vágvölgyi Miklós r. szds,

10. Ztínb6 Müály r. ftórm,

t1, Szomoru József nyá. r. ftőrm, - 4t. sz, órs pk,
12. Szücs Gábor nyá. r. fhdgy. - .i2. sz. órs pk,
13. Végh Iswán nyá, r, fhdgy. - 42. sz. őts pk.

2, '1987, november 11-i9 a század állományából
elhalálozottak:

2.1. Hil)atá,,a! baxlédtilztel :

A volt 9. század parancsnokának beszéde

Kldlu Elatársník!
Kedau Eltltársai!

31 éwel ezelótt, 19)ó. november 4,én hajnalban hangzott el KádárJános elvtfus
rádiófelhívása. E felhívásból e8y mondatot idézek: ,,Elvtársak, munkásók, katonák|
Fogjatok fegyvert, veszélyben van a néphatalom!' - Ez a felhívás nekiink hivatásos
katonáknak és rendóröknek óhatatlanul me8dobbantotta szívünket és a karhatalom
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megalakulására_vooatkozó kormány-felhívás után az itt jelenlevók egy szóra beléptiink a
karhata]omba. Igy teiték ezt többen a fegyveres erókhöz nem tanozó kommunisták is.
Az MPFK §tatáriumot rendelt el.

A 2. forradalmi karhatalíni ezfed 9. sztnada, amely aXYIL kerületben került a.lka.l-

mazásra, 1956. november 1i-éfl alakult meg, és november 13-án foglalta el harcállás-
pont át itt Pesdőrincen, a Steimetz Miklós Gimnáziumban. Az ezred parancsnoka 19)ó.
november 15. és 1957 janlix 6-a között Borbás Máté vezérőrnagy elvtlárs, majd ezt
követóen Lóránt Imre ezredes elvtárs (késóbb 1Jezéí&íw) volt.

A9. sziaad aégy objektumban helyezkedett el. Vezetésemmel egy riadócsoport itt
a gimnázium épületében volt. A központi órs parancsnoka: Lapos Mihá.ly elvtáts, akkor
még őnagy, ma vezérőrnagy, a pesi.őrirtci órsönJoó Sándor elvtárs, akkor még órnagy,
ma ezredes, míg a pestimrei órsön Domonkos Tibor százados elvtárs, aki alezredesként
hunyt el, Á 9, szízadparancsnok poJitikai helyettese UjvfutJózsef százados elvtárs volt,
aki alezredesként hunyt el, A századparancsnok helyettese Lex Mihály órn4gy volt,
jelenleg ezredes. A század putszenezője Borbáy Ferenc őrn4gy elvtárs volt, jelenleg
alezredes.

Az 1916. október 23. és november 11-e között eltelt idóbeo a véres események
alatt is íegyveres órséget adtunk a Szabad Nép székháznál, a VIII. keóleti Pártbizottság-
nál és RendórkapitánysiLgnál, a Kőbánya-Kispesti vasútá,llomásnál, az Aüenaeum
Nyomdánál, a X. kerúleti Radiátor Gyárban és más objektumoknál. A Zdnyi Miklós
Katonai Akadémia objektumát az ott leyő tőrzs tantÁ és hallgatói áüomány megvédte
az ellenforradalmárok ellen, Több kísérlet után sem fudták birtokba venni.

Az ellenforradalmi Nagy Imre féle kormány honvédelrni miniszterének Maléter
Pálnak egyeden parancsát sem hajtottuk végre.

Az egész ezted alapvetóen a Zrinyi Miklós Katonai Akadémia á]lományáből és az
ott gyülekező, korábban más alakulatná szolgáló azon tisztekból a.lakult meg, akik al,á,ír-

ták a ,,Tiszti Nyilatkozat'Lot,
A,,NWLATKOZAT" abban az idóben rendkívül fontos eszmei és poütikai állás-

foglalást jelenten, meft egyúttal elkótelezettséget jelentett a mafxizmus-leninizmus, a
proletárdiktatura, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és a szocializmus
feglveres védelmére . Ez yaluztíyíz yolt az MN hivatásos állom ánya szitmára. A7MKA
hivatásos állományának - emlékezetem szelint - mintegy 850'n-a aláirta a tiszú nyilatko-
zatot és fegy,veres karhatalmi szolgálatot v űalllgy az l, és 2. FKI mintegy 900/0-a hon-
védtisztből állt.

Mindkét ezred megalakulásában és az egész karhatalmi szolglálat közvetlen meg-
szervezésében kiemelkedó szerepe volt Uszta Gyula altábornagy elvtársnak. Így a
ZMKA-ra is ó jött ki a tíszú nyllatkozat alíttrás/aa.

Ez a vilIalis töíténélíni jelentóségú volt ezen tisztek (rendórök és karhatalomba
lépő emberek) ré§zéről, amit teljes érdemben csak akkor érthettink meg, ha ismételten
feltdézzuk azon idószak politikai, ideológai za,tarait, az ellenforrada.lom romboló hatá-
sát, az orszagPal elég széleskörúen eluralkodott revizionista és szektáns nézeteket, a
feléledó nacionalizmust, szovjetellenességet és bizalmatlanságot. Ezeket az embereket a
szocia.lizmushoz, a proletárhatalomhoz való kötódésük, a néphadseregben kapott hiva,
tísra nevelésük, mély és cselekvó hivatástudatuk vezérelte, motiválta döntésükben, mé8
amellett is, hogy abban az időben mi sem láüattunk mindent a részletkérdésekben,
Magyarország bel- és kiilpolitikai helyzete kusza, ellentmondásos és zúrzavaros volt. Az
MDP összeomlott-
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A:z ezred 9. százada a ZMKA hadtáp tanszékének, hadtáp ha.ilgatóinak , a Ságváo
Endre Hadtáp Ti§zti Iskola tanárainak az áüományából alakult meg, lolitikai, repüÉ, és
lövésztisztekkel történt kiegé§zítéssel, - -

A század - amelynek élő és itt n cgjelent t4gjai közösen emlékeznek a karhatalmi
vázad tevékenységéról - Pesdórinc-Pestimre Firüegy teniletén teljesített fegyveres
karhata.Imi szolgálatot 1917, ápri]is ]0 ig.

A ZMKÁ-ra történt bevonulás és az oktatás megkezdése után a had,táp tagozat -
melynek parancsnoka lettem - még 19)7 nyariig íeweres ü8yeletes alegység 'Úolgála,
ror adotr.

,__ . 1917. május elsején a felvonulók elsó sorában toltuk a guruló tran§zparenseket.
Hideg, szeles május 1-e volt, de fűtött bennünket az a tudat, hogy rend vai az- orszl5'-
ban.

A:zázad azl a f€kdlrat kapta - a karbatalni artde! rexdeltetlslwk megfekltíet - hog
tlgaze el a l?erlilttbúz, €güttmriAödisbtll a kerihti pán , ,,zal,itl ls rtttdfui tzen,elletl; 

"
- az ellenforradalmi erók utóvédek harcának teljes fegyveres íelszámolását;
- a köz, és vagyonbiztonsfu helyreáütását;
- működjön kózfe a békés, szocialista építómunka íeltételeinek megteremtésében,

valamint a kerület lakosságának íelvilá3osításában, a közöttiik végzendó politikai mun-
kában.

A százac]ot a n4gyszámú, 1ó étzebnű, a rend helyreállítására vágló lakosság nagy
része megé.tóen - támogatóan íogadta. Igen széleskörjen gondoskodtak u plrt ?i
tanác§i.vezetók a század munkájának 1éltételeiról, Efedményes tevéken)ségéneÉ ez volt
az egyk ziloga.

A rázad bdrci Jikdatáuh liibb jellmzíi az alibbiakLm fogblbatóle li.ttzt:

. - A személyi áJlomány 24 óús váItásokkal vógezte a kjelólt körzetekben járórszol
gáatát, igcn gyakan nagyon kedvezótlen idójárási viszonyok közön, Kernény tél volt.
Néhány esetben rűzl-rarcra kerüIt sor. A másik váltást a 2. FKE 8, szd.,a adta, akikkel
igen jó elvtársi, bajtáfsi e8yüttmúködés alal-Lrlt ki.

- Századunk egyik kiemelkedó tevékenysége volt az ellenforradalonbao aktív
politikai es fcgyveres harcot íolytató §zemélyek íelderítésc, felkutatása, elólállítása. Ébból
l celból - a karhatalom szervezésével összhangban - a század á|}ományából is fet]erltók
kerültek kijtlölesre, L,zek röbb rc:zélyes clcmct. band,r(joporlokJt kuiartak Ícl. Hason-
]okeFpen tq57 januárjíban letrehoztuk a politikai rendőri isoportot is, amely rgen haté,
konyan tevókenykedett a politikai bűoözók kéztekedtése és ebzáűtása éÁteb.n.
_ - A sziaad gyűjtötte ö§sze a börtönökból megszökön, az ellenforrada]márok által

,,Üvabadított" bíinösök felkutatását, összegyújtéséi ós a kóbányai börtönbe va],ő száű-
tását. Ej§zakánként egy-egy razziáúI10-I00 fó közötti személyt tartóZtattunk le és szál-
litotlunk el. Mioden esetben a statáfiumban megparancsoliak szerint jártunk el.

- .A saját íelder,ítés és a lakossággal való eredmenyes együnmuködéssel rgeo nagy
mennyisegj honviJscgi és rendorsegi anyagot (fegyvert, Ió§zert) gyűjtóttú;k öss;;
(laktanyakbóI es egyeb objektumokból lopott és iabolt any4goicÓÍ vao szO).

_ - Jelentós és rendszeres segítséget nyújtottunk - fóleg a krlárási tilalom alatti idó-
ben - a poJgári lakussagnak, sürgos ügyeinek elintézésére, elsósorban a sütóipari dolgo-
zók. vilIamos- c\ a u tobLl\7vel(tok ájizakai szalLir;sához,, Mindennapos tevékenységünkböz tartozott a munka felvételének biztosítása:
ez€o belüI is a sztrájkokkal, állrírekkel, kapcsolatos prop4ganda munka, a torz tómeg-
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hangulatok leszerelése, s nem utolsósorban segítettük a keriilet lakosságát a munküe,
lyekre és munkahelyekról való elszűtisitban, azokban az esetekben, amikor a kózleke-
dés egyáltalán nem volt, bizonytalan volt, illetve egyes napszakokban teljesen megsza
kadt.

- A karhatalom határozott fellépésével akadályozfunk meg esetenként kedvezóde-
nül befolylásolt gyűlések megtartását, a munkafclvétel megakadllyozlLsára irányuló han-
gulatkeltést, jelentósebb szándékos íombo]ásokat.

- Kűlöflö§en eróteljes felvilágosító munkát végzett a szlázad a lakosság felvilágosí,
tásában 1916.12. 6-i és e "MUK" idószakában, felhasznáva a szóbeli, írásos (plakítok)
módszeréket, s eltüntettük az ellenséges jelszavakat a íalakról, 1916 12. 5-én elfogtuk és

§zétvertük az eldugott iegyverekért Budapestról Pestlórincre tartó ellenforradalmi cso-
portoket,

)sszegetle: úgy ítéljük meg, hogy a 2. Forradalmi Karhatalmi Ezred 9, karhata]mi
százada, a szovjet etókkel és rendóri szervekkel, va-Iamint a helyi párt- és állami szervek-
kel együttműködésben végzett munkíjáv jelentősen hozzájárult a kefület közbiztonsá,
gának kialakításfioz, a kerület lakossága, gazdasági,társadalmi intézményei zayarulfal.
élete, munkája íeltételeinek a megteremtéséhez, a néphatalom tömegbázisának a kiszéle-
sítéséért folyó helyi és orszfuos hizdeiemhez.

A százal maradéktalanul teljesítette feladatát, negbízatását. Ószinte és tartós
barátságot kemény kiizdelemben kovácsolt és építette ki a kenilet vezetóivel, megbe-
csúlést szefzett a kerület lakossága rés zétől. Jellemző, hogy munkája során mindig éssze-
rűen össze tudta kapcsolni e megtéve§ztettek körében végzett munka és a búnözókkel
való m4gatartás, eljárások céIszerú eszközeit és módszereit. Magának a századnak a sze-
mélyi állornánya is igen tanulságos iskolán ment keresztüI: erkölcsileg, poliúkailag rneg,
szilárdult, összekovácsolódott, sokoldalír tapasztalatokat szerzett, íejlódtek politikai,
katonai erényei, íegyelme, hivatástudata, kemény lrarcban tovább edzódött elkötelezett-
sége,

Tagait mélúl tölti el annak a tudata, hogy hazánkban eredményesen zárhattuk le
a konszo]idáció elsó, döntó szakaszát.

Szerónytelenség nélkül állapíthatjuk meg, hogy ennek a karhatalmi századnak az
allományábóI sokan kerültek magas beosztásba a M€yar Néphadsereg Hadtápfónöksé
génél, a Magyar Néphadsereg Vezérkaránál, valamint alárendeltjeiknéL

Sajnos, immár vannak, akik bár halálukig szalr1álták az úgyet, ma nem lehetnek
közöttiink. Vannak, akik már nyugállományúként, vannak akik még hivatásos szolgálat-
ban teljesítika Magyar Szocialista Munkáspáft, a Magyar Népköztársasfu kormánya
határozatait, Tehettük ezt azéft is, meft pártszervezóink eredményes munkája nyomán
19)7 januárjában megalakult az MSZMP alap§zervezete, ahová az MDP-tagok maradék-
talanul beléptek,

Ehlársahl
A napokbao ünnepeltiik a Nagy Októbcri Szocialista Foradalom győzelméoek 70,

évfordulóját, Gondolom, mindnyájan visszaemlékszünk 1956. november 7-ére. Ez a
nap úgy maradt emlékezeünkben, mint a szomoruság és az óröm napja. Szomoruak
voltunk azért, mert 1916, nov, 7-én nem ünnepelhetük meg az évfordulót a szokásos
módon, Csendben ünnepeltirnk magunk kózött. Ugyanakkor örömet ielentett szá-
munkra, hogy egy újjászületó hadseregben újra íegyvert foghattunk és pártunk vezetése
mö8é tettre készen, teljes harckészúltségben felsorakoztunk,
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EhtáfiaA!

__ J*4o_q _hogy a század, ósszejóveteleit tegyük rendszeressé, E gondolatot dr,
katona Béla elvtárs, a kerület pB l, titkíra vetette fel az e]ókészító"munka során.
Köszö,njük. Úgy_gondolom, hogy legközetebb találkozzunk 1990. őszén, m4d ezt
követóe! 

' 
éverrként, addig is keressük meg annak lehetóséget, hogy kótetlenül és

gyakrabban klubszeűen ta.lálkozzunk a M4gyar Néphadsereg tr.t,iveT8dCsi Haz,enuk,
vagy más objektumlak a bázisán.

E feladatot a jelenlegi elókészító bizottsfu maglra vllldla.

_ Kérés5m, 
_ 
hog1 lehetőleg mindenki írja le visszaemlékezéseit és küldje meg

címemle. Ezt késóbb rendezzük és megjelentetjűk,

Vógül megköszönöm a lehetőséget a XVIIL ker. Pártbizottsá8a L titkárának, dr.
Katona Béla elvtársnak, PTO titkárának, Gábot LászIó elvtársnak, dr. Tancsik Rudolf
elvtársnak, a kerület tanácselnökének, Ulíalusi Sándor elvtársnak, akt t956-ban az
MSZMP Intéző Bizottság elnöke volt, Tóü Nándor elvtár§nak, a Steimetz gimnázium
igazgatőjinak, Kárpáti Gábor rencJőr őrnagy elvtársnak, a kerületi tendórkapitánynak
messzemenő segít§égnyújt]á§át a tllllkozó szervezésében.

_ Megköszönöm Szrgetvári Árpád r, ezredes elvtársnak a Magyar Ellená.llók és Aoti,
fasiszták Szövetsége 19r6-os ta}ozat elnókségl t4g;ának részvéáét. Megköszönöm az
elókészító bizottsfu íáradhatadan, lelkes munkáját.

Kérem Katona elvtár§at, ho8y a mai megemlékezésünkróI készitsünk emlékezte-
tót, amelyet juttassunk eI az MSZMP Néphadseregi Bizotts€ első titkárának, a Buda-
pesti Pártbuottságnak, a MEASZ 56-os t4gozat elnökének, Tóth Lajos vezérőrnagy elv-
társnak, a Hadtörténelmi Levéltárnak és a ZMKA parancsnokának.

Javaslom továbbá, hogy az elhunytak hozzátartozínakilunk levelet, melyben tudatjuk,
hogy megemlékeztiink a 9. karhatalmi században szolgalatot teljesító Éozzátartozóik
kiemelkedó fegyveres tevékenységéról,

_ Eljen a Magyar Szocialista Munkáspárt, élén tifulárJános elvtár§§al, akinek 1956-
ban is helyén volt a szíve ós az eszel

Eljen a szovjet-m4gyat barátság és a magyar-szovjet fegyverbarátság!

Eljen szefetett hazánk, a Magyar Népköztársasfu!

Eljen a szocialzmus és a békel

l

. Otök hála és dicsőség azoknak a szovjet-magyar katon&nak, rendóröknek, mun-
kásóröknek és karhatalmistáknak, akik éIetiiket idt& a néphatalomén.

A haza mindig számíthat ránk|

(Dr, Darnó Liszló ny. vezérőnagy)
a M4gyar Népköztársaság vezérkari fónökének

ny. helyettese, a 2l9. kaÁata]mi század
volt parancsnoka
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Az elhunytak hozzátartozóinak írt levélmásolat

2. FORRADALMI KÁRHATAIMI EZRED MAGYAR SZOCIAIISTA
9. SZÁZADÁNAK MI]NKÁSPÁRT XVIII. KER,
VOLT PARANCSNOKSÁGA BIZOTTSÁGA

KEDWS ELWÁRSNÓ!

Eitesítjük, hogy az MSZMP XVII], kerületi Bizottsága és a P, század volt parancs-

noksága a Forradalmi Muokás-Paraszt Kormány megalakulásának ]1, évfordulóia alkal-

mából bajtársi találkozót szervezett Pesdőrincen a Steimetz Miklós Gimn:ízium épületé-

ben,

A ta]á]kozó során megemlókeztúnk a karhata.lmi szol8álatot teljesítók 19J6-1957,
ben végzett munkájáról. Szívból sajnáljuk, higy Kedves hozzátaííozőja -, akj a sziaad
tevékenységében kiemelkedó fegyveres szolgálatot telje§ített - nem lehet köztiink,

Emlékét kegyelettel megőizz;Jk!

Budapest, 1987. november 11-én.

Elvtársi üdvözlettel:

(Dr. Damó lászló ny. vórgy.)
a 9. szazad volt parancsnoka

(Dr. Katona Béla)
elsó titkár

|,l
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HADTÁPTÖRTÉNET

A hadtáp-szakgépkocsik állománya fejlődésének
történeti áttekintése

Dr, Tbürmer C,lzlla ay ahztde:.
a hadtadonáry doAtara

,,. Napjainkban a. nephadseregün k hadi szükséglete hadtáp-szakgépkocsikból megha-
ladja a hatezer darabot, Ez.a mennyiség az_összei ktilönleges gép-kocsi hadi sztlksélle-
nink_ röbb mint.egy negyedet jelenti, Figyelembe u"u" azt"" ,é"nli. hogy ne3yren évvel
ezelórt ezen a teren gyakorlatil4g a nu]]árol indulrunk. az eztleig elériered"Áenyeinket
mind mennyise3ileg. mind minóségileg nagyra enekelherjük.

. A tapasztalataink szerint a hadtáp-szakgepkocsik allomanya fejló<léseoek történetét
két idószakra celszeű felbontani. Az ásó páriodus az Orvenes evtizedet fogl aIja magába,
a másik a hatvanas évekkel kezdódik és jilenleg is folyamatban uan, M,ás[éppeo figal,
mazv4 előszór a hadtápellátás szempontjábol i leg{ontosabb szakeépkocsi-kat biztósí,
tottuk és csak ezután térünk át a ma mar több min1 huszonöt evetitiogó minóségi fej
leszté§re,

Mint ismeíetes, az ötvenes évek elejen egy nagy lérszámü hadsereget hoztunk létre,
ami a másodü világháboruban kialakult szovJét szé*ezcsi iapaszralato"koo és fegyverze]
ten alapult. A békében működó hadsereg mozgósításkor m3reteiben több mint kétsze-
resére nótt volna. Ez a helyzet atradtápellátás minden terüIetén felvette a sza.lgépkocsi-
igenyt. Ezzel szemben a _nephadseregünk extenzív fejlesztésének megkezdései<Jr ilyen
eszközökkel nem rendelkezdjnk

_ 
Két,három él.vel késóbb, amikor a hadsereg gépesitésének kér<lése került napi-

5ndre, 91 
a probléma tovább fokozódott. viszonylag rövid ic.ló alatt - 1949 és 1916

közötti idószakban - a néphadsereg szervezetéb; ierült tóbb mint hét§záz dafab
rohamlöveg, közepes harckocsi, illetve harckocsi vontetó, A gépjármú harli szükségle,
tünk,megközelrtettc ez ötvennegyezer darabot,. Emellett jeleitál számú dugattyús" és
suqarhajrású repülógépparkunk jön létre, 

_a 
hadihajóink, valamint múszaki "muik4ge,

PeInl(. a88re8atoralnk is n4gy mennl i.égben roltak,
Ebben az idószakban a szakmai vezetes arra kényszenilt, hogy sorolia a felmerült

rgények kielégítését. A döntés értelmében prjoritjst kapott az il)emanyag-száJ|itó, a
sebesülszá]lító. vízszalliro gépkocsügeny kielé3ítésc. Az egeszségtig i ,zol'g^lar [eladarai
eJengedhetetlenül szüksegesse terték a laboritóriu-i gépkocJk"Éesz.rzesCt.

Az öwenes évtized elsó éveiben a szüksegleteink kielcgitesenek alapvető íorrása a
hadiiparunk volt. Ebben az idóben gyártottu=k a Csepel-irO terepjiró, Csepel-3!0B
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közúti és a fu{BA SLIPER tehergépkocsikat, Ezeknek a típusoknak az alvázaira épültek
fel a hadúp*zakgépkocsik dóntó többsege. Ezenhvül beszereztiink ZISZ-I\I, Z§Z,
1ro, GMC, AUSZTRÓFIAT a]vázfa epi|etr üzemlny€-§záüto gépkocsikat,

A pénzűgyi, ipari és az import lehetósógeink mintegy 900 db hadtáp,szakgépkocsi
beszerzését tették lehetővé az 1C)49-|956 közötti években. Ezzel gyakorlatil4g létrejött a

hadrap-szakgepkocsik elso generáciöja,

A baráti országok hadseregeiben a hadtáptechnika fejlesztése u öwenes évek vége
felé megindult. Ezeknek a törekvóseknek az eredményeit az 1,960. évi Píígában megtar-
tott EFE szintű hadtápkonferencia bemutatta.

SajnáIatos módon, az ellenforradalmi eseményqk miatt ezen a téren néhány éves

lemaradásra kényszerültünk. Mi a hadtáp-szakgépkocsi állományunk fejlesztését meny-
nyiségben és minóségben a második ötéves terv idószakábao tudtuk elkezdeni. Az
azóta eltelt több mint negyed évszázad alatt a fejlesztés irányát és űtemét számos
tényezó befolyásolta.

Á hadtápellátás szempontjából meghatározó az a tény, hogy a néphadseregünk
fegyverzeti rendszere rendszerescn mennyiségben és minóségben fejlódött, és ezáltal a

harcérték szempootjából efősödött é5 korszerűsödött. A vadászrepülógép állományunk
többször lecserélódött korszerúbb típusok4 több mint száz darab helikoptcrt szerez,
ünk be. A harckocsi állományunk Áegközelitette az 1200 db-ot, Új eszkózként közel
1400 db páncélozott száJlító gépjármú lépett be a fegyverzeti rendszerünkbe, A gép
jármű szükségletiink a hatvanas évek igényéhez viszonyítva megháromszorozódott, A
múszaki gépek és az aggregátorok száma megtöbbszörözódött, Mindez elsósorban a

hajtóany4g-szállítással szemben táma§ztott kóvetelményeket nóvelte.

A hadtáp-szakgépkocsik alapjárművének megválasztásánáI igen lényeges, hogy
milyen az alakulatok harclfunű !űományának terepjáró képessége. Napjainkban elénük,
hogy csapataink gépjármúveinek döntó többsége terepjáró.

Szükségesnek tartom meg]egyezni, hogy a hadtáp-szakgépkocsik terepjáró képes
ségének kérdésében többféle nézet alakult ki. Egyes szakértók szerint va.lamennyi had-
táp,szakgépkocsinak tereplárő al,tima kell épülni, Mások véleménye arra utal, hogy ez
nem szükséges, mivel a hadtápalegységek a harctevékcnységck során nagyobb részt jól
kiépített és berendezett katonai utakon közlekednek, lsmert olyan alláspont is, mely
szerint a hadtáp-szakgépkocsik terepjáró képességének meg kell felelni az általuk kiszol
gált alegységekével, Magam ÉszétőI ezzel az álláspontta.I értek egyet, mivel csak így biz
tosítható terepen a hadtáp által a harcoló alegységek követése, Ennek az elvnek elfoga-
dása bizonyos differenciáódást is feltéte|ez, azn ahadtápdJ,átás külónböző t4gozataiban
más és más lehet a hadtáp-szakgépkocsik tcrcpjáró képcsségévcl kapcsolatos követel-
mény,

A hadtápellátás biztosításfioz szükséges speciális gépjármúvek minőségének és

mennyiségének alakulását jelentősen befolyásolt,á-k a hatvana§ években a harcászati
elvekben bekövetkezett változások. Az a téoy, hogy megnótt a harctevékenységek szé-
lessége és mélysége, üteme, ifltenzitá§a, a hadtáp teljesítóképességének, mozgekonysá,
gának növelését követelte meg.

A hawanas évtizedben már jelentkezett a faíkai ehasznáIód,ás kóvetkezménye
képpen a hadtáp-szakgépkocsik elsó generációjának újakka.l történó felváltása.
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. 
Mindezek alapján 1961-1970 közötti idószakban az volt a feladatunk, hogy az igé-

nyeknek_megfelelően újabb hadt-ápvaRocsitípusokat állítsunk rendszerbe, a iiegleúk
számát és minóségét növeljük, az elhasználódottakat cseréljük le,

. Az elóttünk álló feladatok megoldása szempontjábol reszünN,re igen kedvező volt,
hogy a második ótéves terv időszakában meglnd'ult a Csepel D-3lt tJrepjáró tehergep-
kocsi gyánása., Erre az aly.ázra épült fel jelentos ..rt.Éb.n a ha,Jtapszakgepk;csik
második generációja. Ezen belül: izemanyagtóItő, vizszáütó, kenyérszáitíta, h]ló- és az
cgészségügyi labor gépkocsik, amiknek a száma összességében méghaladta a 900 db ot.

. A tratva_n1 évek elején indult meg a hadtáp,szakgépkocsik importból történó
beszerzése. Ebben az idószakban sebesültszállító gepkociifat az NDK-ból és a SZU
bóI, vérszállitó gépkocsikat pcdig a CSSZSZK-ÉoI vásároltunk,

A hadtáp-szakgépkocsik alapvetó beszerzési forrása a hatvarras évek végéig a hazai
iparunk volt. A hetvenes évek kezdetétól napjunkry u import az, ami lehetóvó teszi az
igényelnk kielógítését. Ez tefmészetescn a szJJLtási ieszségtöl vaJó fuggöséget is jeleoti,
aminek lriánya,. késedc,lme gyakran problemákat okoz, MinJez arra uiJ, t ogy u h"atap-
szakgépkocsik harmadik geoerációja döntó többségében impon gépkocsikűál fog állni.

. . Szakmai és gazdasfui okok számításba vétele alapján rendszerint csak azokból a
hadtáp-vakgépkocsikból szcrezzük be a teljes hadi szüÉségletet, amelyekből a népgaz,
da§]tból történő biztosítás nem lehetséges, Azoknál a upuioknll, am"iyeknCI a nip"gaz
daslágbóI bevont evkózök szakmailag megt'eJeiók v4gy s)üksegkÉppen ielyettesíthiiók,
a hadi szükségletnek csak egy része kerül beszer#sre.

.Indoko]rnak tartom kjhangsúIyozni azt a szakmai telismerést, hogy hadtáp-szak-
gepkocsiból az eltátási feladatok térbeni és idóbeni maradéktalan elÍiásához 

-soktl 
t

óbb. kellene. Ennek az igénynek azonban rendszerint a pénzügyi és a beszerzési lehetó,
ségek gátat szabnak. Ezért számos esetben a szakfeladatokhói szükséges kapacitások
biztositása ért,lekében pótkocsis, utánfutós megoldásokat választottunf, am! törvény-
.zeruen magaban hordj.l a vrrntatás problemljjt,

Mindezek a problémák kisebb-n4gyobb mértékben az a]ábbiak szerint hatottak a
hadtápszolgálat egyes ágai szakgépkoisi állományának kialakításfua és fejlódésére.

Üz c xz a q a g t z a A gé p h o c.r i A

Az 1945-1949 közötú időszakban a néplladseregünkben az üzemany4g-gépkocsin
töIténő sillítfua.a viszonyl4g kicsi hajtóariy4gok fogyJ§zro technikái paikuni miott
kiilönösebb gondot nem okozott.

A normál hajtóanyag-szállítóeszköz problémáinak a népha<lseregünk nagyarányíl,
szervezeú fejlesztósének's kissé késóbb beköverkezo gepesitésének mleindulá;ával kez
dódött. Mindczek eredményeképpen a h,di szLlksegleiink 1q5] év vége;e 3 tonnás űze,
many€tartály és töItógépkocsikból az 1300 db-ot, ) tonnás üzemany4gtaftáIy€épko-
csikból pedd az 500 db-ot eléíte.

. . 
A dinamikus eroveJ jelenrkezö igényeket hazai gyártásból és import beszerzés útján

igyckeztünk kJelegiteni. amclynck eiedményeképpán az elsó ötévás terv idószakában
hét.npusbol áIlö (c,S-]50B. zlsz-lr1, zsz-lrÖ;RÁBA S, GMc, AUSZTROFIAT)
tóbb miot.600 darabot jelentó üzemanyag-száJlító gépjármúparkunk ;ött létre, Ebból a
mennyiségiől a hazu gyártisú Csepel-350B kazúti téhergépkocsi alv'lfl.a épitett hqtó-
anyag-sziűtó és töltógépkocsik száma meghaladta 

", lo-o db ot,
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Az elha§ználódott üzemany€-szállító es2kózök pódása, illeoe a hajtóanyag-szPl-
lító kapacitásaink növelése érdekében 1965-ben rendszeresítve lett a Csepel D-3!6
típusú üzemany€töltó gépkocsi, ame|ynek dváza azonos a Csepel D-]44 típu§ú terep-

láró tehergépkocsijával.
A 4000 ]jter tartálytérfogatú eszköz rendeltetése: hajtóany4g-tárolás és szállítás;

gép- és harcjárművek, repülógépek és helikopterek íeltöltése mért. és szúrt hajtóanya-
gokkal, tábori körlilmények között is; hajtóany4gok átfejtése, lefejtése és keverése.

Ebból a típusból a második és a harmadik ötéves teív idószakában tóbb mint i00
db-ot szereztiink be a hazat iparunktól,

A hetvenes években a.lapvetóen a ha:ltőaayag-sztűtó kapacit,ásaink bővítése érde,
kében URÁI--]75D tiPusú terePjáró tehergépkocsi alvirzía épltett 5 tonnás hajtóany€-
szállító gépkocsik kerúltek rendszeresíté§re, illetve beszerzésre.

Eonek a programnak keretében 1974-ben rendszerünkbe keriilt az AC,5,37)
típusú hajtóany4gtöltó3épkocsi, amelynek rendeltetése: tartálytöltése szivócsonkon
keresztüI; üzemany4g kiadása tartályból; idegen tartáIy töltése idegen tartályból; üzem-
anyag-keverés sqát tartityban. Alapjárműve: URAL-37rD. Tartáytóíogata (üzemi):
))00 lrtef,

Ezt a típust az AC,1)-315 típusú hajtóany4gtöltő gépkocsi követte, amely 1976-
ban került rendszeresítésre, paraméterei megegyeznek elódjével,

A szovjet relációbói származó URÁI hajtóany4gtöltő gópkocsik beszerzése az ötö-
dik ötéves terv idószakában kezdődött meg, és azt követóen tíz év alatt mintegy 700
db-ot importáltunk.

A közelmúltban az UML hajtóanya3töltó gépkocsik beszefzése tefén nehézségek
léptek fel elsósorban a szállítási készség biánya miatt. Ezétt egy új típus, a román reláció,
bóI származó DAC 

' 
tonnás hajtóanyagtöltó gépkocsi beszerzése került napirendre.

A néphadseregüok fejlódése során a hajtóany4gtöltó gépkocsi,szükségleteink
állandóan növekcdtek, és 1980-ban máí m€gközelítették a kétezret,

A hadi szükségletiinknek csak egy részét tudjuk a saját eszkózeinkból biztosítani.
Ezétt a. népgazdaslqból mozgósításkor jelentós számú hajtóany4g-száIlításra alkalmas
eszkóz igénybevételével kell számolnunk, Ezekoek a gépjárműveknek csak egy része
szakgépkocsi, Népgazdaságból hajtóany€-száütá.sra n4gyobb részben csak tehergépko-
csik igónybevételére van lehetóségünk. Kezdetben a h4tőaoya1töItő gépkocsik helyet
te§itésére biztosított tehergépkocsikat hordókkal (12 db 200 l-es) láttuk el, majd a
késóbbiek folyamán erre a célra hajlékony tartályokat"és 4 mJ,es könnyített acéltartályo-
kat rendszeresítettünk,

A tárgyalt történelmi idószakban a haltőznyagszít)htó gépjármú kapacitá§aink ki,
egészítése, bóvítése érdekében a következó vontatható eszközök kerültek a rendsze-
rünkbe:

Az 1000 l-es vontaüató va-shordó mintapéIdánya 1912,ben készült el, az ötvene§
évek közepérg nem §zámottevó mennyiségeket gyártottunk belóle.

A 3 tonnás :ozemanyagtartlly pótkocsiból a hatvanas évek elején 39 db-bel rendel
keztiink. Közel húsz évig voltak rendszerben, elhasználódásuk miatt a nyolcvanas évek
elején kivonásra kerültek.

Az egytengelyes üzemany4g,szállító utánfutóból két típu§ (1 és az 1,25 mr es)
készűlt. Mindkettó 1000 l-es a.lumínium tartíllyal rendelkezik. A kettő közötti kiilönb-
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sé8 az, hogy az egyiken 2 db, a másikon pedig 14 db 20 l,es kanna helyezhetó ei. Ezen
eszközöknek a rendszerbe áütása t968-ban órrént, ezt követcien kei ötéves tervidó,
szakban a szükségleteinknek megfelelóen 700 db,ot szereztiink be a hazai ipafuoktól.

Az 5 tonná§ izernanyag szá)ttó pótkocsi rendszerbe ll]ití§a 1979-ben törtónt. A
kéttengelyes üzemanyr8-száüó pótkocsi rendeltetése gépjármúvek hajtóany4gainak
szállítása és az.ok tartdyunak feltöltése, Ebból az e"zkirból 19s0-rg a Íiazai'ifarunk
részűnkre több mint 100 db-ot 8yáftott.

_ A kéttengelyes 2,' tonnás üzemany4g-száűtó pótkocsi rendszerbe |itiÁ^ 1982-
ben. töItént. Rendeltetése a harcjárművek és gépjárművek tartályainak íeltöltése,
tovabbj ü zemany€töltó gépkocsik tartálykapacitásainak kieg észitése. A sotozatgyártísa
a közelmúltban kezdódöct meg.

Repülóüzemany4g-tóltó gépkocsikból számottevó igény elóször a légierónk roha-
mos fejlesztésének időszakában (I9r1. é\ végén 249 db)Jelentkezett. Erre-a célra akkor
meglevó hajtóanyagtóltó gépjármű parlr-unkbóI 78 db-ot rudfunk biztosrtani. Az öwe-
nes évek közepén a légierónk minóségi fejlesztésének megkezdésekor a repüló,üzem-
Jny€löltó gípkocsi szükségletiink közel 1o0 db ra csökkent, aminek kieligítésére 60
db állt rendelkezésünkre.

Ezen a téren lényeges váItozás a hatvanas évek elején következett be, amikor is a
sugárhajtású gépek rendszerbe állitása speciális repülóüzcmanyag-száütó és -töltó esz-
kózöket igényelt,

Ebból a követelményból eredóen kenilt 19ól-ben rendszeresítésre a TZ-2OO

:i!.19ú 
repülóűzernany€-töltó gépkocsi, amelynek feladata: szúrt és mért hajtóany4g

kiadása tartályból; tartfly reltöltés; átfejtés külsó tartá]yból kúlsó tattítyba á szűtőí
keresztiil, keverés; vezetékben levó lrajtóany4g kiszívása. Alapjármúve: MAZ-ZOO. Tur-
tilytéíogata (üzemi): 7000 l. Ebból a tipusból a rendszerbe áJlítást kóvetó években
szovjet relációból több mint 50 db-ot szereztünk be, amelynek jeleDtő§ fésze a hetvenes
években ehasználódott,

A TZ-200-as típu§t 1972,ben a Tz-roo-as típus követte. A két típus paraméterei
azono-sak, eltérés csak az alapjárműnéI van, a TZ-5oo-as al,apjármúve a liAZ-:Oo. EbbOl
az eszkózbőI a negyedik és az ötódik ötéves terv idószakábán tóbb mint 1O0 db-ot sze-
reztünk be szovjet relációból.

A TZA-7,r-500A üzemany€töltó gépkocsi 1979-ben kenilt a rendszerünkbe.
Rendeltetése a repüIótechnika feltöltése repliló,haitóanyagga),, zárt rendszerben és sza-
b"d beömlés útján, szilárd burkolatu repülőtereken -4O;CZs +50 .C hőmérséktet hatá,
rok kózótt, Alapjármúve: MAZ 

'OOA. 

^íartir]ytérfogata (üzemi): 7,100 l, Ennek az esz-
köznek a beszerzése szovjet relációból a haiodik atéves terv idószakában kezdódött
meg.

_ A ZIL-13() típusú tehergépkocsi alvázra épített PSZG-160 tábofi szivattyúállomás
1968,ban került rendszerünkbe. Rendeltetése:- vasúti tartálygépkocsik töltés; és lefei
tése; tábori töltősorok üzemeltetése; raktáron belüli szivatqiiís; az űzemanyag feladá-sa
a tábori íővonali csóvezeték indítóál.lomásfioz. Ezt a típusl nflunk a PSZG-ór/130 §zi-
va_ltyuáüomás elozte meg. amely GAZ-51 tehergépkocii alvazra volt építve, A PSZG,
160 

_tabori szivatty-uállomásokbol a teljes szükségletünket a közelrnúitrg beszerezük
szovjet imPort útján,
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Eklneziri EaÉ1épllőih

Az öwenes évtized elsó éveiben került kifejlesztésre Csepe1-350B űpusú központi
tehergépkocsi alvázra a vízszálhtő gépkocsi elsó generációja, melyból a hazai iparunk
|956. 7 . 1.,ig részünke mindössze 19 dafabot gyártott. Ez a mennyiség az 1951,-1914
közötti n4gy létszámú hadseregünk vízszállítási lgényeinek csak igen kis ré§zét elégítette
ki, Ebben az idószakban a gyakorlatokon, a táborok létrehozásakor a vízszáűitás Iőfo-
gatú lajtkocsikká1, gépkocsikon, hordókban, tejeskannákban történt döntó mértékben,

A vízszállító gépkocsi,helyzet javítására tett intézkedések eredményekeppen l9ó0.
év végére mát 29 db Csepe1-350B és 1) db CsepeI,42OD vízszlálütó gépkocsink volt. A
közúti tehergépkocs t alv azre épitett vizszlállító gépkocsi állom ánynnk 197 1 . é,t y é9ére 66
darabra emelkedett, ami az igényeknek csak a töredékét elégítette ki,

Ezen a téren jelentós változá§t jelentett az 1000 Ltere§ vízszáütó utánfutu kifejlesz,
té§e é§ 1964-ben töfténó fendszeresítése. Ettól az idótól kezdve az élelmezési szolgilat
rendelkezik olyan eszközökkel, ami a íózéshez és az iváshoz szükséges víz thermosztált
szá|ttuáta, tárolására alkalmas, Yizszillítő utánfutóból a hetvenes évtized végen 4)0
darabbal rendelkeztünk, ami abban az idószakban az ellátottságuokat teljes mértékben
biztosította,

A vízszáütó gépkocsink második generációja Csepel D-346 típusú tefepjáfó teher,
gépkocsi alvázra lett kialaktva, Ez a )000 literes vízszálütó eszköz 1970-ben kefült a
rendszerünkbe és a negyedik ötéves terv időszakában a hazai iparunk 2t0 darabot gyár,
tott részünkre.

, A vízszállító gépkocsiszükségletiink kezdettól fogva rohamosan nótt és 1980-ban
megközeütette a ó00 darabot. Tapasztalataink szerint a néphadsereg készletében levó
vizszállító gépkocsik még a békergények kielégítése szempontjából is kevésnek bizo-
nyultak, Ebból a helyzetból eredően a hadi szükségletek nagyobb részének feltöltését a
nópgazdas,ígból biztosítható helyett€sítő eszközökkel (bor-, sör-, szörpszállító gépko-
csikka.l) terveznik.

A hetvenes évek végén felmerült a 15 éve rendszerben levő Csepel D-346 típusú
terepjáró vízszáIlító gépkocsik újakkal történó lecserélésének igénye, Ennek érdekében a
nyolcvanas évtized elsó óvciben megkezdódött URAL terepjáró tehergépkocsi alvázra
4000 literes vízszállitó gépkocsi fejlesztési munkálatai, a prototípus elkészítése. Az
importból származó a]vázak beszerzése terén jelentkezó akadályok miatt le kellett mon-
danunk a vízszállító gépkocsik harmadik generációjának hazai gyártásáróI. Ezért keres-
tük a baráti orszfuokból való beszerzés lehetóséget. Ennek során merült fel a DAC
terepjáró gépkocsi alvázla épített 5 mr-es hószrgetelt vízszáütó gépkocsi román reláció,
bol rörtónó imporráJasának kérJése.

A kenyérszállítás tábori körülmények közótt jelentós gondot okozott a hetvene§
évek második feléig az alakulatoknak, különösen azoknak, amelyek n4gy létszámmal
rendelkeztek, A kenyérszállító szakgépkocsik hiánya miatt a hadtápszcrvck szükségme,
goldásokat alakítottak ki. Pl.: ponlvázott gépkocsika kenyeres állványok elhelyezése, a
kenyét rekeszekbe törtónó száütása. Ezek a módszerek a kenyeret az idójfuás hatásaitól
csak részben védték meg, ezén a minósége gyakran károsodást szenvedett.

A tábori körülmények közötti kenyérszállítás problémának részbeni megoldása
érdekében került kiajakításra és 1964-ben rendszeresítésfe a 2 tonnás kenyérszállltí gép-
kocsi, Ez az eszköz Csepel 344 típusú tehergépjármű alyázra Iett kifejlesztve, a zárt,
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hószigetelt, ííitő szel]őző berendezéssel ellátott felépítményc alkalmassá tette -20 .C
külsó hómérséklet mellett Z4 óráig a kenyér üermosztált szállítását és tárolását. Ebból a
szakgépkocsiból a hetvenes évek közcpón ]9 db kenilt a hazai iparuoktól beszerzésre.

A J tonnás kenyérszállí§ó gépko, si (konténeres) a több mint másfél évtizede rend-
szerben levó, fizikail4g elhasználódott 2 tonná§ kenyérszáütó gépkocsi felváltása és az
ezen a téten szükséges kapacitás bóvitése érdekében került kialakításra é§ i982-ben
rendszeresítésre.

A hútó4ggregáttal ellátott z0 mr rakodótérrel konténer hordozója ZIL-|3}G
típusú tehergépkocsi a.lváz, Az eszköz biztositja télen,nyáron a kenyér 20'C-on tórténő
száütását, szúkseg esetén a forró kenyér károsodásmentes lehiilését, hideg idóben a
kenyér f4gytól való megóvását, a kcnyér rövid idejú tárolását,

Mindket kenyerszáüto gépkocsi típusból csak a legfontosabb békeszükségletein-
ket tudtuk kielegítcni, A kenyérszállító szakgépkocsiszűkségletének alakulására az
á]landó növekedés tendenciája jellemző, amit bizonyit az a tóny, hogy 19ór-1980
közötti idószakban hétszeresére oótt a hadi szükségleünk, Ennek az igénynek döntó
löbb§é8ét a népgazdaságbóI mozgósításkor történó igénybevétcl útján kisebb részben
kenyérszállító szakgépkocsikkal n4gyobb részben azok helyettesítésére alkalmas gépjár
múvekkel tudjuk biztosítani,

A tábori körüImények közötti hús- és hentesáru szállítása és tárolása kezdettól
fo8va felvetette az erre a célra szükséges hűtókapacitások létrehozásának igé nyét. Ezzel
szemben a hatvanas évek közepéig csak néhány darab (t96]-b"n 3 db) Csepel-35tl
típusú közúti tehergépkocsi alvázra ópített híító, (thermos) gópkocsival rendelkeztiink.

A néphadseregünk minóségi fejlesztésének elején dinamikusan megnótt a hútó-
gépkocsi szüksógletünk. A felrnerült igények kielégítése érdekében kenilt kialakításra és
1964-ben rendszeresíté§re a 2 tonnás hútógépkocsi,

A Csepel D-34ó típusú terepjáró tehergépjármú alvázra épített felépítmény hóhid,
mentes, hószigetelt, belsó boítású, mosható szerkezet, amely alkalmas hús- és hentes,
áruk lrűtött, mélyhűtött állapotíl sziűtisára, tárol sára, va]amint a hűtőládák hóakku-
mulátorainak f4gyasztására. Ebból a típusból a béLe szükségleteinket a hazai rparunktól
a hatvanas évek közepén beszereztük,

A 4 tonnás hűtóg,épkocsi (konténeres) a fizikail4g elhasználódott 2 ton!ás hútó,
gépkocsik felviltására é§ a hútőszállító, tárolókapacitásunk bóvítése érdekében kerúlt
kifejlesztésre és rendszeresítésre 1982-ben. Az eszkóz rendeltetése gyorsan romló élel
miszerek előirt és szabáJyozott hófokon történó száütása és 1-3 napos tárolása, vala-
mint az egységek hútóládái hűtóakL-umulátorainak Ieíagyuztása.

A konténcres felépítmény hordozója ZIL-110G típusú tehergépkocsi a]yáz. A
hútógépkocsikból a béke szükségletnek meg{eleló mennyiség beszerzése a hazai ipartól
a hatodik ötéves terv idószakában megtörtént. A hadi szúkséglet hűtógépkocsikból a
nyolcvanas évek elejéo a 100 db-ot meghaladta. Ezért a népgazdaságból mozgósításkor
a hadi szükségleteink lijelégítése érdekében hűtógépkocsik vagy ezek helyettesítésére
a.lkalmas t}ermos gépkocsik kerülnek igénybevételre.

A hatvanas évek első felében felrnerült egy korszerú tábori sütöde létrehozásának
igénye. Ez a probléma alapvetóen a harctevékenységek intenzitásának megváltozásából,
u8fásszerrj növekedésébóI eredt. Másképpen fogalmazva, a bonyolult, gyors lefolyású 

.

harctevékenységek között lényegesen kevesebb idó áll rendelkezésre a kenyérsütésre,
mint korábban. Ezzel szemben a meglevó, elöregedett 34153M sütödék korszeűtlennek
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bizony.ulta}, Ezek az eszkózök 2 tonná§ pótkocsi alvázra lettek építve, telje§ítményük 60

db 7oo gr-os kenyér óránként, felfiitési idqük 1,r-2 óra" §ütési idó 40-15 perc attól fiig-
góen, hogy fa- vagy olqnze\éssel územelnek.

Kózel húsz éves útkeresés után került kifejlesztesre a tábori mozgó sütőüzemünk
(TMS-80 SÜMEG), amely 1982-ben került rendszeresítésre. Áz eszköz technológiai
berendezései 3 db 20' méretű konténerszerú felépítményben helyezkednek el. A konté-
nerek gépkocsin, vasútoo és légi úton száüüatók. Á konténerek száütási helyzetben
tulnyomá-s alá helyezhetók, így aikalmasak szennyezett terepen va]ó áthaladásra is.

A három konténerben elhelyezett berendezések egy sütöde részleg eszközei, ame-

lyekkel óránként 500 kg formakenyér süüetó búzaliszt vagy búza- és roszliszt keveré-

ből.
A gyártó berendezések a konténerekben kirakás nélkül územeltethetók, így a tele-

pítési idejúk rövid. A kenyérkészitéssel kapcsolatos munkálatok a lehetősegekhez
képe§t gépesítettek. A berendezések lehetővé teszik tóbbíajta liszt homogenizdásat és

feIhxzná]áslLt A tésztakészító gép automaükus vezérlésű, így a késztermék jó minósége
és egyenletessége elérhetó. Az eszköz haz u sorozatgyilttua ahetedik ötéves terv idósza-
kában megkezdódött.

A törzskonyha3épkocsi házilag keriilt kifejlesztésre, és 1982-ben kerúlt a prototí-
pus elíogadásra, Az eszköz rendeltetése 200 fóre napi háromszori meleg étel elkészítésé-

nek biztosítása és 40 fő egy ide,lí, étkeztetese tábori könilmények közótt, Alkalrnö étel

elókészítésére és fózésre á.Iló, valamint meneüelyzetben egyaránt.

A törzskonyha egységgépkocsiból (URAI 3754) és pótkocsiból lű. Sorozatgyit,
tása a későbbiek folyamál íog beindulni.

Napjainkban a néphadseregünkben a tábori körüImények közötti ételfózés alap-
-lető eszkózd a mozg6konyhá}, amelyek vontatáJa kiilönböző típusú gépkocsikkal tör-
ténik. A gyakorlatok tapaszta|atai azt ml]ta1ák, hogy a láncalpas harcjátművekkel ren,
delkezó alegységeket számos esetben a gépkocsikkal vontatott mozgókonyhák nem
tudják követni. A harcoló alakulatok terepjáró képességének növekedése szükségsze-
rúen m4ga után vonja a konyhagépkocsik kialakításának és rendszerbe áütásának szük-
ségességét. Ez a íe[smerés a szakemberek részérő| min régeí me8tórtént. Á terepjáró
alvinra épített konyh4gépkocsi létrehozása perspektívában indokolt.

Egéx:égugl i szak7ép Alcsi k

A rendelkezésre áüó forrásanyagok szerint a háboru után összegyú'tött eszközök-
ból 2] db RÁBA-S és néhany darab FORD márkájú sebe§últszáIító gépiáímú maradt
ránk,

A néphadseregünk fejlódéstórténetének elsó periódusában az a-lakulatok a bete5és
sebesültszáütást az orszitgos mentőháIózat rgénybevételwel és az összegyűjtött szak-
gepkocsikkal, illewe szűkségeszközökkel oldottá& meg.

Ezen a tefen éles fordulat következett be az ötvenes évek elején. A néphadsere
günk n4gyarány.u és rohamos íejlesztése oda vezetett, ho8y a §ebe§ültszlűtő gépjárnű
hadi szükségletiink 1913. év végén meghaladta az 

'00 
db-ot. Ebben az idószakban az

igenyeink kielégítése érdekében a hazai íparunk gyírtottl az 1,5 tonnás terepj,író (Cse-
pe1-13o) és a 3 tonnás (Csepe1-350lB) alviuakn épített sebesültszáütó 8épjármúveket.
Az elóbbi négy, az utóbbi kilenc fekvó §érült §záütá§ára volt a.lkalmas. Ez a két típus
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:,in:r:'|,.'o a sebesüItszáüto gepjarműveink elsó generációjának. Hogy ezekből az esz
közökból az iparunk mennyit gyárlott, ma már rrehéz -eg.í[upítanil A rendelkezósre
arjo adalalnk §7ennl lq5ó nyar;n 1.5 tonnas terepjáró sebcrülrszáJliró gépkocsihol i2 l
db. l t tonnar közúti sebesülrszalliró gépkorsibol pedig 2]8 db volr a"kcszlerünkben.

. _ 
A történeti hű§ég érdekében célszerú megjegyezni, hogy a néphadseregünk gépesí-

tésének megkezdéseiq :: il"rk n4gy aránl.Lr fóloz,isáig;;ámoi sz ítasl proilémát
logatolt gepjármúvekkel kel]eLt megoldanunk, Fzén az egészsegügr i .zoig,i lai is kid]aki-
torta a sebesültszálljt.rsra alkalmas riügjkat. amelyekt ól iosq.r,in"íno db-or rendeltünk
az iparunktól, a több mint 300 db]os hadi siükségletnk feltóltése érdekében.

, A hervencs evek elelcn a néphadseregtink minósegi íejleszre.óreI összefii3gésben
rohamosan kezclett noni a sebesültszá]litó gépjárrnú-rgényünk. Az ötvcnes évck szük-
sfuletei a hatvanx években kétszeresére, á he*enes"években pedig háromszorosára
emelkedtek,

.,._Az 
ötvenes évek elsó felóben gyártott Csepell3o é§ Csepel-ilO/B típusú sebesült

száütó gépjárművek döntó többsége tíz év'alatt elhaszná]Zdott. Az élhasználódott
sebesüItszrllító g,épjármúvek pótlásáia, illetve a sebesültszállító kapacitásaink növelése
érdekében NDK relációból a hatvanas évek elején megkezdük a GARANT K-30,
majd ezt követóen a GARANT L0,180O típusok beszirzését, Az elsó típus négy, a
második pedig hat fekvó sérűlt szál]itására volt alkalmas.

Áz NDK,ból származó két típusból a GARÁNT L(),1800,as 1961-ben rentlszere-
sítve lett, é§ ezt követóen tiz éy alatt több miot 2>0 daralrot szereztünk be

" , 
A. G.AT+NT sebesültsza]litó gépkocsik közúti alvázra épültek, a kerekeik gumi

teLüIetenek kikepzese volt az. ami a tefepen való mozg,ásuÉat segítette.
A második ótóves terv keretében lehetóvé vált, hogy szovjet ;lációból terepjáró

(UAZ-A|T) sebesülrszáütó gépjármúveket szerezzünk E!, u-Jrl,.r a íekvő sebesült
száütására alkalmasak. Ebból a típusbóI 1980, év végeig közel or0 db-ot szereztünk be-

l§spjri:kbi: majdnem tel;es ege.zeben az IJAZ-4ÍZ iípusú eszközök képezik a meg-
]e,"o:,ebe,ülr,zálliro gepjarm ú parL-u n k r r.

, 
A. sebesülrczallrto gépjarmu hadi szükségleteink egy részét szükségképpen a nép,

q_azoa,€Do,t moz8ositáskor l8enybe vett tehergépkocsikkal tudjuk csak biztosíta;i.
Fekvó sérüitek szállítására va.ló alka.lmassá teteliik cidekében hordagy fügrlesztó szerke-
zetet íejlesztetünk ki a hatvanas évek közepen. mely alkalmls kilc;i fcffó séniit elhe-
lyezé§ére a tehergépjármúvek rakodó felüleÉn. Enne'k az eszköznek a tómegcs gyáftását
a második ötéves tefv idószakiban kezdtűk meg.

,A h9:{agy Íüggesztó fejlesztett változata az univerzalis horagyrögzítő készlet,
amely 1984-ben kenilt a rendszeninkbe. A hrzeitag kilejlesztett esiúöz'alkalmas hat
fekvó és öt ü]ó sénilt szálht*sára_

A hatvanas évek második felében etótérbe került a sebesültek harcmezóról való
kiüdtésének problémája, Ebben az idószakban speciális kiüűtő eszközök beszerzésének
oem volt íorrása. Á probléma csókkentésének, illetve részbenj megoldásának órdekében
kerestiik annak lehetósegeit. hogy a harcjárművek hogyan tudnak rószt veflni a sebesúl,
tek hrrcmezóröl törtcnó kihordásaban, Ennek kapL sái'ó rih. az átíegl verzes során a r s,l
Pat^któl kivont Bl'R 152 pán(elozott harcjátmú sebesültszáütás.ai."ló alkul-as.á téte-
lere nyilr lehetósqgünk. Ezck az eszközök körülbelül tíz évig voltak ren<iszerben.

._ A harci.seniltek sebesüLrgyűjtó helyekról való kihordásának kérrlésében jelcntós
elórelepést jelentcrr a LUAZ-o7i'Nl ,ebe;ülr kilrortJó gepjirmú l98l-bcn rön(no rcnd-
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szerbe á.llítá§a. Ezen §zovjet relációból származó eszköz két fekvó vagy üló sérült szállítá-

sára alkalmas. A LUAZ-967M scbesült kihordó gépjárművekbóI a beszerzés ós az ellátás

a hato<lik ötéves terv idószakában kezdódött meg.

Az egészségügyi ellátásban részesített szállítható állapotban levó fekvij sérültek

szállitására 1977-ben sebesültszállító autóbuszok kerültek rendszeresitésre- A múszaki
fejlesztés credményeképpen kialakíton szerkezetekkel a népgazdaságbóI mozgósításkor
igénybe vett IKARLISZ-2óO és a SKODA tipusú autóbuszok rövi<l idón belül alkal-

massá tehetók 18 fó íekvó sérült szá]Iítására,

A harvanas óvck clején felvetódótt az ezredsególylrelyek több lépcsós áttelepíté§é-

nck problómája. Ennek a szakharcászati követelményeken alapuló igénynek a kielégítóse

érciekében került kifejlesztésre a kótözógépkocsi. Ez az eszktl lehetóvé reszi, hogy a

harccselekmények dinamikájának megfelelóen az ezred- (dandár ) sególyhelyek egy

része - ur,rnely:u elsó orvosi ellátást biztosítani tudja - elóre települjón és önáilóan meg-

kezdje a működését, A kötözógépkocsi rendszerbe kerülése egyben az ezredsegélyhe

lyek kapacitásának bóvítését i§ jelentette.

A kötözógépkocsi rcndeltetése, hogy a berendezése és felszerelése az elsó orvosi
segelynyújtás legszükségesebb anyagi (múszeres) feltételeit biztosítsa tábori körüImé-

nyek között. Az eszköz Csepel D-]44 terepjáró tehergépkocsi alvázra épített egységes

zárt íelópítménybe kenilt kialakításra, Ebból a speciáJis gépjármúból az első igények

1963 ban fogalmazódtak meg, a:z eszköz sotozatgyártásának megkezdésóre azonban

csak a harmadik ötéves tefv idószakában került sor. Ezt követóen a hetvenes évek
végéig a teijes hadi szükségletirnket a hazai ipartól 100qlr,ig biztositathlk,

A Csepel D,344 tercpjáró egységes zárt felépítményú gépkocsik elhasználódása,

valamint a konténeres rendszerű felépítményekre való áttérés miátt a nyolcvanas évek
elején iélmerült egy új kótózógépkocsi kialakításának rgénye, amely napirendben levő

problémáink közé tartozik,
Az ötvenes évek elsó felében tábori körülmények között jelentkezó és az egészsé,

gügyi szolgálat hatáskörébe tartozó alapvetó laboratóriumi vizsgálatok technikai feltétc-

leinek biztosítása érdekében 1ó db orvosi laboratór,ium gépkocsi (Csepei-3)0/B közúti
tehergépkocsi alvázon) kerúlt legyártásta.

A hawanas évek elejére az egészségügyi szo§álat laboratóriLrmi feladatai kiszéle-
sedtek, ami egyben azok szakosításával is járt. A szaknrai igényeknek megfelelóen ketúI-

tek kialakításra ós 19ó7,ben tendszeresítésre a laboratóriumi gépkocsik második generá-

ciója, Ezzel létrehozásra kerúlt egy egységes laboratóriumi szakgépkocsi háJózat, amely-

nek elemei; a mozgóbakteriológiai-szerológiai, egészségvédelmi,radiometriai, toxikoló
giai, vírus, hematológiai, kórbonctani laboratóriumi gépkocsik és a vivárium gépkocsi.

A laboratóriumi gépkocsik második gen eácíójára jellemző, hogy valamennyi Cse-
pel D-344 terepjáró tehergépkocsi alvázra épített egységes zárt lelépítménybe került ki-
alakítlásra. A laboratóriumi gépkocsik mindegyike az önálló tevékenységhcz szükséges

berendezésekkel, eszközökkel (pl.: 4ggregátor, sátor, csatlakozó szerelvények, víz- és

hóellátó rendszerek stb,) el lettek látva. A rendszeresítést követóen a laboratóriumi gép-

kocsik beszcrzése csökkentett mórtékben történt meg az egységes zárt felépítmények
iriánya miatt. Ebból kövctkezóen 1980,ban a had:i szükségieónknek csak egyharmada
vo]t biztosjtva.

A nyolcvanas évek elején felvetődött az egeszségügyi laboratóriumi hálózat korsze-
úsitésének és továbbfejlesztésének szükségessége. Ennek kapcsán megrndult az új labo-
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ratoriumi eszkö_zökkel összefüggó múszaki fejlesztes. ami jelenleg is folyamatban van.
Ézen uJ §zl{ozokfe a konteneres rendszer ]esz a jelJemzó,

_ 
A vérszállrró gépkocsi - amely csehszlovák relációb 6I származtk - t961-ben kertilt

rendszeresitésre, Ennek az eszköznek a rendeltetése, hogy transzflrziós yéít taítalmao
palackokat száütson es rárol|on 12 ef -5.C közötti hámersékleten akkor, ha a kör-
nyező Ievegó hómérsékjete -2o és ,!0 .C között van, Alapjármúve: PRÁGA V3s
hátomtengelyes tehergepkocsi alvla. Yétszi,l1itó gépkocsikbbi a hadi szükségletiink
jelentós,részér 

i.:épqaz1la§gból mo€ósításkor rgénybe vett hűtógépkocsikka.l"töltiűk
íel. amelyeket ellátu n k Dexion-Salgó elemekból Éah.i<ítot t illvályÍÁal és a vétt tital-
mazó üvegek szá]]ttisilta alka.lmas műanyag ládáikal.

A DDA-66 űpusú fürdetó,fenótlenitó gépkocsi szovjet relációból származik,
1982-ben kerúlt a rendszerünkbe, a PDP-2 fúraó-fertótleníió berendezés t ,lilga fel.

A GAZ-66 típusú gépkocsi alyiu:ra szerelt fürdetó-fertótlenítő berendezés bizto-
sirja_a. vemelyi állomány zuhanyozási lehetóségét, valamint a nyári és télt ruháaatinak
fertódenítéset lábori könilnenvek között.

Az egészségügyi szolgálat a konténerizáció keretében kia.lakította a műtókonténert
és a deminarizá.ló-sterilizáló berendezést konténerben. Mindkét eszköz hordozása teher-
gepkoc§i alvaz t.l8ényel. Ezt a tenyt figyelembe véve ezeket az eszközöket is a szakgép-
kocsik fogalomkörebe célszeru sorolni. A műtókonténef két mútőasztalon egy seb?v,
brigád folyamatos munkáiát tudja biztosí taai. Ez az eszkőz l979-ben került rendszetesí-
tésre.

__A 
l(F-2 konténer üpusban kialakított é§ 198r-ben rendszeresített deminarizá]ó-

sterúzalo berendezés a több mint húsz éve meglevő autokláv-vízdesztilláó utáofutót
vitlqa fel.

A.régi eszközökkel szemben jelentós tulajdonság4 hogy sterilizálási kapacitása
nagyobb, desztilláJ_ t vrz helyett ionment€s vízet' ]ít e{ő, neá'hóvel desztillál,'hanem
gyantaféleségek alkalmazásával, nem csak üveg palackokba, hanem múany4g flako-
nokba töltött infl.rziós oldatok stenüzálisára ii a-lkuhas.

Szállító ?épkuliA

, J:l:,ll:g a1 
.anyagszáÜtó.gépjármüvek nem tanoznak a küIönteges gepjármüvek

kategóriájába. Ma a norma] tehergepkorsi az á|ralános gépjármúvek köiébe van sorol,.a.
Azonb^n, az. afiy a9mozgatás fejlcidese eredményeképpén ezekte az alapjármúvekre más
önrakodó daruk, hátsó emelófalak építhetók, A 

-klnténedzáció 
vivánt a konténer

rakodó és száütó gépkocsik rendszóe állltÁsát tgényll. Ezeknek az e§zközöknek a
rendszerbe álütása és beszerzése a néphadseregünkbin ii kezdetét vette a hetvenes évek
második feleben. Ennek keretében siámos foigó rakodógépet, terepjáró rakodó gépet,
kontenerrakodó váűtó tgk.-t stb, szereztiink-be, -etyef " 

tázl"kéáe.i szölgríhtliat<-
gépkocsi á.llornányába taítoznak.

B{efuzé:LQpn

A hadtáp,vakgépkocsi áüomány kózel negyven éves fejlódésének trendje azt
muratja. hogy a harcerzközök mennyiségenek és korszeniségi szintiének, az altaláoos és
szakharcászari követelrnényeknek megfelelóen igenyü a jövóbeni változást.
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A menoyisegi es minőségi fejlevrés várható feltételeit fqyelembe véve a jövóben is
a §zalíg&koc§ilot a fuikai elhasrnáódásulag kel1 rendszerte taftáíri Az "l?pifornűvek

- kóltségcinek,rnegtakaíúsa. érdekéb,en ,élszerrlnek Htszik a kotiténeres, pótkocsb, után-- 
futós: rnqgoldások kiszéIcsítése, 

,tcmrészetesen 
a szálütá§ ér vontatasi problénák rende-

zé*ével egyideiűlqg:' Elen &lül ssáílolni kell a had.táp*zalrgqpkoaik néplgardxfui
igerrybev&el úijan töftén6 biztosiásának kiszélesitésevel
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A Magyar Néphadsereg személyi á|lománya
illetményellátásáról (1 945-1 987)

Tóth Jőatf ardu

A Magyar Néphadsereg személyi áJlománya a íegyveres szolgálat teljesítéséért (végzett
munkájukért) - a keresó íoglalkozást íolytató más dolgozó kategóriá,khoz hasonlóan -
rendszeres illetmény járandóságra jogosultak melyek összetevói időszakonként ugyan
változtak de fóbb vonalakban a következók voltak:

l. Hicatá.l0s ls toaább:zolgíló tizlek, tiszthellutte,vlnll:
- rendfokozati illetmény (törzsbér);
- beosztási illetmény;
- szolgálati idópódék;

. . -. egyeb pótlékok (továbbszolgálati, helyőrségi, munkahelyi, vcszélyességi, m4ga-
sabb kepzettsegi stb.)l

- telje§ítméoy elismerés (tizenharmadik havi illetmény);
- jutalmazási lehetóség,
2. A sorá llclmánynál:

. - termeszetbeni - dijralan - etlátás (napi teljes éleimezés, egyenruházat, szállás
stb.);

- havi rendszeres pénziüetmény (zsold);
(rendfokozati, e§etenként beosztási)

. . - egyes _természetbeni járandósfuok folyamatos megváltási összege (szappan,
dohány, távollét esetén az élelmezósi norma pénzbeti kifizetése stb.); 

-
- jutalmazási lehetóség.

). A pllgiri alkalnazntti állonirynál:
- munkaköri bér;
- törzsbér (kpa-nál);
- szoigálati időpódék;
- különbózó pótlékok (ügyeieti, veszélyességi stb,);

teljesítményelismerés;
- jutalmazasi lcheró,cg stb,
Az ilktmlttlek nagtöbklge - a nrállonlit4 ílrmy'rzeíbezi ihlmezls,elhtáyz *itiltltli

Éonlrhan pmz fornájáúan keriih az állcnuirybaz. Ezen túlmenóen a néphadsereg tagjai
számos más kedvezményben is részesúltek, amelyek pé zírtéAbez is kifejezhetóek voltak,
de ,járandóságként", illetve természetbeni juttatásként a szolgálati, élet] és munkakörül-
mények javítását szolgálták.
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Ezek *aziilfeltítb Éienelé.rt adencl a biutáylt, tal)ábbal!§áló é,l pllgliri óllonáa1,-late-
gli,iáí éfillíío? ]

- családosoknak szolgálati - kedvezményes szóvetkezeti, v4gy OTPJakís, nőde-
neknél, hajadonoknáJ szá_Iló, albérleti hozz|árulás;

- ruházati illetmény;
- drjtalan egesz.egügyi eIJáus:

- kedvezményes étkezés, üdúltetés, utazá§ stb.;

- nyugdíjra va.ló jogosultság.

A .rtlúlklnányiak katonai szolgálat alatti járandósfuainak köre nem a keresőfoglal-
kozást folytató rétegekéhez, hanem a saját mindennapos - társadalmilag. eüsmen - lét-
sziikseglctiikhöz igazodott, A már említetteken tulmenőeo utazási kedvezmény, indo-
kolt esetben családosoknak rendszeres havi segély, leszereléskor külön segely stb, ján,

A tatlallÉu íilzíi, tilzrhebette:i rendfokozattal rendelkezők behívásuk esetén (1tt
napnál hosszabb) szolgálatuk idejére ugyanazokat az iüetményeket kapják, mint a hiva,
tíso5, v€y továbbszolgilő iűomány_ A tartalékos honvédok, tisztesek a sorállománnyal
azonos természetbeni ellátásban, és péozbeni illetményben részesülnek. A tartalékos
katonák any4gi elismerése 1967-tól rendczódött, melynek kóvetkeztében kormányreo-
delet alapján utól4g, egyösszegben központi (munkáltatói) keretból kell kompenzáIni a
tartalékosok behívás elótti átlagkeresete és az ideiglenes katonai szolgálat idószakában
kapott járandóságok (természetbeni és pénzbeü együttes ó§szeg) közötti különbözetet,

TrluábbiaÉban a rzemé|i álknáq ilktruéulclktka n4gyléptékű történeti áttekintésr€
vállalkozom hiteles iro<lalmi források és személyes tapasztalataim alapján, chísarku az
MN állandr; állonónlLategóriájára vonatkozóan,

Az 1915-48-ig nrjcdő fueAún - akotlátozott pénzü8yi lehetó§égekre tekintettel - a

költ§égletési kihatások döntó részét a szeméIyi áüomány életkörülmónyeinek (iüer
mény, élelmezés stb.) biztositására itányozták elő és használták íel.

KüIönös nehézségek mutatkoztak 
^z 

194r-46-os években, közvedenül a háborút
követóen bekövetkezett áltálános gazdasági romlás és növekvó infláció körülrnényei
között. l94r-ben a kormányzat érthetó okokból költségvetéssel oem rendelkezett,
bevételei (adó) stb, a minimumra csökkentek. A legszükségesebb kiadások egyetlen
kezdeti forrása a szovjet kormány által 19$ íebruárlában nyújtott százmilliós kólcsön
volt, pengó bankjegyek fotmálában- Késóbb kényszermegoldásként r!4; júniusától
tóbb é§ több papírpénz került íorgalomba, szédületes űtemben veszítette a pengó
vásárló eryét, az árarányok teljesen felbomlottak.

Az ország a legteljesebb pénzhiánytól szenvedett, pI.: 1()4r. í\yaÁn még a bérfize-
téshez szükséges íedezettel sem rcndelkeztek a ,láíIalatok.

Az idószak pénzilgy| be|yzete egyúttal meghatározta a hadseleg ellátásának reáüs
lehetóségeit is. A pénzhiányra tekintettel a honvédelmi vezeté§ a számáfa juttatott mini-
mális financiális alapokat mindenekelótt a szeméIyi állomány létszükségleteinek biztosí,
tására fordította, ezen belűi is elsósorban az éIelmezésre, az egészségügyi ellátásra.

Az í941. eIEétőI M 1946. augusztusí stabiüzációig eltelt m:ásfél év alatt, a világ leg-
n4gyobb méreű inílációja zajlott le hazánkban, 1946 júliusában az iníláció utolsó
hónapjában 61 milliószorosra növekedtek az árak, Átl4gban napi 2 milliószoros volt az
árak növekedése, A íogyxztói árak színvonala 194ó júürrsára 400 000 qvadbillószor volt
magasabb mint 1938-ban.
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Ilyen köriilmények között a személyi á.llomány illetményét gyakodatilag alig lehe-
tett bérezésre fordítani, hiszen u áruforyalom tulnyomó része közveden árucsere íor-
májában bonyolódott le,

A személyi állomány élelmezésénél a beszerzesi gondok sokszor pénzügyi nehezsé-
gekkel is jártak. Előfordult, hogy a legénység zsoldját visszatarwa és felha§zniálva tudtá&
csak a szímlákat kiegyenlíteni.

A úsztek és tiszthelyettesek, polgári a.lkalmazottak gyakran késve jutottak hozzá
illetményükhöz. Csak tovább súlyosbította a hivatásos állomány megelhetését, hogy a
pénz gyors devalválódását nem tudták ellensúlyozni az egymást követó illetménymódo-
sítások sem.

A kommunista párt által javasolt és megindult gazdasá3i stabüzáció nyomán kez-
dődött meg a hadsereg szemé|yí iűománya élet- és munkakö!ülínényeinek fokozatos
jal.ulása végül a nehézségek teljes megszűnése.

Az 1947/48. évi á.llami költségvetés már sztlfud pénzügyi alapolaa helyezte a
demokratikus hadsereg szeméIyi állománya d]átásáDak financiáüs feltételeit, megte-
remtve az illetmény, zsold, élelmezési, ruházati és más ellátá§i feltételek me8felelő szín-
Yonalú biztosítását.

Az 1948 1956-ig tlrjedő éaeÁbea a néphadsereg és azon belül a személyi állomány
eüátásának pénzü8yi a.lapjai bizto§ítá§ában jelentós változá§ következett be, amikor
1949. jamlx l-től u ország legfelsóbb szintű gazdasagi vezeté§e él€tbeléptette az áüaml
kóltsegvetés reformját. Az íl]amí szárnviteü új tórvény a néphadseregben is módosította
a pénzügyi kiadások és bevételek rendjét, a pénzeszközök íelhaszlil,ását a céloknak
megfelelóen maximálisan behatárolta.

A pénzellátásban további változásokat vezetett be 19ro-ben a kiadott szabályren,
delet, előrevetitve az áttérést l951. februárban minden szükségl€tnél - a személyi kiadá-
soknál is - a normagazdálkodási rendszerre.

Megtöftént az anyagj-pélzigyí alapnormák szolgálaú lgankéntl kiadása. Á pénz-
ügyi szolgálaté talta],maztz M összes illetmény, pótlék és egyéb pénzbeni járandóságok
kiszabatait.

A személyi állomány pénzbeni járandóságait l956-ig te4edó időszakban lényege-
ben ebben a rendszerben kapta. A hivatásos és továbbszo§á.ló állomány rendszeres
illetménye a törzsfizetésből, beosztási illtményból és a családi pótlékból tevódött ös§ze.
Ezek}rez kapcsolódtak az esetenként, illetve meghatározott tevékenységekhez kapcso-
lódó nem rendszeres illetmények, mint pl. a vezényeltek illetményei, veszélyességi,
búvár- és más pódékok. végül ide tartoztak a hilönös illetí[ények, mint a küIönélók
illetménye, a gyakorlatok alatti illetmény és mások,

A politikai-szakmai kiképzés, a nevelés, a takarékossá,g, az anyagkezelés, az éberség,
az alyagj és katonai fegyelem §tb. területén kivá-ló eredményeket eléró, illetve átl4gon
íelüli munkásságot kifejtó személyek elismerését megfeleló jutalomkeretek tették lehe,
tővé. A pénzbeni juttatá§okhoz taítoztak mq a kiilönbözó segelyek is.

1949-ben a tisztek ád4gos havi illetménye 1100,- Ft volt, a polgfui a.lkalmazottak
1000,- Ft átl€os munkabért kaptak. A hadsereg t4gjai részére ez u illetmény csak az
alapvetó megélhetést bizto§ított4 igeo sok csa.ládi feszültséget, perspektivádanságot
teremtett. Ez a körülmény is hozzájárult a hivatásos állomány jelentós részének demora-
lizítlídásíÁoz.
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Az 1916-0r a) eseminlei hadseregbeni okainak vizsgálatáná felvetódött a tiszti és

tiszüelyettesi állománynak az illetmény olda.láról történt kedvezóden megbecsülése is.

Az objektív megítélésnél segít a hadsereg illetményviszonyainak a társadalom más

csoportjaival való összehaasonlítása, Az ipari dolgozók 1220,- Ft, a közlekedésben Íog,
lalkoztatottak tt77 ,- Ft, az ilIambugatits dolgozói pedig 1104,- Ft havi átlagkeresettel

rendelkeztek I9ró ban.

A kérdéses idószakban a tiszti állomány 88,2 száza!ék^tl.jtevő alhadnagytőI főhad-
nagyig terjedó rendfokozatot viselói 1300,-, 1540,- Ft havi illeményt kaptak. Ez az

összehasonlítás azonban nem jelenti az t, hogy az átlománynak nem voltak any4gr gond-
jai. Hiszen elég figyelembe venni a SZOT adatait, miszerint egy három fós család létmi
nimumához 1460,- Ft jövedelemre volt szükség. A következtetések íea]ltását alátá-

masztja, hogy az 6)lomány dóntó része vidéki hetyőrségekben szolgált, ahol a fele§égek

foglalkoztatásának körülményei mostoh& voltak,
A sor-tiszthelyettesek (őmezető-főtőnsőfme§teri) ád€os havi zsoldja 120,- Ft,

míg a legénység (honvédtól-szakaszvezetóig) havonta át}agosan 63,- Ft volt, melyhez
járult még az egyes technikai és egészségügyi jellegű beosztásokban levók kiegészító
illetménye az ál|,omány mintegy 1r0/o-át kitevően.

A Honvédelmi Tanács 1957. ápriüsi határozatával felemelték a néphadseregben az

illetményeket és a munkabéreket, A hivatásos tisztek illetménye átlagosan 27o/o-ká,

hivalásos és továbbszol8iá]ó tiszthelyetteseké átlag osan 23ih-kd' a polgári alkalmazottak
munkabére ád€osan 12olo-kal emelkedett.

Az illetményrendezés eredményeképpen a tisztek ádagrlletménye 1719,- Ft,íőI
2212,- Ft-ía, a tiszüelyettesek ád4gilletménye pedig 1204,- Ft-íól1490,- Ft-ra emelke-
dett,

Egyidejúleg 195"I. áprtlis t,i hat!űyal új illetményrendszer lépett életbe, melynek
során az illetmények emelésén kívüI az összilletményen belül megnövekedett a törzs-
illetmény - a rendfokozat tekintélyének emelése céljából - a beosztási illetmény csök-
kentése mellet!,

Ez az illetményrendszer hosszabb távra megoldotta az áüomány illetmény-ellátását
és a következó években végrehajtott ,,szintrehozó" bérkorrekciók biztosították a tisztes-
.séges megélhetést részüke.

A szenélyi álkmáry pénzbeni járandóságai fejlesztésének csak átmeneti kor|átozását
jelentette, amikol az 1965 janlárjában - az MSZMP KB 1964. decemberi határozatának
megfelelóen - kiadott miniszteri takarékossági intézkedés keretében tóbb hónapra fel,
fiiggesztették az illetmény-elóresorolásokat és béremeléseket, zátolttk a jutalmazási

keretek 
'Oolo-át. 

Mindezek hatásaként mintegy 11 milllió forint megtakaíítást ért€k el a
szeméIyi jfuandíságoknál anélkiil, hogy az életkörülményekben jelentősebben éreztette
volna negatív hati§át. Az 1965. évet a közvélemény ,,Tabaréhowí.gi il",lek nevezte.

Kedvezően hatott a szemelyi lllomány ellátására, hogy l96],tőI a kóltségvetési
gazdálkodás továbbfejlesztéseként lehetóség nyílott a c§apatok bevételei egy részének
felhasználáslna és az ellátás )avitislm. UgyaníIyen irányba hatott az egyes jogcímeken
jí,táhagyott eIőtrányzatok 3lo/o,íig wIő átcsoportosíLási lehetósége parancsnoki hatás-
körben.

Az L968, január 1-ével megkezdódött új gazdaslgí mechanizmusra vdő áttérés
további lehetósegeket teremtett az dlomány dlíLtásának gyorsuló fejlesztésére is. Köz-,
vetlenül eredményezte a katoná.król való gondoskodás pénzforrtsának bóvüIését a
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merev, termeszetbeoi. norm árol a penznorrnákra való áttéÉs.Jogot kaptak a parancsno-
kok a kölrségvetesi elöiránl zatok közótti árcsoporrosításra. a szükseglitek hatékonylbb
kielégitésere. mely uróbbi elsósorban a karoná-k elhelyezési körülmálei érezhetó jluu-
lásában mutatkozott meg.

. l,ehttöseg nyilott a jóvü4gyott béralap-illetmény megtakaritások meghatározott
,zabáJyok szerinti felhaszná]áseri a jur,r.tmaiásoknáJ.' "

. Mindezek a csapatok úgynevezett 
'önálló 

költsé$,etési gazdálkodása'' keretében
valósultak meg.

_ Jclentós változast eredmenyezett a hivatásos és a továbbszo]gáló álIomány jövede-
lem viszonyaiban a 010/lC)71. si, HM paranccsal 197 i. július o l-óvel életbe lei,ietett új
illetményrendszere való áttéré§, ya]amint az alapilletmény és a pótlókok folyí;ítá§ának
újra szabályozása, Áz új illetmenyrendszerrel 7-i3olo-os illetményemelkedés kóvetkezett
be

, . .. 
Az alaprllelménybe beépítették a korábbi akadémiai, az egyetemi végzettségúek, a

bírák és ügyészek pótlékát, a mérnöki rendkívüli pótlékot, illeóe az orvosi 1utalá éves
ósszege egytizenkettedét és másokat. Ugyanakkor a rendszeresitett pótJékok köre kiter,
jedt a következókle:

Eg6aé8iig! w:zé|elég| rgés§égngi. egi.l:ltgigi irtalnara3i, ttjzlede.u, bi!ál, ejtiíet
},í::1rá:i, géPku:itlczttíi, ideget qlehn,Liti, hftiktn,r(i, taLali h,ly,ol:,gi, o.utáll,batiaLísi

litl,É tl niral. L,dlanirl a h.ltnnaartosi iigrhii'dt1.

. . |{indelek pénzbeni juttatás formájában is elismerték a specialis felkészültséget és
igénybevételt igényló szolgáati tevékenységeket.

. _. 
A hivatÁos és továhbbszolgáló állomány ú1 illetményrendszere bevezetésével egy

idöben megtórtent a 17l791t. sz. miniszteri paranccsal az il4N polgári alka]m"ronuinát
béremelése is,

A kiilönbözó bértételekben besorolt polgári alkalmazottak bérét 8-1o, illetve 2Oqo-
kal emelték fel. Ehhez járultak még az igyes megemeJt pótlékok,

_ _ A polgári alkalmazotti állomány fokozottabh.megbecsüiese 1utott kifejezósre az 55/
71. sz. HM parancs és a 48/71. sz, Szü, Fcsí és PÜSZF együnes intózke<léie alapján lét
rehozott ,,kinevezett polgári áltománykategória bevezetéie". Az intézkedés során mind
az illetmény,:jld -..gy"b junatasok (ruhapénz stb.) szilárdították az érintettek nóp-
oaoseregnez korodeset.

Az új.illetmóny és bérgazdálkodási szabályok a béralap megtakaritásokból való
reszesedés bevezetese eredmenyekent tel|esebben használhatták fll a béralapot, vala,
mint - a oorma szerint járo jutalmazási kereten felül - igen jelentós összegcÉet tudtak
fordrtani a személyi aüom;ny illetmenyen és béren felüli ]'óveáelmének általános növelé,
sére, illetve a kiemelkedó és többletmunkát ,légzők anyagí megbecsülésének kifizeté-
sere,

" fj MN teljes hivatásos, továbbszo§áló és polgáfi alkalmazott áIlományát érintó
fenti illetmény és bér intézkedések megfetilOen biztóitották az érintettek anyagi tO.ül-
ményeinek szintentartá§át és a következó évekbeni tervszerú fejlesztését. Morá]iian ked-
vezóen hatortak a szenielyi állomány erkOlcsi-politikai hangulatára, a növekvó kóvetel-
menyek lelJe§iió5é!c. cgysegének erosiré,ehez.

.A aenélyi álbruíxy ilhtméalfljle:zté.re az 1980-as években a népgazdaság bédllesz-
tesek kapcsán.a M4gyar Néphadseregben évente a költségvetési szii,eket n?mileg meg,
haladóan valosult meg,
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Kiemelkedó valt az 1987. év, amikor a 49lI987. számú HM utasitással új illet-
ményrendszer lépett életbe.

Az utasítá§ fi8yelembe vette a megelóző 1911. éyl szabílyozí§ őta a gazdastL2pan és

a társadalombao, ezen belül a néphadsereg úszti és tiszthelyettesi állománya helyzetében
vé8bement jelentős változásokat,

A hatékonyabb munkára ösztönzés érdekében megnóvekedett az igény az anyag1

eüsmerésére, A íogyasztói árak gyorsabb ütemű növekedése következtében az illet-
ményfejlesztések mértékének emelkedése is íelgyorsult, Csökkent a n4gyobb terhekkel
járó foglalkozások iránú érdeklódés, igy a hivatásos katonai pálya yonzása is. Ezzel
iisszefüggésbcn jelentósen növekedtek az utánpótlási gondok,

A hivatísos és továbbszolgáló áIlonány előző illetményrendszere íeladatát betöl
tötte, már nem tudott eleget teoni a me8változott köóL,nényekból fakadó igényeknek,
ezéIt megszüntetése, helyébe a helyzetnek jobban megfeleló, ugyanakkor a jövót is
megalapozó új illetményrendszer bevezetése vált ildokolttá,

Az ij ilktm!ryrcndszer lebaítl utte:

- az illetmények fejlesztésére rendelkezésűnkle bocsátott költségvetési eszkózök
célirányos felhxználását;

, a káderutánpódás javitása érdekében megfeleló anyagi alapok biztosítását a

pályakezdók számára;

- a tisztek és tiszthelyettesek illetményének a beosztásukban viselt felelősségük,
felkészültségük, szakrudásuk, leladataik bonyolultsága, továbbá a szoIgáIat e|látása
körülményei, az alá- és íölérendeltségi viszonyok figyelembevételével töfténő megálla,

Pírását;
- az illetrnények teljesítmény szerinú fokozottabb diffefeDciálását a végzett munka

mennyisége, minósége és eredményessége alapján, a jobb ösztönzést a szolgáIattd, járó

feladatok kiemelkedó teljesítésére;

- minden tiszt é§ ti§zthelyettes illetményének és pályafutásának egész idótartama
alatti rendszeres emelését, még akkor is, ha ugyanazon beosztásban hosszú idón át telje-
5ít szolgálatot, feltéve, ha a beosztásával járó követelményeket becsülettel teljesíti;

- a káderek szükséges mozgatásának elósegítését, továbbá
- az illetményszabáJyok fegyelmezési eszkijzként va]ó felh.l_sználísát.

Az új illerményrendszerrel változatlan m:Lradt annak szerkezete, továbbra is két fó
elemból állt, nlint az alapilletmérry (rendíokozati illetmény *beosztási iüetmény) és a
pótlékok.

Az utasítás e]rendelte a pótlékok korszerűsítése keretében a honi légvédekni és

repülócsapatok munkahelyi pótlékának, a technikai pódéknak, az irányított személyi
pódékrrak, továbbá az egyes krilön meghatározott beosztásokban járó killönleges sze-
mélyi pódékok megszünteté§ét.

Az idegen nyelvtudási pódék rendszerének módosításával ösztónzi a nyelvtudás
megszerzését, elrendelte a 24 óÉs ügyeleti szolgálatért, valamint a gyakorlatok miatti
távollétekéft fizetett díjazásokra vonatkozó jogosults,íg íeltételeinek felülvizsgálását, A
többi pótlék lényegeben y toztlllan feltételei meilett atalában 100-200,- -|-t,tal me8-
emelte azok íolyósítását.

Az új illetményreodszer jelentósen kiszélesítettc a parancsnokok hatískörét, a tisz-
tck és tiszthelyette§ek illetményének megállapításában és ezzel összefuggésbeo az illet-
ményekkel való gazdálkodásban.
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A hivatásos és továbbszolgáló állomány új illetményrend§zerének bevezetésével
e8y idóben e8ysé8esen havi 450,- Ft,tal emelkedett a Polgári alkalmazottak bérrendsze,
ren belül a kinevezett állomány törzsbérfokozatainak'ösvege, a múszakpótlékot pedig
kiterjesztették valamennyi több múszakos munkaidóbeoszt7sban foglalkoztatott fiziki
é§ a termelést kózvetlenül iányítő doIgozóru.

.. Mindezek az illetmény és bérintézkedések a hivatásos és tovább§zo]gáLló állomáoy-
ná.l l)o/o-os, a szerződéses polgári alkalmazottaknál 1Oo/o-os jövedelememelkedéssel járt.

. Az illetmények és bérek emeléséról hozott dönté§ben újólag kiíejezésre jutott pár-
tunk és á.llamunk, a társadalom messzemenő gondoskodlása nephadseregtink tiszti es
tiszüelyettesi iüomártyáróI, valamint polsá"ri alkalmazottairól.

A_szenéllli állanuiny ilktma1 3 bérrend,szere íejlesztésélé| az iLrmozgások és a személyi
jövedelemadó bevezetése együttesen motiválják a feladatokat a pénzbeni juttatásók
készhezkapott összegének biztosítására,

N4gyobb szefeP jut az illetmény, és bérfejlesztósre rendelkezésre bocsátott költség_
vetési eszközök cé|irányosabb íelhasználásának a teljesítmények szerinti differenciálásá-
ban, a pályakezdók segítésében, a káderek mozgatása elósegítésében, a személyi á.llo
mány szolgttlati, munka- és életkörülményei alakításának folyamatában.

LRODAL}^LJEGYZEK

M4gyar Közlöny 1,94' . éyi 2 . sz^m
Minisztertanácsi jegyzókönyv, 194). március 9.
HL HM Htp. szÍ. 19rL 2366. cs. 0r280/Htp. szí szerv, 30-83. Iap
HL HM Piicsfl 19>4. 47212. cs, 01171/Htp. sz[ Hbs, Csl 2>4-215. Iap
Honvédségi Közlöny 1!)1. éví 1r. szám
HL HM Pü. Csf. 19>4. 472/2. Cs. 0212/Pn. Csf. 45-49. Iap
HL HM 5l19r7. (HK 4.) HM sz. pcs. (:l. p,)
HL HM 18/1958. (HK 7,) Pü. Csí sz. ut.
HL HM 4211960. (HK 1,) MNHF és Pü. Cs| sz. ut.

HM 10/HvK Szab. Szerk. Csí - 1951.
Általános Pénzügyi illetmény szabályzat

Nyt. sz.:25/36l1960.
Az MN penzűgyi utasítÁa

Az MN pénzügyi fónökének 31, sz. utá§ítá§a
191l. évt n4us hő 24-ért
A néphadsereg polgári a.lkalmazottainak béremelése

MN pénzügyi fónökének 30, sz, uta§ítá§a
1971. évi május hó 2r-én
A néphadsereg hivatásos és továbbszolgáő lllominyának áltérése az új illetményrend,
szerre, az alapilletmény és pótlékok folyősitÁsának szabttyu
MN pénzügyi fónókének ]2, sz, intézkedése
1971. évi június hó 8-án
A hivatásos áüomány új illetményrendszerére vonatkozó áttérési szabályok kiegészítése
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:-rl1971. HM paranc§ é§ 48/1971. Szü. Fcsí
és PÜSZF e8yüttes utasítá§
Kinevezett polgári á.Ilomány kate8óíia létrehozása

4911987. sz. Paíancs
A néphadsereg hivatásos és továbbszolgáló áüománya új illetményrendszerének beveze-

tésérőI és a polgári alkalmazottak bérrendszerének korrekciójáról, valamint az illetmé-
nyek (munkabérek) július 1,i emeléséről,

MN Pénzügyi Szolgáladónökének 35ll987. sz. (HK 14.) intézkedése

A_néphadsereg polg,íri alka.lmazottainak bérrendszeréról szóló 10/1984. (HK 12.) MN
púszF számú intézkedés módosításáról

MN Pénzügyi Jogszabát|ygyíijtemény 1985.
Dr. Zimonyi lswán
A katonák élet, és munkakörüIményeinek jayirásáéít.
HadtapbI7lo5!fa§ l9 /). J. szam

Dr. Zimonyi István
Az új demokratikus hadsereg személyi állomálya szolg|lati, é|et- és létkörülményei biz-
tosításának költségvetési a]aP)a (1,94' -1948)
HadtáPbiztosítás 1987. 3. sziLrí|

Szabó Imre nyá, ezds. Összefoglaló vrzIat 0191lr/1986. sz.

Az MN katonaállománya illetmény, és ellátási rendszeréról
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Az osárák-Magyar Monarchia eltátószolgálata
az első világháborúban

Vágner Béla límag

. A háboruról és hadseregról szóló marxistaJeninista tanítás teljes mélységben fel,
tz,r,l1 a h|titp szerepe növekedésének objektiv törvényszerúségeit, a haboruban, a
hadügy fejlódése szerint. Az 1. világháborut és az azt megelőző- háboruk a hadtudo-
mányt értékes tapasztalatokkal gazd€ították, mely vonatkozik a {egyveres erók hadtáp,
biztosításának szervezésére is.

Mindenekelótt a háboru egésze ékesen igazolta a marxizmus-leninizmu§ azon tóte,
lét, mely szerint a háboru menete és kimenetele a harcoló állaook adott gazdas€i és
szociálpolitikai viszonyaitól ftigg. A íegyveres erók hadtápjának fellódéséie kihaússal
vannak az adott idószak társadalmi-gazdasági feitételein, politikáján kívül más objektív
és szubjektív tényezók is, így többek között az állam tórtinelmi sajátoss€ai ós föídfajzi
környezete, tefületének ugysága, az uralkodó osztáIyok politikai céljai, a hadszínterek
távo_Iság4 az ország elapvetó gazdasági körzetei stb, Ezek a feltételek és tényezők az
ipari 

_termelés 
fejlódése, a fegyvcrzet és harci technika mennyiségének, minóségének

nóvekedése - a harctevékeoységek módjainak és formáinak, elveúek változását 
-vonja

m€a után, és ez feltételezi a hadtápfeladatok mennyiségi oövekedését és bonyolultsá-
gát, meghatározza szervczetének és munkamódszereinek állandó tökéictesítésével szem-
beni }övetelményeket. A XIX. században és a XX, század elején elsósorban a termelóe,
rők fejlódése á.Ita] kínált technikai lehetóségek, a haditechnikai eszközök számának és
mennyiségének növekedése, nagyobb pusztító képessége az oka annak, hogy a háboruk
térben és idóben növekednek, a résztvevók száma is folyamatosan nó, és mindezck
következtében emelkednek a hadvi§elés költségei. Az 1. vtlág;hábor| ezt 1ól példázta. A
poütikusokat és áüarnférfiakat az e1üúz6d6 imperialista össieütközés (1 év, 4 halap)
s.ilyos tapa§ztalata döbbentette ú, Irogy a XX. izázadban aháboru legalább anoyiragaz
dasági, mint katonai kérdés, (r legurális katonáfa 2,] munká§kézre volt szükség'a hár-
srl9bal, a nemzet] jövedelemból háborus celokra fordított ró§z l5-,i2olo-ot ;tt ki.) A
háboru gazdasági háttete, a háboru és a gazdaság összefüggései mindrg is íontos száre,
pet játszottak. Engels az Anti,Dühringbeair,a: ,,,. . ahábora az esetek légnagyobb részé,
ben a rendelkezésre áIló anyagi eszközókön alapszik.''

_ . 
A gazdaságnak a hábotúra, a harcra, hadműveletfe és hadászatra gyakorolt hatása

két irányban érvényesült, Egyrészt a poütikán keresztül meghatározó izerepet játszik a
katonai doktdna kialakításában, biztosítja a hadviseléshez Jiikséges íegy-véres erók és
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harci technikai eszközök fejlesztését ós fenntartását. Másrészt a gnduirynak képesnek
kell lenni arra, hogy fegyveres erők folyamatos tevékenysége során a küzdelemben részt
vevó csapatokat még a háborus pusztulás következtében Iecsökkent termelósi kapacitás
és a harcolók pódására kivont munkaeró mellett is folyamatosan ellássa mindazon
any4gi, technikai és egészségügyi eszközökkel, felszerelésekkel, ámelyek a harc me8vivá,
sahoz. lérfcnntanÁához fonrosak.

A korszerű háboruk alapvetó törvényszerűségeinek kutatása során Lenin n€yra
énékelte a hadtáp szerepét a háboruban. Á harctevékenységek, hadmúveletek és az
egész háboru menetét és kimenetelét meghatiLrozó téayezők egyikónek tartotta a hátor-
sza€]t.

,,A komoly hadviseléshez erós, szcfvezett hátofsz€ szükséges. A legjobb hadsere-
get, a forradalom legodaadóbb híveit is azonnal elpu§ztítja az ellerrség, ha nincsenek
eléggé íeifeg1,-verezve, ha nincsenek kielégítóen ellátva élelmiszerrel. , . "

Az elmúlt háboruk megvívása, története valíban alátllmuzga azt, hogy a háboru-
bart az a fél vívja ki a győzelmet, amelyik szilárdabb és szervezettebb hadtáp létrehozá,
sára volt kópes.

Az 1914-19t8, évi világháboru volt az elsó háboru, amelyben a legteljesebb mér,
tékben megnyilvánrrlnak a ligyveres eiók hadtápjával szembeni megnövekedett köve,
telmények,

Ezek után rátérnék az l. vil4gháboru ellátó (hadtáp ) SzolgáJat tevékeoységének
vizsgaJ,atfua, a fontosabb tapasztalatok levonására, a társadatmi, poütikai, gazdasági jel,
lemzóinek figyelembevételével.

X

A XIX. és XX. század határán a kapitalizmus a legmagasabb, utolsó fejlódési sza-
kaszába lép, az imperializmusba, Az imperialista államok egyenlőtlen gazdasági és poJiti,
kai fejlódése még jobban kidomborodik, s ez kiélezte a harcot a világ újrafelosztásáért,
és ez előrevetítette egy súlyos világháboru veszéIyét. Az első vilfuháboru gazdaság,
poütikai és katonai elókészitése a XIX. század 80,es, 90,es éveire nyúlik vissza, Amikor
is a vezetó imperialista n4gyhatalmak a villgújruíeloszt/sfua, a gyarmati sorban éló nem-
zeti felszabadító mozgalmainak elfojtására, a nemzeti fiiggedenségi mozgalmak elnyo-
mására impedalista államközi szóvetségek alakultak. Kialakult az imperialista államok
két szemben álló csoponosulása: a központi hatalmak 1882-ben élükön Németország,
gal, tagjaik voltak: az Osztrák-Magyar Monarchia és Olaszország, melyhez késóbb
Románia is csatlakozott, A világhábotu idején Olaszország és Románia a Kózponthatal,
mak ellen fordult, A másik csoport kialakulása az Antant 1892, évi francia-orosz szövet-
sé8gel vette kezdetét. l904,ben Franciaország és Anglia közön jött létre megegyczés,
majd Angüa - mint a szövetség vezetője - 1907-ben oroszorszIággal köt szövetséget. A
két imperia.lista csoport kózött a harc cgyre ólesebbé vált, ami nemzetközi vlálságok
sotozatához, sót nyílt katonai összeüt]<özésekhez vezetett, 190r-1906-bao az elsó
marokkói váJsfu (francia-német), 1911-ben az olasz-török háboru, 1912-19l]-ban a

Ba.lkán háboruk (osztrák-német-orosz ellentét) voltak az állomásai.

Az imperialista n4gyhatalmak közötti ellentétek kiéleződése gyorsított fegyverke-
zési hajszával párosult. A fegyverkezésben, vagyis az imperialista háborura való közvet-
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len felkészülésben Németor§z€ járt az elen, hasznosíwa a technikai fejlódés új vívmá-
nyait.

A terme]óerők az imperializmus korszakában n€yoo m€as színvonalat értek el.
Ez lehetóvé tette a kiilönböző fajta. új haditechnika léjüehozását. A XX. század elsó
éveiben kúlónbözó típusú autornata lőfegyvereket, páncélkocsikat, harci repülógépeket,
harckocsikat, lángszórókat, métgező haícaíyagokaq aknavetőket, gíáíÁtyetőket, pán-
céltöró lövegeket á]lítottak a hadviselés §zolgálatába. Szóles kórben elterjedtek a gépi
száütó- és híreszközök, megkezdódött a fegyveres erók motorizálásának folyamata.

Jelentósen megnőtt ezek bitokában a gazdasá,g1 és az erkölcsi tényezők szerepe.
A termelóerók gyors fe;lódése magával hozta a XIX. sziaad végén a demográfiai

hullám emelkedését, a miüós tömeghadseregek személyi szükségleteinek kielegítését.
A háboru kezdetére a fegyveres erók a legtöbb orsza2;ban száEazföldi erőkból és

haditengeÉszeü {lottából alltak. A szíxuföIdí efóknél 70-75olo-ot tett ki a 8yaloss€,
Ilyen számarányok metlett feltételezték, hogy va.lamennyi harcfeladatot a gyalogság ere-
jével, a többi fegyvernemek csekély támogatásával meg lehet oldani,

Ezen elv, valamint a gyors lefolyású háboó elmelete megdólt a háboru folyamán,
így a haditevékenységek komoly vatoztatásokat követelt a csapatok állományában és
szervezésében. Jelentós befolyást eredményezett a gazduág, és technika fejlődése a
háboru menetére és kimenetelére.

Az osztrák-Magyar Monarchiában a háborut megelőzó éveket szintén a ,,feglver-
kezési láz" jellemezte. Ezek az évek aháborus felkészülés miatt döntó jelentóségűek vol
tak. A megoldásra váró problémak középpontjában a hadseregfejlesztés és kiképzés állt,
A hadseregfejlesztés tránya azonban nem állt összhangban a korszerú követelmények-
kel, Valamennyi n4gyhata.lom tiizérsége közül a monarchiáé volt a leggyengébb, Ezen
belül még rosszabb volt a m4gyar honvédség helyzete, mert amig például a oémet
hadosztáyok 12 áEyúyal rendelkeztek, addig a m4gyar hadosztályoknak mindössze 6
Iendszeresített Qyúja volt. Ezt a hadvezetés e8yes vezetói nemesysz€l hangoztatták,
hogy ezen változtltní kell, mert az elkövetkezó háboru legfontosabb fegyverneme - a
gyalogság után - a tiizérség lesz. Sok katonai vezetó feüsmerte, hogy kár a flottába
hatzlmas összegeket befeketni, amikor is az Adrián sohasem lehet a monarchia az úl.

Ezt az L szálrrít melléklet is igazolja, amely a hadiflották etőit tana]mazza az 1.

villágháboru kezdetén, Melyból megállapíüató, hogy általános eróviszonyok az antant
részére kedyeznek (kétszeres erófolény),

Lépések történtek az új kiképzési és harcászati tapasztalatok bevezetésére, szabáy,
zatbeli íögzítésére. Pl,: erósítette az alacsonyabb szakuz-, századpuancsnokok helyze,
tét, fokozta önálló tevékenységük lehetóségét - így például a roham végrehajtásában -
az eüenség átkarolása, áttörés kérdé§e, együttműködés elsódlegessége, manóverezés és
vfualJalsíg elvének az elótórbe keóIése stb,

A módosítások szembetűnóek, főként ha összevetjük M 1907. éyi kiadással, de
meg így sem felelt meg a háboru kóvetelményeinek.

A n4gyfoku fegl-verkezést a parlamenú ellenzék esetenként gátolni igyekezett,
Külpoliúkai válságok azonban rniodig újabb lökést adtak a versenynek, Így például az
1908, évi úgynevezett annexiós váls4gnak köszönhető, hogy a hadsereg - egyéb más
fegl,verek mellett - a mozgókonyhákat é főzőlÁll<at meg;kapta, Az 1912. évi küIpoliti-
kai bonyodalmak behati§a alatt, mi)táí: a hadvezetóség kijelentette, hogy téü hadjáratra
kellően nincsenek felkészülve, a téli alsóruházatot is beszerezték, A monarchia anyagi
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felkészültségét értékelve megállapítható, hogy nem készült fel egy elhúzódó háborura, a

hadianyag tulnyomó részéból csak kisebb tartalék készletek voltak tárolva és ezek pótlá-

sára @yártásáta) nem történtek meg a kellő elókészületek.

Áz ellátást szolgáló tábori intézetek, szervezetek és intézmónyek, valamint a feJsze-

relés hiányosságaira már a háboru kezdeti idószakában szerzett tapöztalatok rámutat,

tak, ezóít azok aháboru további idószakaiban többször és fokozatosan megváltoztak, A
háborus nélktilözés soha nem alkalmazott pótszefek (szederlevélból tea, csa.lánrostból

vagy papífból készült szövet) alkalmazására vezetett, A pénzbeni illetmények fokozatos,
az élelemad4gok, fóként a kenyér- és a húsad4g kiszabatának csökkentése kíséró jelensé-

gei voltak a gazd,asági viszonyok álta]ános leromlásának,

A hadvezetésnek is rá kellett ébrednie a háború folyamán, hogy az anyagi ellátás

nem elhany4golható tényezóje a hadmúvcleti sikernek. A szerbiai offenzíva összeomlása

lett a tanuls{, amiért a hadjárat vezetői e tényezőt figyelmen kívül hagyták.

A háborrr késóbbi éveiben, amikor úgy a hátországban, mint a fronton az emberek
éheztek, akadozott az ellátás, a hadsereg fóparancsnokság is belátta,hogy Magyarország

nem képes hónapokra ellátni az egész hadsereget élelemmel, ezért elófordult, hogy ese,

tenkéni az any4gi ellátás lett a hadmúveletek célja (lásd: Galícia, Ukrajna).

A hadvezetés súlyos mulasztása, hogy a báboru gazdasági clókészítését elmulöz-
tották, Amilycn nagy elórelátással me8szervezték és megtettek minden intézkedést a
katonai mozgósításra, úgy elmulasztották a gazdasagj mozgósitást. A háboó lefolyásá-

nak idótartamával kapcsolatban az a közíelfogls nyilvánult meg, neves kőzgazdászok,
nak az volt a vélcménye, hogy ,1,1 hónapnál tovább tartó lráborut egyik hadviseló
állam sem bír el," Úgy vélték a hadsereg szükségletei kielégithetők azokból a készletek-
bóI, amelyeket béke idejéo íelhalmoztak, Elegendónek tartották, ha valamennyi ellát-

mányi anyagból 6 hónapos tartalékany4ggal rendelkeznek. Nem vették figyelembe a

gazduág mozgősításának szükségességót, A háború előkészítésével nemc§ak a monaf-
chia, de a többi kapitalista állam sem foglalkozott. Németorszfu tett némi elókészúletet,
de ók sem készültek fel ilyen hosszan tartó háborúra (gyors lefolyású háboru). Voltak
olyan katonai vezetők is, akik a fenti nézetekkel nem értettek egyet, más álláspontot
képviseltek. Ide sorolható Langlois és Mordacg tábornok, ekik ú8y vélekedtek, hogy a

tráboru igenis sokág íog tartani, és a Németországgal szemben vívott háboru nem fog
egyeden csatában eldólni. Véleményúket az orosz-japán háboru és a balkán háboru
tanulságaira épitették, azonban ezek az 4ggodalmak a yezérkuna] nem ta.látak megér,

tésre. Elfogultságukben elhany4goltát a közelmúlt háboruk részletes tarl:ulmányozását,
nem vették flgyelembe a lószerfogyasztást és az utánszálütás kérdését. A vezérkar csal-

hatadan dogmaként állította, hogy a háboru fövid tartamú lesz, továbbá, hogy a sikert a
feltartóztathatadan elórenyomulás és fölénye§ támadószellem fogja meghozni. Ezen
elvek alkalmazása késóbb végzetes következményekkel jlat, mert negakadályozta az

ípar és a gudaság mozgósitását. Vallották: ,a háboru sorsa egy, legfeljebb két hónap
alatt eldól", ezért felesleges lenne minden olyan szervezetet létrehozni, amelynek z
eredményei csak késve jelentkeznének, Tóbbet ér ennél, ha a harcvonalból egyetlen
katonát sem vonnak el, mert 8y a lehetó legn4gyobb létszámma.l ronthatnak az ellen-
q(8re,

A háboru lefolyását illető helytelen meggyőződés kíhatott az anyag1 szolgílat egé-

szére is. Nagy koncepciókra, kicsinyes 4ggodalmaktól mentes, n4gyvonalú gondosko-
dásra nevelték a hadbiztosokat a bécsi hadbiztosi taníolyamon. Az elv az volt, hogy két-
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szeresen, sót háromszofosan kell a hadsereg szúkségletét biztosítani, ha azt meg akarják
óvni a nélkiilözéstóI. Abból a íeltevésbóI kiindulv4 hogy a háboru sokág nem" tarthat,
Magyarorvág éléskamrája kimeűthetetlen, a háborut pazarlás jegyében 

"kez<lték 
meg.

Jóval bósé€esebben szabtak meg az anyagnormákat, mintscm az'siükséges len volna, Á
legíelsö állami es katonai körökben csakhamar íeJismerték ugyan, hogy i tókozlás veszé-
lyes.következményekkel jár, intézkedtek is annak megszüntétésére, de azt az elvet, hogy
a pénz, anyag nem számít, oem fudták az emberek tudatából száműzni

X

Annyi sok háborus elójátékkal teli év után kitört a világlráboru|

.A szarajevói merenyLet I91a. június 28., a trónörökös meggyilkolása (Ferenc Ferdi
nand) szolgált ün]gyül a íegyveres leszámolásra. s indította iI a világhaborut.

A monarchia Szerbiának szótó hadüzenetét követte Németország és Oroszország
hadbalépése,,majd a láncreakció íolytatódott: Franciaország, Anglia, delium,Japán éi
Monteoegró. A szembená]]ó nagyhatalmak fegyveres össieütkózése éppen t9i4-b.r,
robbant kl, ez azzal m4gyarazható, hogy a központi hatalmak egy c§oportia - elsósorban
Németország és a m onarcbia - ezt azidőpontot vélte a legjobEnak, salát izempontjából
terüIetszerzésre, míg az antant viszont nem ítélte annyira ilkaimatlann'ak az idápontot a
fegl.veres harc céljából, hogy engedményeket tqgyén.

, . 
Lenin jóval a háboru elótt megmásíthatatlan téoyként beszéJt arról, hogy az euró,

pai háboru elkerülhetetlen, a hábonr kitörésekor a háboru jellegóre is rámutatott: ,,. .. ez
a háboru két n4gyhatalmi rablócsopon háborúja a gyarmaiok ielosztásáért, más szerve-
zetek Ieigttásáétt, vil4gpiaci előnyökért és kiváliságokén.''

A monarchia hadserege számban, felszerelésben és kiképzósben is méIyen alatta
maradt a helyzet követelte ménéknek, Az aotant ) 700 000 katonát §orakoztatott fel. a
központi hatalmak 3rO0000 katonájával szemben, ebból a monarchia miot]össze
l400oo0-et adott.

, Á monarchia egyes katonai vezetói - pl.: Stromfeld - ismerték a közponú hatal-
mak eróforrásait, tudták, hogy az anlaú lpaíí-gazdx4gr hadrpotencialja a magasabb,
amit Németország jól felkészült hadserege is csak átmenetiÉg eüenűlyozhai,

Elózőekben vázoltak szerint a monarchia nem kószúlt fel gaztlaságilag egy hosszan
tanó háborur4 a hadiany4g tulnyomó részéból csak kisebb iarta]ék"keizleók voltak
tárolva. és az !táí\1yárt^Q sem tették meg az elókészületek et. ÁtfuAinht q nonarchia
hadlreglneA aÉLari febzerekslt, az alábbiak rtrfut j htuzbetjiiÉ:

a) C,lakpigi íegaereA: A íegylenet-eIlátás nehézségeit a háború hiányos elókészí-

1!s_e, 
megnövekedett fogyxztás, ya]amilt az eló;állitott nyersany4ghiány okozta, Kézi

lófegyverekból kevés tartalék készlettel rendelkeztek. nz ii harnar-felhaiználásra került
(Z-ik menetz;szlóaljak). ezen az uj alakulatok felíegyverzésére a puskákat más alakula-
toktöI (nepfelkeles) kellett elvenni, s az utóbbiakat német Mauser (rl4ooo darabot
18 000 000 töltennyel vásároltak), scit egylövetú §í'erndl puskákkal kellett ellátni. Ezek a
íegy.verek azonban elavultak voltak, a velük íelszerelt alakulatok harcképességét csök-
kentették.

Két fe9,lvet4lár kózül csak az asztíik (Steyrban) volt nagyobb volumenó gyár,
tásra,terendezve. mlg 2 nagyanak. (Budapesteá) a kapacitásűsekély 

"ott. 
(Oslirat

politikai és gazduigt féltékeny ség.)
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b) GéPPa:ka: A 7,es, illetve 7ll2 m|íltfű Schwarzlose szerkezetú géppuska kiváló
volt, A meglevó tafta]ék ké§zlet az elsó szükséglet fedezete.

c) Lt;l.vg: A táboi itgyú szerkezetileg és az egyes lövés hatását, illetóleg a kis hord-
távolsága ellenére is modern volt. A tábori tarackok kis lótávolságuk mian elmaradtak a

kor követelményeitől. Nehéz tábori tafackok (1' cm) száma a háború kezdetén még

kevésnek bizonyult, s ezek is elavultak, Hatásos légvédelrni lövegck is hiányoztak, s a

csapatok légvédelmét a legveszélyesebb szakaszokon sem tudták megoldani.

A lemaradottságot a háboru folyamán igyckeztek bepótolni, amikoris fokozott
gondot íordítottak a könnyú és nehézlövegek, messzehordó tábori á3yú és tarack,

lópor, lövedék, géppuska, kézipuska, kézigtánát, repülógép és harckocsi elleni lövedé-

kek tömeges gyfutására. Használatossá vált az aknayető és gránátvetó,

d) Ltítzer: A vezérkaf fóoöke 1908 óta java§olta a hadügyminiszternek, hogy

nagyobb lószertartalékot hozzon létre ós tároljon, másrészt fejlesszék tovább a lószer-
gyirakat, úgy hogy szükség esetén a legrövidebb idő alatt a tömesl]yártá§t megkezdher
sék.

A tradúgyminiszter azonban ezirártyű javaslatokat, pénzügyi fedezet hiányában
elvetette,

Súlyosbította a helyzetet, hogy a hüvelygyártáshoz szükséges réz nem vr;lt készlet-

ben, sót a beszerzésre sem tették meg a szükséges intézkedéseket.
Ennek következtében a csapatoknál és a lőszerraktáraknál az elsó készleten felül

lószer minimáüs volt, így már az elsó harcok utáo a Balkánon, valamint Galíciában
lószerból nagy hiányok voltak, melyet csak hosszabb idó után tudtak pótolni.

Műtzahi: Miadhárom fó fegyvernem műszaki felszerelése minóségben jónak, de

mennyiségben kevésnek bizonyult.
Híruló| A vasúti és távírócsapatok felszerelései ugyancsak jók voltak, de kevés,

Légi cuPanl: Repil1századokból és léggómb oszt4gokból álltak, Légi hadviselésre

a mooaichia nem készült íel, a többi n4gyhatalom mögött messze lemaradt, Nem felelt

meg a háboós követelményeknek sem a gépek száma, sem a motorok megbizhatósága
és teljesítménye.

Piuélar glPjárníaapatok: A páncélos vonatból, píncéIgópkocsiból, valamint gép,
kocsiból kevés állott rendelkezósre (még csak kialakulóban volt), felszerelésük hiányos
volt.

Vtpítlédehnt: A gázt. mint vegyi fegyvert alka]rnazták, ezt tóbb alkalommal igénybe
vették, ennek során az osztrák-magyar csapatok pl. 1916, június 2c)-én 6 ezer gazPal1.c,

kot használtak feI az olaszok ellen. Ezzel párhuzamosan a saját csapatokat ellátták gáz-

álarccal.
EgéxÉgng: Az orvosok száma rlár a háboru kezdetén igen kcvésnek bizonyult,

k]ilönösen sebészekben volt n4gy hiány, A háboru kezdetén - súlyos mulasztásként ,
csakhamar kitúnt, hogy a jfuványok ellen nem tették meg a szűkséges elókészületeket.
Háboru esetére az lllate1észségigyi szolgálat nem volt megszervezve, A csapatoknál
hiányoztak az állatowosok, csak patkolómesterek és patkolókovácsok voltak.

Ruházat, ftltzerek.r: A monarchia hadserege a békében használt egyenruhában ment

a harctérre. A gyalogság csuka§zürke, a népfelkeiók sötétkék, a lovassfu díszegyenruhá,
jábao vonult el. A gyalogság csukaszürke enyenruháját, sötétebb árnyalatu tábori szür,
kével váltották feI. Az ellátó és hátorsz{i alakulatok polgári ruhájukat viselték, csak

katorrasapkát és nemzetiszínú kokárdát kaptak,
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_ Hátrányosao hatott a ruhuat utáopódá§ára, hogy egyes fegyvernemek részére
különféle szabású ruházati cikkek voltak rendszeresítve, A hadvezeióség csak l9t6-ban
rendelte el az egész hadsereg számáre az egysége§ íuházatot,

A hadsereg ruházati raktárában körülbelül 700 000 tábofi fuhakészIet á)It a mozgő-
sításkor felál]ított összes alakulatok felruházása után még rendelkezésre, azonban eít a
mennyiséget a további a.lakulatok felszerelésére csakhamar felhaszná.lták. A lábbeü tarta,
lék készlet is minimális volt, ezt is hamar felhasználtát a háboru kezdetén felállított új
a.Iakulatok felszereléséhez.

_.Békébenatömegesgyártásravaloelókészítésannyirahiányosvolt.hogycsakjóval
a háboruba lépés után fudták a felmerúlt szükségleteket fedezni. Hiány voli 

".."izett,sót a nyersbór any4gban is, Ugyanakkor késve intézkedtek, a hadseregnél levágott és
elhullott állatok bórének összegyűjtésére, beszolgá.ltatására. Nem volt elegendó íékzere,
lési cikk sem. A háti bőröndök helyett rövid idón belül hátizsákot rendizere§ítettek, a
vízhatlan sátrakból és fóleg takarókból, ponlvákból stb, a fokozódó szükségletet csak
késve és hiányosan tudták pótolni, A csapatok meleg ruhával és hegyi felszereléssel való
ellátása csak megkésve és részben kerüIt végrehajt-ísra.

Ekln€zé:: Békében a csapat m4ga gondoskodott a legénység mindennapi étkezésé-
ről. Az élelmezés terén az elókészületek háboru esetére abból álltak, hogy a hadügyi,
honvédelmi igazgatások hús , kávé- és fózelékkonzerveket gyártottak és éle]ínezési ;k-
tárakban kétszersültet készítettek. Háboru esetén az elsó és további folyamatos ellátás
biztosítása vé8ett szenődést kötöttek békében konzervgyárakkal, nagyotb szállítókkal,
kereskedókkel, Katonai élelmezési raktárakban már békében meghatározott tartalék
készletet tartottak fenn lisztból és zabból. A n4gyobb teljesító képességú malmokat,
kenyérgyárakat és §ütödéket nyilvántartottá_k, Csapatoknál az ellitóillómányt szaká-
csokká képezték ki, va.lamint elsajátították a pótsütókemencékben va.Ió kenyérsütést.
Háboru idején az anyagokbeszerzését a hadműveleti teóletfól, adott orsz€ból hajtot
ták végre, másodsorban az anyaotsziry;bőI utánszál]ítássa] biztosították.

A hadi élelmezési adag háboru kiszabatban volt m'egállapiwa: teljes, szabványos,
tartalék.

A csapatok élelmezési felszerelését az aIaplavad mazás képezte, amelyet maga a
csapat vitt magával. Az al,apjavadalmazás ember és ló részére egy szablányos és két tar,
talékadagból (t Sz+2 T), a lovashadosztályoknál és önálló lovasdandároknáI 4 tartalék,
ad4gból allt.

MozgíAoryháA, fízőLlálA, útödék: A mozgőkonyhák és fózóládák rendszeresítésére
új korszakot nyitott a hadsereg élelmezésében.

__ Hosszas kísérletek után, a magyar és osztrák gyáfosok versenypályázata alapján

_alkot9 rneg l910,ben a bécsi Militár Technisches Komite a leglobbnak vélt mozgó-
konyhatipust, melyet azután a khályi honvédség elfogadott. A mozgókonyhák, főzólá,
dák ;8en 1ól beváltak, utóbbi hilönösen erdós-hegyes terepen és kisebb csapatok íelsze-
relésében,

A háboru kezdetén 
'00O 

db mozgókonyha és 20000 db főzőláda volt tartalék
készletként tárolva,

Á tábori sütöde magyar tal mány volt (Békéssy vezérkari órn4gy szefkesztette),
melyet 1901-ben rendszeresítették. Ezzel megoldást nyert e hadsereg kenyérellátá§ának
problémája.
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Egéb aryag: Ezeo a területen §em töfténtek meg a szükséges intézkedések, az ellá,
tás folyamatossfuának biztosításáre. Nem készüItek íel a szálláskórletek fútésére, gön-
gyólegek, hútókapacitás, fertódenító berendezésekkel stb, vá]ó ellátásra.

Az eIlátószolgáIat íeladata az volt, hogy a hadsereg any4gi szük§égleteifóI úgy gon-
doskodjon mindazon anyagokból, íelszerelésekból, amelyek nólkülözhetedenek ahad,
sereg fenntartásfioz, a harc megvívásáüoz.

A világháboruban a hadsereg gazdászat-köztgazgatást szeméIyzete az anyagi e]]átási
szolgáLlatot iráqiló, L,ezelő és e szolgaatot uígtehajtó szenélyzetból állott,

Az anyagiellátási szolgálat vezetését hadbizottsági üsztviselók végezték, míg a vég-

rchajtó szolgálatot a gazdfuzai ti§ztek vezették.

Az osztták-magyar hadseregben a hadbiztosok kiválasztása és kiképzése szigoru
követelmények szerint történt. Hadbiztosokká csak olyan csapatti§zteket képeztek ki,
akik legalább hat éven át a csapatnál teljesitettek szolgálatot, kiváLló minósítést kaptak,
vonzalmat éreztek a bivatás iránt és a bécsi hadbiztosi tanfolyamot sikeresen elvégezték.

A hadbiztosi tanfolyamra vezénylés íelvéteü vizsgfioz volt kötve. A tanfolyamra jelent-

kczó tisztek, a tanfolyamot megelózó hat hónapoo át valamely csapat gazdasigi hivata,
Iánál próba-szolgálatot teljesítettek és erróI minósítést kaptak.

A hadbizottsági tisztviselók rcndszeresített dlomálya 1913,ban a m. királyi hon-
vedsegnel L)/ to volt.

Béke idószakban a létszám mellett a hadbiztosi kar képes volt az elvárásoknak
megfclelni. A háboru rövid időtartamát feltételezve e létszán az elsó hadi szükséglet
fedezésére elegendó is lett volna, Azonban a háboru elsó időszakában szeúett tapaszta-
iatok rámutattak, hogy ez a létszám már kevés. Ezen úgy próbáltak s€íteni, hogy a

háboru kitörésekor a nyugállományú hadbiztosokat vonultatták be szolgálatra, de czzel
sem tudták a hiányokat pótolni, A hábofu késóbbi idószakában 6-8 hetes gyors kiképzó
tanfolyamokat inditottak a hadbiztosi ismeretek elsajátítására.

Az artyagt készletek felvételezésének, elosztásának, felhasználásának ellenórzését a
háború kezdeti idószakában nem íolytatták. Csak amikor az ellenőrzések elmaradása
miatt a visszaélések veszélyes méreteket kezdtek ölteni, kényszerült a hadbizottság a

gazdászat-kóztgazgatási szemlét it:lán az e|Ieaőtzésre is kiemelt figyelmet forditani.
A m4gasabb katonai parancsnokságok szervezetéhez tartozó hadbiztossági fónö,

kök a hadmúveleti §zolgaatot illetően a parancsnoknak voltak alárendelve a yezéíkníl
fóoök útján, mig a gazd,iszat,kózigazgatás volatkozásában részben közvetlenúl a

parancsnoknak voltak alárendelve, részben pedig azt önálló hatáskörrel látták el. Gyak-
ran elófordult, hogy a hadbiztossági fónököt nem tiiékoztltták, a harci eseményeklól,
nem ismerte a parancsnok elgondolását, úgy intézkedéseit késve, vagy tévesen hozta
meg, amely tovább nehezítette az ellátás megszervezé§ét, végrehaitását,

Nehezítette a hadbiztosok szo§tlatát az a körülrnény is, hogy tiszwiselői kategó,
riába voltak sorolva, nem voltak felruházva katonai intézkedési jogkórrel,

Ebból kóvetkczett az a sajnalatos helyzet, hogy a hadbiztossági tisztviselóknek a

végrehajtó szolgáIatra rendelt csapatszámvevó tisztek, éIelmező és gazdatiszti tisztekkel
stb. szemben parancsadási jogkörük nem volt, Így kérdéses esetekben (vételezéseknéI,
utánszáütásoknál), amikor döntenie kellett voln4 arra óket mindig kiilön fel kellett
hatalmazni a íeladat végrehftására,

A csapatok és seregtestek any4gai és felszerelése ahhoz tgazodott, hogy a seregtest
(hadosztály, dandár) hadműveleteke sík terüIeten v4gy hegységben került sor, v4gyis
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tábori és hegyi felszerclóssel rendelkezett. A tábori és hegyi felszerelésen kívül vegyes
felszerelést is alkalmaztak, ame\, mindkettó kombinálásából állott.

A lényeges különbség - a kat(]nai szervezettól eltekintve - elvileg, hogy mig a
tábori felszerelósnél a vonatok és inté:.etek kocsiból (lófogatu, gépjárrnú) állottak, addrg
a hegy-i felszerelésnól ezek szerepét a máIhás állatok, esedeg teherhordó emberek vették
át, A vegyes felszerelésnél a kószletek egy részét kocsikon, mísik részét mrálhás állatok-
ka] száütották. Szervezetileg me8különböztettek: c§apatvonatot és seregvonatot.

A csapatvonat az ezred összes kocsijaiból, a lovakból és hajtószemáyzetból alakult.
Két részre t€ozódott: ütközet- és az eleség-, v4gy málhavonatra.

Az iitközetvonat azokat az any4gokat vitte, amelyekre a harc alatt és közvedenűl a
harc után szükség volt (pl.: lószeres kocsik, mozgókonyha, egészségügyi máJhás áJlat).

Az eleség, v€y má{havonatba tartoztak az eleség-, málhe, és a szerszámkocsik,
A sere8vonat a sere8testparancsnokságok felszerelését szállította, valamint a moz

góintézetek felszerelését és anyagkészletét.
Az útközet- és eleségvonat kincstári járművekből, kincstári hám- (málhás-, oye-

reg,) szerszámmal alakult.
Az autóvonatok (oszlopok) bekeelókészítése is sok kívánnivalót h4gyott maga

után, Nem azonos sebességú és ruonos súlyú önjáró kocsik kerúltek egy vonatba, ami
azok manóverezóképességét csökkentette. Hibaként róható tél, hogy a gépkocsikat
lábon vitték a felvonulási teóletre anélkúl, lrogy az utak mentén megszcrvezték volna a
javítást. A múködő hadsereg kötelékóben alka.Imazott autók száma maximumát l915,

1anlár,ában érte el, összesen 1382 tonna raksúllyal, ami csak 2+/1 vasúti vonatnak felelt
mcg. Az autók használhatóságát a csakhamar berálló gumihiány is korlátozta.

Az utánszállítás íeodszefében mindjárt a háború elején, úgy az orosz, mint a szerb
hadszíntéren problémák ad,6dtak, nrbl?eÉ ohai az alábbiak ultal:

- A hadműveleti tervck elkészítéséné\ az anyagj ellátás kelló mérlegelését elmu-
lasztották, A hadműveleteket mindkét hadszintéren megkezdték, mielótt a seregek tel-
jes anyagi feltöltését elvégezték volna.

- A hadsereghadtáp, á hadtest- és hadosztály-parancsnokságok a vonattal nem,
vagy javításra váróval rendelkeztek, illetve ezek iíáílyít^sára kelló súlyt nem helyeztek.

- A seregtest-parancsnokságok tulzcltt anyagigénylésekkel léptek fel, melyet a
hadtáp-fóparancsnoksfu és a hadügyminisztérium igyekezett kieJégíteni, Ennek ercd,
ményeképpen e va-súti végálomásokon az any4gszállító vonatok összetorlódtak, a
vonatok lbrgalmában zavarokat idéztek eló, anyagot nem vették át, s az tészben az
ellenség_ kezére került, iüewe megromlott, mí8 a csapat éhezett.

- Uthálózat minóségében és a vonatszervezetekben hiblík voltak, melyek egymás-
sal szoros összefiiggésben voltak. A hadvezetóség nem látta elóre, hogy a nehéz kincs,
tári jármúvek nem fclelnek meg sem a szerbiai, sem a galíciai úwiszonyoknak. Szerbiá-
ban a hegységben és mocsaras vidéken a meglevó gyér úthálózat az évszak és az időjfuis
is n4gyban befolyásolta. Az tak javítására, karbantartásáta 1914. december közepén
munkásoszt€okat boztak létre megfeleló útjavitó anyagokkal, felszerelésekkel. 1915,
szeptember közepén hat mérnöki oszt€ot alakítottak a tervezett szerbiai hadrrrúveletek
fblyamán szükséges útépítési munkálatoka és egy oszt€ot pedig fóleg nehéz hadtáphi-
dak építéséhez,

A nehéz kincstári járművek tartós használat következtében csakhamar megrongá-
lódtak, s nehezítették az utánszáütást. Keserű tapasztalatok birtokában, 19i4. októbe-
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rében a c§apatok vonataiban levó kincstári járműveket, országos könnyű jármúvekkel
cserélték ki, és íokozatosan a tóbbi intézeteknél is végrehajtották.

- A csapatok az útánszál]ltás nehézségeit látva, igyekeztek meguknak nagyobb
élelmiszer készletet biztosítani, ezén szapodtottá4< 

^z 
ütkózóvonatokat, A zsákmányok

nak hilön jármúveket áütottak be, így a ,,vadmenet" a béke elóírtnak kétszeresére is
emelkedett, így lassú és nehézkes volt a szállítá§. Ez lösította a hadmúveleteket, manó,
verezést, meghiúsított& a meglepetést és így csaknem hozzájárult az eredmónytelcnsóg-
hez.

- UtánszáIlitást n4gybao nehezítette azon elv is, hogy minden szükséglet közvetle
nül a hátországból jusson a harcoló csapatokhoz, v4gyis közbülsó raktirak a háboru ele-
jén nem voltak. Ennek igen súlyos következményei voltak. Az anya1 e1y része a csapa-
tok elvonulása után a táborhelyen visszamaradt v4gy elveszett. sebesültek, betegek íel-
szerelésüket, fegyverüket is magukkal vittók tábori egészségügyi intézetbe, v4gy cldobá.l-
ták, Egyéb összegyújtótt any4gokat a hadsereg,parancsnoksfuok a legközelebbi alka,
lommal az Lnyao:szigba kijldték. Ezen állapotok megszüntetésere 191' ószén minden
hadsereg részére tábori any4graktárakat és a felesleges anyagok gyűjtéséra ,,anyaggyűjtő,
helyeket" hoztak létre. A zsákmályanyagok gyújtését a katonai tnunkásoszt4gok végez-
ték egyéb íeladatuk mellett (halottak temetése, útépítés stb,), v€yis a rendeltetésük
olyan sokoldalú volt, hogy egyiknek sem tudtak kellóen megfelelni. Csak 191r, októbe-
rében állítottak a szerbiai hadszíntór számára kiilön e célokra katonai oszt4gokat, melyck
működése kiváló eredményeket hozott. A hegyes vidéken a málhás állatok korlátozott
száma miatt 191' tava§zán a Kárpátokban kötélpáyákat építettek, A fóparancsnokág 3

ezer darab teherszállításra a]ka]mas szánt szerzett be, iőleg a liírpátokban küzdó serege-

nek számára, ahol a tél tartósságára lehetett számitanj, Ezen felül minden 1átmű részére
szántalpakat utaltak ki, hogy ezek helyzet szerint kocsiként vagy szánként hasznosít}ra,
tók legyenek,

A szánokon és szántalpakon kívül 1914-15 telén a Kárpátokban, 19i5-tól k€zdve
az Alpesekben kéziszánok, tódük és grönlandi kutyák által vont szánok is alkalmazásba
jóttek.

A fent felsorolt szállítóeszközökkel nem tudtá4< megvalósítani a folyamatcls után,
szállítást a frontra, ezért szükségessé vált a gépkocsik széleskörű felhasználása, melynek
a jeientósége a háború íolyamán egyre inkább növekedett, A monarchia azonban kevés
gépkocsival rendelkezett, ami csökkentette az ellátószolgáJat mozgekonyságát és manó-
verezóképességét, amely kihatott a csapatok blztositáslLíe, elIátásáía.

A háború elhúzódásával valameonyi ellátótagozat funkciói foiyamatosan bonyolul-
tabbá vá]tak, A kiilönbózó any4gi eszközök szállítási nehézségek miatt jelentós mennyi
ségeket kellett felhalmozni, melynek tírolására létrehozták a hadosztály, hadsereg,
illetve a frontraktárak rendszerét, melyek száma fokozatosan növekedett az állásharcok
folytatásá,la| és az új e[átmányt any4gok meglelenésével (vegyivédeimi, légi, gépko,
csizó, üzem, és kenóanyagok), Már a háboru elsó hónapjaiban sok gondot okozott az
utak építése, helyreütása. A hadszíntéren vezetó fóIdutakat át kellett alakítani a meg,
növekedett szállítások miatt gépkoc§i közlekedésre,

Kritikus kérdésként ielentkezett az egeszségúgyi biztositás kérdése. Az oszttlLk-
M4gyar Monarchia hadseregében az ele§ettek és a sebesültek száma az előző háborÁk-
hoz viszonyíwa megtöbbszörözódótt,



Az Osztrík-Magyar Monarchia a világháboru alatt több mint 1 

'00 
000 Íót veszí,

lett, a sebesúItek száma 1 800 00o fót tett ki. Ebből a veszteségb őlMagyarország 66oo00
halott, 74]000 fó sebesülttel vette ki részét a monarchia élethalálharcából.

A harci technika fejlódésének, új fegyverek megjelenésének eredménye*ént a sérü-
lések és sebesülések fo rmiia Gizméígezések) lényegesen bonyolultabb jellegúek voltak,
tömegeseo jeientkeztek a kűlönbözó megbetesedések, jáwányok. Mindez az egészsé,
gigyi szolgiLlat átszervezését követelte meg, igényelte a korszerűbb, bonyoluttabb sebé-
szeti és e8yéb berendezéseket, múszereket, a kórházak és az egészségrigyi állomány lét-
számának nóvelését.

A hadsereg egészségügyi intézeteinek kiüdtésénél azt az elyet tartották szem elótt,
Irogy azok a betegek ós sebesűItek, akik rövid idón belül (kb. 14 oap) ismét szolgálatké,
pesek lcsznek, a hadsereg körletét nem hagyhatják el, felgyógyulásuk után csapataiknál
ismét szolgálatba lépjcnek. ErvényesüIt a §zakaszos kiüítés elve, azaz alsóbb t4gozatok
tól magasabb íele való kiürrres.

Ilarcbaa, zászlóalj, ez-redsegélyhelyet telepítettek, lehetóle8 kózel a csapatokhoz, az
ellenséges tiizérségi túztól védett építményekben (házak, majorok, pajt&). Az egészség-
ügyi ellátás folyamata a következó volt, Harcvooa]ban, elsósegély (ön- ós bajtársi
segély), zászlóalj ezfed§egelyhely (elsószaksegély, első orvosi segély), hadosztálynál
orvosi, szakorvosi scgély, hadsereg tábori kórházakban, hátorszdi egészségligyi intéze-
tekben szakosított szakonosi segélynyújtást alkalmazták, A sebesültek és betcgek hátra,
sziűtísához az egészségügyi intézetek nem rendelkeztek elegendó száütóeszközzel.
Ezért a rendszeresített sebesültszállító jármúveken kívül e célra igénybe vették a vissza,
téfó üfes any4gszáütó járműveket, a helyszínen harácsolt jármúveket is, A meglevó
sebesültszáütó jármúvek is mind szabványos, kincstári járművek voltak, amelyek a

rossz útviszonyok miatt elakadtak. Ezén az a gyak<lrlat alakult ki, ho8y az e8é5zsé8ü8yi
intózetet megosztottá}, annak egyik, könnyebb jármúvekból ósszeállított része kóvette
a csapatokat az elórenyomulás kózben, addig az intézet másik, nehéz kincstáti jármú-
vekke] euátott része mú- és orszfuutak mentén visszamaradt és ott végczte munkáját, A
háborus tapasztalatok alapján a hadsereg,fóparancsnoksfu az újonnan felállított hadosz-
tály egészségügyi intézeteket a nelréz kincstári jármúvck helyett könnyebb országos jár-

műveRel szere|te fel, sót 1917-ben a harctéren levó kincstári jármúveket is lecseréltette
országos jármúvckkel. Ezen intézkedés hatásakent a h_adosztily egészscgügyi intézetek
mozgékonyabbá válrak. fudlák J c*apatokat köverni. Uj íeladatkénr jelenrkezett a tegyi
séfültek ellátása.

A háboó kezdetén - súlyos mulasztísként - csakhamar kitúnt, hogy a járványok
ellen nem tették meg a szükséges intézkedést.

Egy régi mondás szerint a háboru kitörése magával hozza a.lárványt és az éhinsé-
get. Találóan fc;galmazta meg ezt Robert Koch német tudós: ,,A járváoyok már béké,
ben lappanganak, de mikor a háboru kitör, előbújnak rejtekhelyükróI, s mindent elpusz-
títanak ami eléjük kernl s a büszke hadseregek megsemmisüInek, s ezzel a háboruk és
népek sorsát döntik el."

Átalában ú8y véIik, hogy az elsó imperialista világháboru 1914-1918-ban arányl4g
kedvezóen folyt le e tekintetben, mert az elózó háborukhoz képest alacsonyabb volt a
járvályok tltal elpusztítottak száma a fegy,lerek okozta halálesetek szárn|níl. Ez egy-
részt a túzíegyverek tökéletesítésében és a jár.tány elleni intézkedések fejlettségében leli
maqyarázatát.
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Ez a kedvezó jelleg azonban mégis csak viszonyl4gos értékú, mert ennek a háború-

nak következtében is jelentós járványok fejlódtek ki.

Most pedig konkrétan vizsgáljuk meg az Osztrák-Magyar Monarchia egészségügyi

statisztikai ;datait (mely a világháboru elsó három évét tartalmazza), s ezzel parhuzamo,

san Németország egészségrigyi adatut. Glalorbigah szeriú a krjtxkez,i nódon a:zlottall

meg a uihghábarübatt a ferttíztí bettgslgek:

Fertózó betegségck Osztrák-Magyar Monarchia Németország

nemi betegségek

tuberkulózis
hastííusz
vérhas

malária
tfachoma
kolera
kiüté§es tífusz
paratifusz A, B
visszatérő láz

1280000
430 000
420 000

400 000

.330 000

190 000
80 000

30 000

20 000
8 000

713 49|
114 |49
116048
1>1 17 6
120 781

31o3
,982

3 000

fő
fó
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

fő
to
,íő

fő
íő

fő
fő

örrzesen, 3 188 000 fő 12>0l3o fő

A statisztikából kitúnik, hogy az Osztrák-Mlgyaí Monarchia hadserege fertőzöt-
tebb területen harcolt, az ellátás elégtelensége a frzikai erőnlétet, c§ökkentette és az e8é§-

zségügyi szo§álat szeméIyileg, technikail4g felkészületlenebb volt, mint a német hadse-

regé.

l A háboru tapasztalata azt mutatta, hopq, a kiilönbözó ellátószervek között szüksé-

ges elhatárolni a felelósséget, az anyagj eszközók után- és hátra§záütásában, a kiüfítés

rendjében, a közlekedósi utakon való rend fenntartásábair, az ellátóegységek és intézetek
telepítésében és áttelepíté§ében, valamint órzés-védelmében. Ennek megíelelóen a had-

színteret felelósségi zónáka osztották fel, kijelölték a hadtápköfleteket. A front hadtáp,
körletek méIy§é8e eléIte az 500 km mélysóget, a hadseregeké 110-300 km.! a hadtes-

teké és a hadosztályoké a 67-70 km-t.
A hadtápmunka tarta.Imának és formáinak gyókeres változá§a végett az I. vtliq!á-

boruban szükségessé vált a harckocsü, repülógépek, gépkocsik kiszolgálásának meg,
szervezése, amely a hadtáp új eróit és eszközeit követelte meg. A háboru végére az

antant hadrendjében 5000 harckocsi és a két koalícióban összesen 10 13ó üzemképes
repülógép volt.

Egy katonára 1914,ben 0,3-0,4 lóeró gépi teljesítmény jutott, 1918-bao pedig már
1,5-2 lóerő.

Bonyolulttá vált a vezetés. A monarchia hadrendjének fejlódése magáltal hozta a

német minta dapján a császái és királyi vezérkat szefvezetszelú létrehozását, amely a

hadsereg szervezésébeo, a hadműveletek tervezésén és irányításán kívül a hadműveletek

_ aíryagi biztosítását is végezte. A csapatok any4gl szükségleteinek nóvekedése az ellátás

szervezésének yiltozi§át, az el]átőegységek, intézetek é§ alegységek mennyiségének
nóvekedését idézte eló, fokozta azok technikai felszereltségét, ellátottsá8át. Az ellát6,
szo|gáJat áJtaJ megoldaldó íeladatok bonyolultsága és sokoldalúság4 az dlátőszervek
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vúk sz,kosodását, új ellátási és szolgálati ágak létrehozását követelte meg, melynek
vezetesi íe]adatait nem sikerült megoldani, éz elórevetítette a központosított vezetés
5zükséges5eAét,

_ Á.katonrj és gazduágs tanaiékok kimerülése, valamint a forraclalmi mozgalom
erósődése a harcoló koalíciók országuban e kormányokat arra kényszedtete, hogy
keressék a háboru gyorsabb befejezésének útjait.

_,191r-19l6-tol e6yre több olyan rendelet került a csapatokhoz, amelyek csökken-
tették. a normákat, iüetve sztgoritották annak felhasználását. A badsereg'és ország az
any4gi összeomlás §zélén állt.

.Idéznék néhány adatot a XXVI. hadtest kötelékébcn harcoló hadosztá.ly életéból,
amely tragi-k-us mélységben tárja fel a való helyzetet.

_ ,,Honvede]<l Lombszénát gyújt§etek - olvassuk a badosztáiy egyik parancsában,
Egy méterrnázsáért 14 korona 50 filler jutalomdíj kezrc lesz fizewe.. ,iÚgyanitt: ,,Mint-
hogy szalma. csak állattápul használható fel es a fagyapot mes célra szri[séges, iekszal,
mául az alábbi pótszerek gyíjjtendók: falomb, amennyiben állattápul oem iasználható,
fúrészport,stb." A néhány nappal késóbb kiadott parÁcsban: ,A lószór célszerű és gaz-
daságos. íelhaszná.lá sa végett a lovak sörényét és farkszórzetét csaks a hadsereg-parancs-
nokság hilön rendelkezésére szabad lenyirni," Végulis a háboru központhatalmak vere-
ségével,végződött, de igazán oyertes íel nem voli. Mindkét tel hrtalmas veszteségeket
szenvedett, ami halottakbao 10 milüót, sebesültekben 20 miüó fót ten ki. Az embJriség
töfténetében először öltött a háborrr ilyen hatalma§ méreteket és tomboló jellegei

. Amint az I. világháború tapasztalatai mutatják, a sokmilliós hadse..g.k ,r,Ík.é!i.,
tei olyan.mértékben megnövekedtek, hogy azok kielégítése nem volt"lehetséges" az
ország telies gazdaságának mozgó§ítása nélkül.

. A há.boru során az ellátószolgáIatok sokoldálú tapa.sztalatokat §Zereztek a miüós
hadsere8ek el]áuisa" kiszolgá]asa terén. A teljes értékú tapasztalatszerz és akadályozta,
hogy a háboru kezdeti idciszakát leszámítva aIárháborut íolytuttak, a csapatok támadása
az új fegyverncmek hatékonysaga nem,"olr megharározó szerepú,

tz korIatozta a csapatok el]átasa (hadrapbizrositá.a) .zervezésénck lapa5zra]atni tel
halmozódasjr a rárnado. manóverezó hadmúveletekben, ame]vben mjr szeleskörűen

kaJmazura kerültek volna az új harce,zközök (harckoc<ik. Iegierci. mérgezó har, anya-
gok. pct. es légvédelrni nizérség).

_Vegezetül az elsci vil4gháboru új anyagi bázisa és a hadmúvészeti elvek alkalmazá,
sának t"Fasztalatai döntó módon befolyásolták az ellátási (hadtápbiztosítási) elveknek a
két világháboru közötú idószakban végbemenó feilódé;ét. '
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218,0
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3,1
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FOLYÓlRATSZEMLE

IhLíá,[l!Áffillffifi
mB[TcffiBOOPyruffixffin

Elszigete|t irányokban

N. Miljukal ezredu

(Fordítá.r: a ,,Til Vooruuennih szil' 1987 /7, szárui.bíl)

Korszerű ósszfegy,vernemi harcban, különösen ha azt temészete§ akadályokban
gazdag, nehezen megközelíüetó terepen vívják, a helyzet rákényszerítieti az ezred
alegységeit egymástól elszigetelt irányokban való támadásra. A tiizéffegyverzettel és lé8-
védelmi eszközökkel rendelkezó, harckocsikkal megerósített 8épesített \övészzász\óalj
teljes mértékben alkalmas ara, hogy ilyen viszonyok között ónáIlóan tevékenykedjen,
Igaz, hogy ilyenkor sok függ a tisztek harcászati kéPzett§é8étól, a katonák és a tiszthe-
lyettesek harckiképzésétól, pszichológiai íelkészüttségétóI és erkölcsi tulajdonságaitól.

Jelentós mértékben hozzá fog já,rulni a sikerhez a hadtápbiztosítás minősége is,

A zászlőa11 hadtápegységek önálló tevékenységre va]ó előkészítése és megtanítá§a
az ilyen esetben előirínyzott rendszabálykomplexumok önálló végrehqtisita napjunk-
ban egyre inkább elótérbe kerűl, Az utóbbi idóben megtartott gyakorlatok alatt felhal-
mozódott taPa§zta.latok azt bizonyítják, hogy az elszigetelten tevékenykedó alegységek
á,ltal megoldandó feladatok jellege gyakran szükségessé teszi a hadtápbiztosítás általáno-
san elfogadott módjainak és fogásainak módo§ítását, jelentősen bőviti és bonyolítja a
rendes körülmények között a szolgá.lati személyekre háruló feladatok körét,

Ilyen viszonyok között mindenekelőtt nő a zász|ía|jparancsnok mint a hadtáp
működése megszervezójének a szerepe. Az ó ismereteitől, tapasztalatÁtóI, valamint a
megszabott feladatok végrehajtásakor keletkezó szituációk előrelátlásátóI gyakran fi'_tgg

az alegység harchelyzet között tevékenységéhez való készenléte. Y . Carlev őrrtagy zász
lóaljparancsnok mindig felelősségteljesen és hozzáértőert ttány'ttja a hadtápot.

Az egylk hucászati gyakorlaton a harc elszigetelt irányában megvívásrára készü,
lódó tiszt elhatározás ában neghatltrozta a hadtáp telepüIésének és áttelepülésének rend,
jét, az tár és hátraszáütásra alkalmas utakat. AzonkívúI megszabta, hogy mennyi
lőszerrel és üzemany4ggal kell rendelkezni a ziszlőaljhaifrművein és száütóeszközein,
azokat mikor és hova kell az alegységekhez kiszáütani, hova kell hátraszállítani a sebe-
sülteket és a sérúlt technikát,

KüIönös gondot fordított V. Carjev órn4gy a hadtáp felkészítésére. Az ezred raktá,
rakból az a.legység szállítóeszközeire idejében felrakták a szűkséges mennyiségú lószert,
iizerflanyagot, 8yőgyszert, Számolva azzal, hogy bonyolult, gyorsan váItozó helyzetben,
kevésbé ismert terepen kell tevékenykedni a zászlóaljparancsnok gondoskodott a had-
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táphatcosok oktatásáróI is. Utöításáfa a törzsfónök azok részére gyakorlatokat és gyaj
koflásokat tartott, amelyek során tanulmányoztát az ellátóhelyek településének, felmál-
házásának és áneiepülésének rendjét, gyakofolták az anyagi eszközök alegységekhez
való kiszillítását, a meleg étel készítését meoet és rövid megá,llók alatt,

Á hadtáp felkészítésekor V, Carjev tiszt frgyelembe vette a tefmészeti és éghajlati
tényezóket is, Tudván azt, b,clgy a gépkocsik által nehezen járható szakaszon kell
tímadni, úgy rendeikezett, hogy a harcjármúveken a lószermennyiségét az illetményes-
hez víszonyitva 20-25 százalékkal nóveljék, A kiegeszító készleteket a saját eróból készí-
tett és a gépkocsikra erősitett rácsos taftókon helyezték el, Azonkívül a zászlóaljparancs,
nok ós a törzsfónök miodent megtett annak érdekóbcn, hogy a száütással kapcsolatos
kényszerszünet ne legyen hatással az alegységek üzemany4ggal, vízzel és élelmiszerrel
való ellátására. A lrarckocsikra és a páncéIozott száIlítójármúvekre kiegeszítóleg üzem-
any€ot és vizet raktak egy kis tartályba, a személyi állomány részére kio§ztották és e8y
adag hideg élelmet, a századoknál a tartalékot kiegészítették 2 3 javadalmazásra.

A hadtáp hatékony munkaviszonyai kia.lakításának céljából más reldszabályokat is
foganatosítottak, amelyek lehetóvé tették azt, hogy az alegységeket idejóben ellássák
minden szükségessel ós ezck végsősoron hozz|fuultak a kiképzési és harcfeladatok
eredményes végrehajtásához. Nagy jelentóségúnek tartva V. Carjev tapasztalatát és
eoergláját meg kell említeni azt, hogy még korántsem minden parancsnok irányítja ilyen
hozzáértéssel a hadtápot az elszigetelt irányokban folyó lrarctevékenység elókészitése és
megvívása folyamán,

Természetesen mi intézkedtiink annak érdekében, hogy a parancsnokok minél
tárgyszerúbben íoglalkozzanak a hadtáp felkészitésével és megszervezésével. A parancs
noki kiképzés keretéo belüli gyakorlatokon, ósszevonásokon azok tanulmáDyozzl.k az
alegységek terepen való ellátásával kapcsolatos munkarendjét és sajátosságait, gyakorla,
tok idején gyakorlatban irányítják azok tevékenységét kűlönbözó természeú és éghajlati
viszonyok között, Ugyanakkor tudni kell azt, hogy a hadtáp megnövekedett jelentó,
sége, az altala megoldandó feladatok bonyolrrltsága komoly szakmai felkészültséget rge-
nyel. AzonkívúI a harc folyamán a parancsnokra, a töfzsíőnökf€ háruló íeladatoknak
széles köre idónként nem teszi lehetóvé azt, hogy megfeleló figyelmet fordítsanak a
hadtápegységckre.

Az éIenjáró egységeknél úgy oldották meg a problómát, hogy a legelkeseredettebb
harctevékenységek idejére a legtapasztaltabb tiszteket küIdték a zászló$akboz az aayagj
és egószségügyi biztosítás megjavítására, M4gabiztosan oldott meg ilyen jellegú felada-
tot az egyik harcászati gyakorlaton a ,,Szolgálati Erdemérem"-mel kiúnretett Navruckij
fóhadnagy. A hadtápbiztosítás bonyolult természeti-éghajlati viszonyok közötti me§
szervezésében n4gy taPa§ztalattal rendelkezó, az elszrgetelt irányban Íolyó harctevékeny-
ség megvívásának taktikájában m4gát jól kiismeró Novruckij tanácsot tudott adni a
parancsnoknak, hogyan szervezze meg a hadtáp múködését bonyolult viszonyok
kozott.

Amikor pI. az álegységck páncélozott szállítójármúveken támadtak Navruckij azt
javasolta, hogy a segélyhelyet amennyire csak lehet vonják elóre. Amikor a telep meg-
nehezítette a páncélozott szállítójármúvön való mozgást és a személyi állomány gyalog,
menetben folytatta a rohamot, a szállítóeszközöket az anyagjkészletekkel a legközelebbi
fedezékbeo hagyták vissza.
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tde;ében kapta meg a parancsnok a szükséges parancsot i]kko. isl amikor szüksé-
gessé vált az ,,ellensé§' ellentámadisát visszaveró századnál idóelótt felhasznát lószer
pótlása. A terep bonyolult domborzau niatt azt alőszcrellátóhelyról nem lehetett után-
száütani és akkor ó azt a paranc§ot ad.a a törszfónöknek, hogy adja át a szomszédban
tevékenykedó alegység készleteinek egy részét. Ez lehetóvé tette azt,lrogy a század foly-
tas§a a megszabott feladatok végrehajtrását.

Hasonló példát nagyon sokat lehetne felhozni, Sok olyan hadtáptisztet ismerek,
akik m4gabiztosan oldották meg a rájuk bizott felad^tok^t_ Mondjuk mcg azonban nyíI
tan, hogy a helyzet nem mindig teszi lehetővé azoknak ilyen célokra való felhasználását
ós a szolgÁlatukkal kapcsolatos feladatokban sem dúskálnak olyan n€yon, Ezélt tartjuk
mi tgen fontosnak a hadtípközépkáderek elsósorban az ellátőszaka^szpltancsnokok, a
zászlóaljfelcserek oktatbát, az aláíendeltek elszigetelt irányokban való tevékenykedés
alatti irányítással kapcsolatos jártassfuok áIta.Iuk való elsajátítását,

A gyakorlatok tapasztaIat^ azt bizonyitja, hogy megíeleló szakmai felkészüItség
esetén azok képesek h<lzzáértőel megoldani az egységek harcbiztosításával kapcsolatos
feladatokat, kiváIóan kiismerni m4gukat a helyzetben, gyorsan megtalálni a kiutat a kri-
tikus szituációkból. Az egyik küelyezósen pl. Maruscsák zászIósnak e8yütt kellett
múködnie a heükopteresekkel, meg kellett szervezoie az any4gl cszközökn ek a főerők-
tól leszakadva tevékenykedó zászlóaljhoz valö kisziülásat. És jóllehet neki elóször kel-
Iett me8szervezni alegységének hadtápbiztosítá§át ilyen rendkíviiü viszonyok között, a

szakaszparancsnok hivatásának m€aslatáo áüott,
A tábori repülőtéren, ahol az ö. eüó. z, p.-sfo. telePüIt, úgyoevczctt cllító kiren

deltséget telepített, A zászlós alárendeltjei azon végezték a rakományok átvételét az
ezred raktárakból, azok becsomagolását és nomenklatura szerinti komplettírozását. Az
egységparancsnok hadtáphelyettessel és a zászlóaljtörzsfónökkel állandó rádióösszeköt-
tetést tartó Mafuscsák azok intézkedésére rakatta be a helikopterekbe a szükséges any4gi
eszközöket, amelyeket Ié8i útoo idóben kiszáütottak a 

"haícot" 
folytató alegységhez.

Gondoskodott a szakalzpa.fancsnok arról is, hogy ne legyen fennakadás a meleg,
ételellátás terén. A kirendeltség mellett települtek a tábori konyhák és amiko. eljótt az
ideje a század üzemany4g és lószerkészlete íeltóltésének, a repülők a lószeresládákkal és
a hordókkal egTütt fedélzetre vcttók a hőtároló edényeket ez első és második fogások-
kal, a forró kávéval és tcával.

Mellesleg oem ez az első eset, amikor az elszigetelt irányokban tevékenykedó
alegységek folyamatos lószerellátásának megszervezéséhez a heükopterek alkalmazása
hozzqárult. N4gyor, sok példa bizonyiga, hogy azok §€ítségév€l a személyi állomány a
legbonyolultabb helyzetben is megóvhatja a harckészültségét, még olyankor is, amikor
azt hisszük, hogy az utánszállításra már minden lehetóséget kimeritetnink.

M4gától éftetódik, ho8y emellett vá.Itozik a hadápbiztosítás megszervezésének
hagyományos megkózelítése is. Vegyük ugyanazt az utánszállítást, Korábban bizonyára
ez volt a legsebezhctóbb hely az any4gi és egészségügyi biztosításon belül, különösen
oiyan esetekben, amikor a harctevékenységek nehezen megközelíthetó terepen bonta-
koztak ki. Természetesen :r tapasztalt tisztek akkor is kere§ték a kiutat a kialakult hely-
zetból.

Annál az alakulatnál pl, ahol a kózelmúltig A. Kononyenko órn4gy szolgált annak
céljából, hogy bonyolult viszonyok között ne függjenek a gépkocsiktól, felemelt készle-
teket és hadtápeszközöket hclyeztek e] közvetlenül a harcjátmúveken, Erre a célra
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130x100 cm méretú vasrácsokat készítettek, amelyeket c§avarok s€ítsé8ével hátulIól
erósítettek fel a páncélozott sziúitójlrműre. Azokon helyezték el az üzemany4got kis
tartályokban, az ivőviz tanalékot, valamint a sátrakat, a kályhákat, a túzifát és a meleg
lruházatot. Ez lehetóvé tette az alegységek számáíl' azt, hogy hosszabb ideig ónállóan
tevékenykedjenek.

Nem ritká.k az olyan szituációk, amikor a nagyobb lószer-, üzemany4g, és gyógy-
szerfogyasztást rgényló korszerű harc elkerüIhetedenné teszi a he]ikopterek génybevé,
telét. Annak érdekében, hogy egyszerűbbé tegyék azok fellrasználásának rendjét gyakori
a gépesített lövész- (harckocsi,) rrJegységparancsnokok és a repülőszakemberek közöni
e8yüttmúkÖdés.

VéIeményünk szerint ezzel kapcsolatosan jellemzóek N. Tarakanov alezredes
gépesített-lövész zászlóa.ljparancsnok és az ö. elló, z, - ahol B, Kaverin tiszt szolgá.I -
összehangolt erófeszítéseivel kapcsolatos tapasztalatok. A hadtápegységekkel állandó
összekóttetéssel rendelkezó Tarakanov rend§zefesen t{ékoztátta az ö. elló, z, parancs-
nokot a gépesítettJövészek által megoldandó feladatok jellegéról, az any4gi szükségle,
tekról, a hadtápszakemberek ;ledig operatívan kielégitették a gépesítettlövészek igé
nyeit, a gyakorlat idejére szúkséges üzemany4got, gyógyszereket gépkocsikon száütot,
ták a helikopterekhez közvedenül u ö, elló. z. raktaraiból, Ez lehetóvé tette azt, hogy
gyorsan reagálhxsanak a helyzetben bekövetkezett vátozásokla és legzárosabb időn
belüI teljes mcrtekhen kiclegit.ék a lámadó jlegy§é8Lk .zükseglereit,

A személyi állomány egészségügyi biztosításával kapcsolatos közös rendszabályo-
ket a pontosság é§ ü opelativitá§ j€llemezte. A forgószárnyas géppár, éIén B. Bodancsi-
kov századossal állandó készenlétben állt arra, hogy a ,,sebesűIteket" hátraszáütsa; a
tábori repülótér közelében szétbontakozott sebesülthelyre, Es nemsokára ók következ,
tek, Miután rádión értesültek arfól, hogy a zászlődjnáI megelentek a,,nehéz sebesültek"
a rePülók halogatás néIkül a harctevékenység körletébe repültek. Itt az egyik gép a
másik helikopter túzfedezete alatt leszállt a tészére előkészített teniletre. A 8épesített-
lövészek nem vesztegették az idót a számukía kiszállitott lószert kirakták és berakták a
helikopterbe a ,,sebesülteket", akiket egy félóra múlva már átvettek a segélyhelyen, ahol
azokat a tap^sztalt repü]óorvosok megfelelő segélyben részesítették.

Meg kell mondani, hogy adott esetben nem maradtak munka nélkül azon egysé-
gek hadtápszakemberei sem, ahova szerv ezeúIeg a zászlóall tartozott, V. Kodenko iiszt,
aki abban az idóben a megbizott ruházati szolgálat í]őnöke volt, azt a pafancsot kapta,
hogy segítsen az ö, elló. z, szakembereinek az anyagj eszkőzók mennyiség és nomenkla-
tura szerinti komplettírozásában, Az ellátó szakaszparancsnok, I. Galuska zászlós meg-
szervezte a repülőtéren a mclegétel-készítést, amit légi úton rendszeresen száütottak a
támadó gépesítettJövészek részére.

A felhozon péIdák, csak annak a hatalmas munkának a kezdetét jelentik, amit eI
kell végezni azért, hogy a helikopterek elszigetelt irányokban tevékenykedó alegységek
hadtápbiztosítása érdekében való felhasznállásával, a repülókkel va.ló egyűttmúködésével
kapcsolatosan pontos és megalapozott ajánlásokat eló tudját készíteni. Nem minden
világos még ezen a téren, sok a probléma, a fel nem tárt tarta.lék,

Megoldásra vin még egy sor egyéb, a zászl6 j hadtáp ilyen viszonyok közötti
munkájával kapcsolatos kéfdés is, Véleményúnk szerint az elszigetelten harcoló alegysé-
geknek olyan ételkészító cszközókre van szüksógük, amelyeket el lehet helyezoi a harc-
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járműveken és könnyen lehet száütani kézben is. Úgy gondolju( hogy az élelmiszer
komplettfuozásához és száűtlslhoz megfeleló göngyólegre lenne szükség.

M4gától értetódően a ldontosabb az, hogy a szemólyi áüományt tervszerúen
kiképezzük az elságetelt irányokban való ténykedésre, kialakítsuk azokban azokat a2 ,

ismereteket és jártasságokat, amelyek lehetővé teszik a harci alegységek harci anyagi és

egészségügyi biztosításáyal kapc§olato§ feladatok hozz6értő, komplex megoldását.
Nl:ndez hozzá íog járulni a hadtáp - újabb, magasabb eredmények elerésehez a N4gy
Október 70. évfordulójának tiszteletére folyó munkaversenyben.
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A személyi állomány felszerelése terepen

N. PENZEV ezrudu

(Fadítás: a ,Til Vaoraaenaih SziI" c. t'olyőirat 19S7/8. számából)

A Katonai Enciklopédiai Szótár szerint felszerelés a.latt a katonák megáLllapított

ruházattal és más anyagokkal va.ló ellátását kell érteni. A}rhoz, ho6y a felszerelésre és a

mentesítésre biztosíiott idó elegendó legyen, idóben eIó kell készíteni a szúkséges

berendezést és ruházati anyagot; továbbá helyesen íel kell készíteni és el kell osztani a

szeméIyi állományt. Amíg itacioner viszonyok közótt ezt nem csinálját jól, addrg tábori

viszonyok kózöti nehézsegek merülnek fel, Nem véledenül jelennek meg az ellenórzési

1egyzótönyvekben olyan lejegyzések, hogy: ,,A személyi állomány mentesítésével és

ijszereléséuel kapcsoi"tos munlák r.r"grz.*erését nem gondolták végig, a felszerelés

nincsen kiszállítíira elókészíwe, a számvetések nem mindig felelnek meg a valóságnak",

Vannak azonban alegységek, amelyeknél a ruházati szolgálat szakemberei megta-

nultak mindent jól i. és gyo..án is megcsinálni, mint pI. a VöIös Csillag Erdemrenddel

kitüntetett Belorusz Kaiónai Körzet egyik alakulatáná.l. Az összevonásokra behívott

tartalékos katonák owosi vizsgálaton és mentesítésen esnek keresztül.

A kiszolgáló személyzet jó kiképz ése, a ruhitzaú anyag- és berendezés szükséglettel

kapcsolatosan időben elkészített számvetések lehetóvé teszik valameonyi rendszabály

végrehajtásának precíz megszervezését,

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy egyes egységeknél a ruházati any4got oem komp-

lettekbó tárolják, hiányoznak a kályhak a csőkószletekkel, az !üványok, a padok. Eló-

íordul, hogy megfeledkeznek olyan igen fontos tárgyakról, mint a padlórácsok, az ivó-

vizes hordói, a kulacsok, a világítóeszközök stb. Célszerú a szolgálaü okmányok karto-

tékok számára ládákkal is rendelkezni. Olyan helyeken, ahol kevés a víz, pontosan ki

kell számítani abból a szükségletet,

Elenláró egységeknél a szeméIyi állomány felszerelési ideje csöRentésének érdeké-

bett az any$t észközöket idóben elókésátik kiadásra és kiszáütásra, meghonosítják a

gépesítést, a ruházat és lábbeü komplex tárolását, a gépkocsik felépítménye.ire síneken

könnyen betolható konténereket raknak.

Az any4gi eszközók raktárakból való gyors kiszáütását jelentős mértékben befolyá-

solja azok 
'rendeltetésének 

megfeleló táro|ása és kiszállításának sorrendje- A ruházati

anyagot az idényjelteg, a méretek és az összevonásokra behívott tarta.lékos harcosok

testJkat" .^játoi j,ígainak figyelembevételével kell tárolni és a polcokon idóben elhe-

Iyezlt,
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Az antopíometriai méréssel együtt ez lehetóvé teszi azt, hogy idóben kiválogassák
és.slét2száyo litk az anya4ot, megfeJelő tartalékor képezzene-k a kis és n4gyáéretú
ruházatból és lábbe]ikból. Azokat i nlhizaú raktárban 'természetesen 

ko-piéttekb.n
keü elhelyezni, az idevonatkozó okmányoknak megfelelóen. Helytelen az Í gyakoriat,
}_rogy egyes cikkekból kevesebbet, másikakból tOÜbet száütanak ki, VanniÉ esetek,
hogy az egyes katonakoüektívák testalkata sajátosságárrak következtében egyes méretű
ruhizatból es lábbeüból sokka.l n4gyobb mennyiségé van szűkség, mint noimrál esetek-
ben. Ilyen_ esetekben a n4gy és kismeretekból mdeleló készletikkel kell rendelkezni.
Egyes wolgálati személyek ezt sajnos nem uesziJ<-figyelembe, úgy gondolják. hogy a
dolgor meg lelrer oJdani csak normá.I méretekkel is. EzikkeI csak i*ár l.h.in. 

"gyáie.-teni, ha a katonák méreteit korábban megküldték volna a katonai a.lal:ulatoknak.-líkkor
lehetósé3 lenne arra. hogy a megfelelő ;éretú ruházatot és lábbelit idóben elkészítsék,
Minden bizonnyal az ilyen megoldás lenne a legoptimáüsabb. Az életben azonban sok
minden másképpen alakul. Mindenh elOtt regen tudott dolog, hogy az alegységhez
beérkezó wemélyi utánpótlás számából kiinduúa. a leín sátor]frokb-ói és szövetból az
egyéni felszerelési cikkek tárolására zsákokat kell készíteni és azákból tartozékokat kell
képezni,, Vannak mé8 azonban olyan vezetók. akik nem fárasztjá.k magukat felesleges
veszódsegekkel és Ieírt katonazsákokat használnak fel ilyen céloÉ4 nerrigondolua aír._
hogy kisméreteü miart, azok télen nem íelelnek még.

Egyes hadtípszakemberek megfeledkeznek arról, hogy ószi-téü idószakban, tere-
pen a.szemelyi állomány részére melegedési feltételeket kill biztosítani. A f4gyások és
meghüléses megbetegedések megelózésének érdekében, idóben kell tiizelófáróTés szén,
rólgondoskodni. Ez vona*ozi]< nemcrak a ruházati, hanem az egeszségügyi szakembe-
rekre is. Egyes esetekben arra a kérdésre, hogy miért nincsen "tiizif4-vigy 

miért van
b:ló]:,k1e\. a szolgdatj személyek azt uaar;íőlitt , nem rudják. hog| minnyit kellett
abból lebizto§ítani. De hát léteznek. a megíelelo szabáyzatok á_ltal eló'in nn.mák. tgye.
vakemberek kvesen hiszik azt, hogy a tiirifát 

" 
t"..p.á b.l.het szerezni és hogy r#io-

kat is lehet ott kesziteni. Hiszen ehhez a munkához idóre van szükség és ha a hllyszínen
nincsen a szük_séges any4g, a feladatmeg_oldása teljesen lehetetl.nné Íáük. Egyes esetek-
ben hibásan napitiik meg a sátrak felállitásához'es a furdó-fenótlenitó géliocsi szét-
bontakoztarásához szükséges szemeiyi allomjny létszámár i,, '

, ,. , 1.:r..dyi áUomány felwerelesenek megoldásakor nem szabad megíeledkezni a
kollet tómegPuszútó fegyverek elleni védelméről, va.lamint órzéséról és védeknéról, az
éJszakat tevékenységhez va]ó állaodó készenlétról, Az egyik ellenórzés alkalmával az az
a-lakulat, áolJu, Kovalenko tiszt szolgál, a sátrak feH]itasanak p,lSaautaban ,,É,lszakavivonyok' közlést kapta. Csak az abla_kokat és az ajtónyilásokai kellett bezárni és a
roh,iaaú anyagk:adás okmányolásáva.l és v égrehalttsávÁ Úpcsolatos munkát azonnal be
kellett szüntetni. mert ncm voliak lámpri.k. de még gyerr|& és vilJanylámpák sem. A
katonák személyes t lLrgyu lakíhelyre váó elkildéséiá neír szereztek Úe zsákokar kelló
mennyiségben. Az ellenórzés során napfényre keóltek más hiányosságok is.

. A szomoru tapa'zta]at aíía kényszeritette az alakulat szolgalati személyeit, hogy a
mulasztások elemzé se uán fokozzd az oktatás hatekonyságatla gy"toriá"ot rnta.n-
iip*:qá j.** A.tanteremben pI keszítettek egy terep"sitalt láhorrák 

" 
terepfog

lalkozások harcászati helyzetének hárterét. Majd a szeméJyi állomány reszt vett a revé-
kenys€ mód1anak, az anyagj eszközók gépkocsü íelépitményere es a satrakba va]ó
berakása. kirakása es elhelyezése. a ruházaiei uubai etosztisa eJ kiosztasa változatainak
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megvitata§ában. Közósen átgondolták hogyan öntsék formába a múveleteket. A kikép-
zésí anyag elmeleti tanulmányozisa utln gyakorlztd foglalkozásokat tartottak terepen.
Mindezek a rendszabályok sokkai nagyobb eredményeket hoztak volna, ha a terepíog-
lalkozások eló€stéjén tapasztalatcserét tartottak volna, mivel a kollektívába újoncok
kerültek, akiknek a személyi állomány tábori viszonyok közótú felszerelésével még nem
volt dolguk. Osszességében a harcosok jó jártasságokra tettek szeft.

Napjainkban az átöItőzés megszervezésével kapcsolatosan gyakan talá-lkozunk
eüentétes véleményekkel. Egyesek azt valjik, hogy a személyi állomáoynak elóször le
kell adnia felszerelését és majd csak az orvosivizsgálat és mentesíté§ után vegye át ruhá-
zatát. Malok ezon a véleményen vannak, hogy elóször meg kell kapni a katonai ruháza-
tot, át kell öItözni és majd csak ezt követóen kell a személyi felszerelést leadni. Mit lehet
ezzel kapcsolatosan mondani? Azol<ka] az egeszségrigyi szakemberekkel kell egyer
érteni, akik azt mondják, hogy a tewesség lehetséges terjedését megakadáIyozó vélemé,
nyeknek az első valtozatát kell elfogadni.

Az étkező személyi áIlomány számától fiiggóen M átóltőzés történhet egy v4gy
több váltásban. Ez lényegében a rendelkezésre álló sátrak és berendezési tárgyak számá-
tól fiigg. A vetkőzésre és a személyi tárgyak átvételére, a ruhazat és lábbeli szétrakísára,
kjoszttstLra és tesüez igazitásara USZB-r6, a mentesítésre pedrg az USZT,:6 típusú
raktírak szolgálnak. Ezeken kívül egyes egységeknél és a.Iegységeknél sátorszövetből és
ponl.vából házil€ készített sátrakat is haszná]nak. Azokat be kell rendezni vezetékes
híradással, világítá§sa], kátyhá}kal, polcokkal, padokkal és más any4gokkal. Mindegyik
sátorhoz tartozik egy nem szervezetszerú kiszolglíló személyzet. A sátrak beíogadóké-
pessége lehetóvé teszi a ruházat és íehérnemú méretek szerinti szétíak^sát a polcokon
párosítva, a méfetnéllnjli cikkek - sátorlap, derék- és nadrágszíj, evócsésze, kulacs, ivó,
pohár és kanál, nyakszegéIyek, gazdasági csomag - pedig a ruhfozsákokban helyezked-
nek el,

A munkaigényes műveletek egyike - a törülközók és a kapcák kiosztása, Ezzel kap-
csolatosan hilönböző vélemények léteznek. Egyesek azt mondják, bogy azokat elóre fel
kell szabdalni és a tóbbi méret nélkűli cikkekkel együtt kell a katonazsákba berakni,
mások megvannak győződvc arrőI, hogy a törülközóket és a kapcákat közvedenül a
kiosztás helyén keü felszabdalni. Véleményünk szerint a felszerelés operativitásának céI,
jábő) az első víltozatot céIszerú alkalmazni, A gyakorlat azt bízorryitla, hc.lgy nok ezeket
a cikkeket elóre felszabdaljak és párosával berakják a katonazsákba, ott az átóltöztetés
gyorsabban megy vegbe.

Az egyik szakharcászati gyakorlaton mi figyelemmel kísértiik a katonák átöltózésé-
nek minden mozzanatát. A beérkezó személyi állománynak legelóször kiosztották a
ruházatí anyag felvételére jogosító utalványt, ami egyben alapul szolgált arra, hogy az
any€ot átvezessék az egyéni felszerelési lapon.

A személyi táfgyak átvételének helyén, ahol többek kózön me§találhatóak voltak
kellő mennyiségben elóre beszerzett zsákok, vegytinták, plombák, a katonák miután
ielírtá-k címeiket a bárcára, önáIlóan rakták be holrnijaikat a zsákokba, az átvevó jelenlé-
túkben plombálta le a csomagot, vczette át azt a jegyzékben.

Ezt követően a katonák átestek az orvosi vizsgálaton és a mentesítésen és megkap-
tik a ruhlaati any4got. Azok, kezükben az uta.lványokkal haladtak el a polcok mellett,
hogy a kiszolgáló személyzet lássa az abban felűntetett méreteket és m€a§ságot,

171



Megkapva a fáérneműt, a tönilközóket és a kapcákat (ha azok nem voltak
berakva a katonazsákba), valamint a köpenyt, a zubbonyt, a lábbelit, a fövegeket, a

katonazsákokat, a személyi állomány hozzákezdett az öltözködéshez,
Nem szabad meg{eledkezni a ruházat te§thez és a lábbell hbhoz tgazításfioz szol-

gáló hely berendezéséróI sem, Ázt fel kell szerelni magusiqmérőve|,lábmgyság métő-
vel és a kiadandó cikkek jegyzékével,

A ruházat testhez és a lábbeli lábhoz igazítását nem szervezetszerű oktatók ellen,
óriztók. Ha egyes cikkek a méret v4gy n€y§€ miatt nem feleltek meg, azoklt azonaaJ,
a helyszínen kicseréIték. Az anyag átvételét kóvetően a katonák egyeztették az áwett
cikkeket az uta.Iványban feltiintetettekkel, aliírták és kimenetkor leadták az utalványt.

Meg kell jegyezni, hogy a tesüez igazított ruba nem akaddyozza a mozgut, nem
medti ki az embert, ugyanakkor meghosszabbítja annak kihordási idejét.

A megfeleló jártasság megszervezésének céljából a kiszolg,á.Ió szemólyzetet rendsze-
resen gyakoroltatni kell a berendezés terepen történó telepítésében. Ez lehetóvé teszi
annak idóben történó megállapitá§át, hogy hol szoít a cipó, Annak céljából, hogy a
szolgálati szeméIyek tervszerúen és minóségileg készítsék fel a felszerelés tábori viszo-
nyok közötti végreh ajtásfua, egyes egységeknél kidolgozták a funkcionáüs kötelmekct,
ami kétségtelenül növeli a kiképzés minőséget.

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a felszerelés és mentesítóhely mentesítésével kap-
csolatos kiképzés intenzívebbé tételének érdekében keresni kell a szakemberek kiképzé-
sének új módjait, korszerűsíteni kell a meglevó formákat. A szo§álati személyek magas-
szintű kiképzése a ruhazai szolgáIat és az egész alak-ulat harckészültségének elengedhe-
tetlen feltétele,
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Hadtápbiztosíkis
vízi akadály erőszakos leküzdésekor

V. 4JABUHIN ezredu, a badtadatruinlaL handidátuw, douns

(Fordítás: a ,Tíl Voaruzsennih Szil" c. fo|óirat
1987/9. uátttziból)

A N4gy Honvédó Háboru tapasztalata bebizonyította, hogy egy front v4gy hadse-

reg támadó hadmúvelet fdryamán a csapatoknak gyakran kellett kettó-hfuom közepes
vagy egy-kettó nagy vízí akÁilyt lekiizdeni, Ez nehezítette a seregtestek és m4gasabb-

egységek elórenyomulá§át, csökkeotette a támadás ütemét, kiegészító hadtápbiztositási
eróket és eszközöket tett szükségessé.

A hábotu utáni idós zakbart a úzi akadlúyok csapatok általi erószakos lekiizdésének
kérdéseivel foglalkozik mind a szovjet, mind a külföü sa|tó. A kiilföldi katonai szakem-

berek pl. kiszámították, hogy a közép-európai hadszíntéren i0 km-es támadá§i ütem
mellett naponta )0 (kb, 30 m széles) keskeny, egy-kettó (tOO m) közepes , harmadna-
ponként pedig egy (rOO m-nél szétesebb) széles vízi akadály eshet egy hadosztá.Iy

u tjiba.
A háboó éveiben a szovjet csapatok hltflll nód.a knzdötíéÉ k a széhs oízi akadáll:

1, közvedenül a vízi akadáIynáI támad,ő főerók e]ózetes elókészítése és szétbontakozása
után; 2. v€y menetból, azaz a mélységbőI történő elórevonás útján, a támadás eredmé-
nyes, az ütem észrevehetó csökkenése nélküü kifejlesztésének folyamán. Szervezését és

végrehajtását illetően a menetból történó erószakos leküzdés volt a legbonyolultabb.
Napjainkban azonban azt tartjá}, hogy széles vízi akadáIyok erószakos leküzdésének
pontosan ez a módia íelel meg leglobban a döntó céllal és nagy mélységben vívott kor-
szerú összfegy.vernemi harc jellegének, Ezbiztosítja a vátat|anság, a támadás folyamatos-
ságának elérését, a támadó ellenség korszerű pusztítóeszkózei áltaü sebezhetóségének
kisebb mértékét és az ellenség védelmének a támadók általi gyors áttórését a legróvi-
debb idón belüIi megsemmisítés cél;ából.

A,lizi akadíly erőszakos leküzdését a NATO-t4gállamokban is a lekiizdés fő mód-
jának tekintik. A nyugatnémet sajtő p|. azt ].l]la, hogy egy gépesített - gya.loghadosztáLly

általában menetból fogja a vízi akadá,lyok erószakos leküzdését végrehajtani, jelentékte-

len mértékben csökkentve a ti':rtad|s ütemét, a csapatok minimális összpontosítása
mellett.

Mégegyszer hangsúlyozni kell, hogy a menetból történó erószakos leküzdésnek
mindenekelótt az a lényege, hogy a csapatok lendületesen jussanak ki a vizi akadályhoz
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és kiizdjék le abban a harcrendben, amelyben általában szóles arcvona.lon támadtak és
m4gas ütemben elóször az elórevet:tt egységek (a.Iegységek), majd a főerók beérkezésé-
nek megíelelóen. Pontosan így küzdantek le erószakosan a szovjet csapatok a N€y
Honvédó Háboru éveiben olyan na.y vízi akadályokat, mint a Dnyeper, Gyeszná,
Dnyeszter, Nyeman, Bug, Visztula, Duna stb.

Az elmúlt háboru tapasztalata azonban bebizonyította, ho8y csapatainknak nem
sikenilt mindig eredményesen megoldani a széles vízi akadályok menetbó] történó eró-
szako§ lekiizdését, Egy sor esetben a hídfó etfoglalásával és megtartásával fejezódött be,
üol eróket és eszközöket há]rnoztak íel a támadás folytatásfioz. Annak, hogy a csapa-
tok a hídfónél megá.lltak, az volt az ok4 hogy azok nem voltak any4gr es}kazökÉel,
mindenekelótt lőszerekkel megfelelóen ellátva.

Korszerű viszonyok között a csapatok lehetóségei nemcsak az ellenség tűz általi
megsemmisítését, hanem a vízi akadály menetből történő leküzdésével kapcsolatos
képesség vonatkozásában is hirtelen megnóttek, Á csapatok rendelkeznek a vlzt akadá-
lyokon úszva átkelni képes gyalogsági és páncélozott harcjármúvekkel, pontcln, (híd-)
készletekkel, más eszközökkel. A harckocsik eredmónyesen le tudjá,k kűideni a folyót a
víz alatt.

.. Összehasonlíüatatlanul megnóttek a csapatok lehetóségei az a.legységek hadtáp-
biztosításával kapcsolatosan a yízi akadá]yok á.ltaluk menetbói tO.ténó éiősiak,r. l"ktlr-
désekor. Fokozódott az ellátó alegységek mozgékonysága és teherbíróképessége, nóttek
a készletek kiszabatai, Az egeszségűgyi alegységek át tudnak kelni a vízi akadályokon
együtt a támadó csapatokkal vagy heJikoptereken dobják át a fulsó partra.

A csapatok hadtápbiztosítá§ának megszervezését széles vizi akadály erószakos
leküzdésekor mindenekelótt a harcrend íelépítése, a támadó alegységek tevékenységé,
nek módja határozza meg.

A vízi akadályhoz va]ó váratlan kijutás, a gázlók, az épségben maradt hidak bir-
tokba vételének és a folyó menetból törtéoó lendületes erószakos lekiizdésének, vala-
mint az ellcnség megelózésének és annak megakadályozásának cóljábóI, hogy az szerve-
zett védelmet tudjon elíoglalni a túIsó parton általában előrevetett alegységeket kell
alkalmazni, Azokkal szorosan együttmúködnek a helikopterekkel átd;básia kerülő
a-legységek,

Számtalan gyako.lat tapa§zta.lata szerint olyan esetben, amikor sikerült birtokba
venni a tuloidali paftszakaszt az átkeló eszközöket és gázlókat (harckocsik víz alatt)
használó elórevetett alegységek megállás nélkül küzdötték le a vizi akad yt,együttesen
áz elórevetett alegységekkel menetból támadták az ellenséget, szélesitették i'birtokba
vett hídfót, gyorsan nyomultak elórc, a mélységbe, felórölve az ellenség harcrendjeit és
megsemmisítve azt.

Az egyik gyakcrlaton a hadtápbiztositásra vonatkozó elhatározást idóben, még a
támadó harc tervezésekor hozták meg, A korábban hozott elhatározást a vízi akaúy
megkózelítése mérvének meg{elelóen - a megváItozott helyzet figyelembevételével -
pontosították, Az elhatározás előírányozta az ellátó és egészségügyi alegységek harcren-
den belüli legcelszcrúbb ell,cJiezesét azza) a célld,, hogy azok g|orsan kijuisanak a vízi
akadályhoz. az átkelóhélyhez es biztosítsák a csapatokat a saját és a tulsó parton; íeltölt-
sék az anyagi készleteket az erószakos leküzdés kezdete €lótt és folyamán; me4szevez,
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zék avezetést; valatnint az egesz§égügyi biztositást és végrehajtsá,k az ellenség n4gy pon-
toss€ú_ fegyverei elleni védelemmel, valamint az órzéssel és védelemmel 

-kapisoiatos

rendszabályokat.

. A harctevékerryseg folyamán a gepkocsiszáütó alegység eket az íizemanyag,Iőszer
és qás anyagr eszkózkészleteket is magába fog!a16 hadtápeiók és eszközök egy része a
segelyhelyek, va.lamint a megerósítésül kaPott önálló egészségtigyi oszt4g a'isapatok
mögött települt át.

A többi hadtípalegyseg - miután megoldották feladataikat - meghatározott távol
ságra haladt a csapatok mögött készenlétben arra, hogy biztosítsák a §orsan elóre nyo,
muló eróket és eszközöket a vizi akadáIyon való átkelés végrehalrásának érdekében.

A zászló$ak hadtápalegységei közvetlenül azok harcrendjei mögött települtek át.

_ . A gyakorlatnak ebben az idószakában a hadtápszakemberelg a vízi akadályt menet-
ből elsóként leküzdó alegységek any4gi készleteinek időben történó feltóltéiére össz-
ponto§ították fi8yelmüket. Ebból a célból a lószert és üzemanyagot száütó gépkocsik a
visszavonuló ,,ellenséget" üldözó fövid megá.Ilóhelyéig, a harcko.iik h.r-.Úá]á"i korl.,
téig az erószakos leküzdés kezdetével pedig az átkelőkhöz minél közelebbre nyomultak
előre. Különös figyelmet íordítottak az elóíevetett alegységek biztosításfua. Fibyelembe
véve_ut,hogy noknak valószínúden harcba kell lépniök az ellenséggel, a tulsó parton a
készleteket, főleg a lószerkészleteket növelték, azókat megerósíteiiék az egesiségügyi
szolgálat vonalán is.

A helikopterekkel átdobandó alegységeket a megszokott feladatok megoldásának
reljes ldószakára ellátrak gyógyszerekkel és körszerekiel. ele]miszerrel. egyén'i védóesz-
közökkel Az alegysegeket megerósitették az ezred segelyhely szemelyi áJJ"ámanyanak és
sebesültszállító jármúveinek egy részével, amit MI-s heiikoptereo dóbtak át a vízi aka-
dály íelert.

. . A gyákorlat folyamán megoldandó feladatok közül az egyik legnehezebb feladat a
hadtápalegysegek vizi akadá.lyhoz idóben történó kijutá§ánakés azok tuloldalra történó
szefvezett átl<elésének biztosítása volt.

^_Ezen 
feladat megoldása az a.legységek átkelési grafikonjának megfelelóen töítént. A

grafikont a törzs dolgozta ki a múszaki szolgilatinadtltp rczetőszerv"ek aktív részvétele
mellett, Á grafrkon tartalma megfelelt a parancsnok vizi akadály erőszakos lekiizdésére
hozott elhatározásának.

._., 
Fő célúl annak megakadáyozllát {úztékkl, hogy az egységek és alegységek tömö-

ruljenek a viznel, mlveI ez telesleges ve§7tesé8et eredményezert volna.
A hadtáp 

_átkelése a következóképpen folyt Ie, A zÁszl1allak biztosító alegységei a
megerósítésül kapott úszójármúveken, a többiek a megerősítésül kapott koápolon,
majd a megépített hídon küzdötték Ie a v'uí akadátyi.

Á hadtápalegysegek a megerósítésül kapott úszó technikai eszközökön történó
átkeléshez szükseges idór az akbbi cgnmi hipkt alapjh ztjnlonah bi:

, - __S'- 4r , u,3 Vs - hrp, techn. bi.)
usze. h. s.

abol: I:az alegységek átkelésehez szükséges idó, perc,
Sz: folyó szélesség, m,

usze. h. s. : úszóeszköz haladási sebesség, m/sec.
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htp techn, bi. : a hadtéptechnika. anyagi eszközök, valamint a sebe§ültek bc, és kilaká-
sához szükséges idö

Vs vízsebesség, m/s, 
2 ( 0,J vJ

A számvetések egyszerúsítésének céIjából a ,' kifejezést K, jellel

helyettesítették, ami a konklét átkelőeszközök vonatkozásában egy áüandó énék és csak
a Vs vizsebességtől fiigg. Az úszóeszközök haladási sebességét (usze. h. s.) állandónak
vették (PTSZ esetében 1r0, GSZP esetében 100 rnlp.).

Ezen adatoknak figyelembevételével elóre kiszámították a külónbözó vízfolyásokra
vonatkozó K együtthatót és az'Ey nyert eredményeket egy tábllaatban összesítették.

Ebból látható volt, hogy a úzfolyls 0,) m/s-ra történó növelésének esetén K. €yütt-
ható a PTSZ esetében 0.002-re, a GSZP esetében o,o03-ra nó. Ez kónnyebbé tette a K,
együtüató kiszámítását. A 0,' m/s vizfolyás csak a két elsó számát kellet me8J€yezni.

A számvetések elkészítésekor a műszaki szol8álat és a hadtáp szakemberek ezek

szerint is jártak eI. Behelyettesítve a fenti kifejezést a K, együtthatóval ók már az e8ysze-

űsített I : Sz + r i képletet alkalmazúk, ahol I : egy teljes forduló ideje percben; Sz

- folyó szélesség méterben; r i : hadtáptechnika v4gy anyagi eszközök (valemint sebe-

sültek) be, és kirakására szükséges idó.

Az anyagj eszközök ellenség ellentámadását a tulsó parton visszavetó alegységek-

hez va\ő Y,tszálIitlsfua, ahogy azt már fentebb említettiik, elsósorban a megerősítésül
kapott kompokat vették igenybe. Legelóször a lőszen száütották ki a hídfóre. A dina-
mika folyamán azonban a gyakorlawezető olyaí helyzetet teremtett, amely szükségesé

tette azt, ho8y a gyakorlók manóvert hajtsanak végre a hídfón az anyagi készletekkel; a
kijelölt heükoptereket vegyék igenybe a nehezen beszerezhető |őszerekIásziűtástLra. A
helyzet íeltételei aJ,apján az izemanyag egy íészét az ellenségtóI zsákmányolták.

A hadtápalegységek, átkelóhöz va-ló elórevonása megkövetelte a menetvonalak
gondos feldedtését, Ennek a feladatnak a megoldása a műszaki szol1iú.attal, mindenek-
elótt annak eróivel és eszközeivel va]o szoros együttmúködésben történt. Ez lelretóvé
tette nemcsak a komendáns szolgálat el|átásának feszes megszervezését az átkelókön,
hanem azok ellenséges diverzáns csoportok és az úszőaknil< elleni védelmének meg-
szervezését is.

A komendáns szolgálat megszervez ése magába foglalta az átkelók, áteresztó,ellen-
órző pontok komendánsainak, a íotgdomszabilyozóknak kijelölését, Mindez elósegi-

tette a hadtáp átkelókhöz történó 8yofs kijutísát és a kijelölt körletbe, idóben történó
beérkezését a izi akad|ly lekiizdése után.

Nem kevésbé fontos kérdés a víz;t akadlly erószakos leküzdése sem. Az egész-

ségügyi biztosítás megoldásához úgynevezett átkelóhely segélyhelyeket keüett telepi
teni. Felvetódött a kérdés: milyen erókból és eszközökból hozzlk azokat létre? A.lva-
nov tiszt javasolta, hogy ezt a feladatot a műszaki, tűzér és légvédelmi tiizéregységek és

alegységek egeszségrigyi alegységeivel oldják meg. Az önálló egészségngyt ztszlőa|j és az

ezred segélyhelyek ezel céln valő íelhu'zniúisát nem tartotta célszerűnek, mivel a vízi
akadály erószakos leküzdését követóen az alegységeknek tovább kellett fejleszteniök a

támadást. Meg kell jegyezni, hogy a tiszt javasl^ta megasapozott volt és me8felelt a kiala-
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Lult szituációnak. A helyzet azonban szüksfuessé tette azt, hogy segéIyhely átkelóhely-
nek való szétbonta.koztltásához vegyek igeoybe a megerósítésül kapott önálló egész-
ségügyi osztag eróinek és eszközeinek egy részét.

Az átkelóhety segélyhelyek nem dolgoztak rosszul. Itt történt a,,sebesültek" és

,,betegek" áwétele, nyilvántartásba vétele, elsőorvosi segélyben való részesítése, elóké,
szítése a további hátraszilIitáshoz, ami fóképpen gépkocsikon történt, A gyakorlat
foIyamál azonban elófordultak bizonyos hibák is. Így pI., amikor a közlés alapján olyan
bonyolult helyzetet teremtettek, amely megkövetelte azt, hogy a ,,sebesülteket" kózvet-
lenúl a hidfóról heükoptereken száütsák hátra, mivel a gyakorlók nem voltak megfele,
lóen kiképezve, azok alkalmazásának hatékonysága nem bizonyult megfelelóen,

Előfordultak hiányosságok a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, valamint az

örzés és vedelem megszervezésekor is, Ennek a problémának esetenként, valamilyen
okból kifolyól4g nem tulajJonttanak kelló jelentőséget. Egyes hadtápszakemberek
frgyelmen kivül h4gyják azt, hogy az erószakos leküzdés körletében gyakran lehetséges
n4gyszámú ellenséges diverzáns csoportokkal és a vízi akadály megközelítési útvonalain
megsemmisített ellenséges alegységek és egységek maradványaival való ta].ilkozás.
EbbóI következik, hogy a tömegpusztító fegyverek elleni védelemmel, valamint őrzéssel
és védelemmel kapcsolatos feladatok megoldásakor harcszerűen kell tevékenykedni és

gondolkodni, íelhasználva a helyi konfliktusok, valamint az Aígás Demokratikus Köz-
társaságban állomásozó korlátozott szovjet csapat kontingens tevékenységének tapasz-
talatait.

Az USA hadseregének szabályzatai pl küangsíIyozzák, hogy a hadtápkörlet órzé-
sét és védelmét helikoptereken száütott légimozgékonys{ú egysógek és alegységek,
vagy egyéb mobil erők felhasználásával kell megszervezni. Úgy véük, hogy korszerű,
hilönösen széIes vízi akadály erószakos lekiizdésével páosuló harc viszonyai között
repülóegységek alkalmazása jelentósen növeli a hadtáp órzésének és védelmének haté-
konyságát,

Gyakorlat folyamán a hadtáp vezetése általában a meglevő erókkel és eszközökkel
történt. A hadtápegységek átkelését egy híradóeszközókkel íelszerelt (két főbőI ál]ő)
tiszti csoport irányította,

A lefolytatott gyakorlatok bizonyítják, hogy a vizi akadáJy menetból tórténó erő-
szakos leküzdését csak akkor lehet eredményesen végrehajtani, ha a hadtápvezetés szi-
llárd és íolyamatos, a hadtápegységek pedig jól felkészültek a feladatoknak legbonyolul
tabb helyzet viszonyai közötti végrehajt/sára.
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Az USA szárazföldi csapatai hadtápkörleieinek
válelme

V. MASZLOV ezreda

(Fudítí:: a ,]arubunaje Vojemaje Obozzeryije c, fo!óirat
t987.0. szánából)

_,._.j_r^Y|*_1"r1:1ietu,n1O 
es 

1 
s,zociatrsta közösség többi államai feletti katonai fölény

eleresere torekvó karonai. és poütikai vezetése n4gyszabásu rendszabályokat foganaro.í'r

ljiil^:::.,* !"ci 
ereje rovább növelésének érdekeben, Többek kázöm a be"fejezese-

nez Kozeled]k a szánzföldl csapatok ,.Army-90- név alalt i5mert komplex modernizáJá-
§anak programja. amelyen belüI a magasabbegysegek. egységek, alegyiégek átszervezése
korszeru feg}.verre] és haditechnikáva] törtenó íelszereiése melJe trinefrönenik a valo-

::ll1_3^::"..}*r:9:k 
jl.g..":| kapcsolatos nézetek, a légiföldi hf<irntvelet (iitko-

:::l T?,"::.|":9-.k 
íejezésre jutó átenékelese. ameIyet az Úerikai parancsnoksag szá

:íl:]oi 
.*|:* 

: 
tqveres harc formáit e(.módjáit 20o0-ik évig meghatározó ko'ncep-

::,r:* ,:Ol. Ennek üpján dolgozrák ki az Fi\4 ] 00-5 ,,Hurcreue"kenyreg"k .eg.ri-vasa c. tábon urxitást. Ebben: az erok.es eszközök alkalmazása. ir..rr h-,Lzrti fo"g;-

:dl,"lTi"l a valöszinú ellenség harci lehetóségei tanulm,ínyoz,ás-ának, el'emzésének éseneKele§enek eredményekeppen kidolgozrák a hadosztáJyok. hadseregközvetJen had-le§tek e\ mas szardzföldi alaj,-ulatok hadráPkörletei vedélmének neh-ány szabályát.

. 
Az ameriJ<ai parancsnokság nezetei szerint a valoszínú ellenség. kiilönösen .: harc-

1evg\ellség kezded idószakában, intézkedeseket íoganatosiüar ? <rlp",or. tr..- e,hadtápbDtosításának meghiúsíusára_ a létfontosságÍ .;.;;p;";"k- J, objekrumok
megsemmistrésére vagy harcképte|enne rételére. es riegakad ohy:ozharla a urtalékok ido-ben tortenó szétbontakozrará.ár. Fzzel kapcsolatosan hangsulyozr"L. hogy a hadt;ip-

I::I,:| ]íO:^*.' Fp.:_?.: harctevekenységn.k lo .eil, Í""n.Ji.gx adá)yozása.nogy dz e]len§eg azokar, kijlönösen a har,revékenység körzctének (a d"andarot tevekenységi körleteinek hátsó hatfuaival hatá.o9 eloreiott'lo.teitl""-i.".tJ"yr."aO -rg"sabbegységekkel és egységekkel szemben végrehajtsa.

, ,A. |JS| szárazföldi csapatú szabalyzatalnak megíelelöen a hadúpkörletben teve-

I^.:JI*.: *:"r:r.l,ral 
jelentkezó veszéiy hjrom re.z"re osztható. Á.árJ.er. .4;U,

::gj]i í:i_:lx.q 1tal 
eil:l9rzört ücylö.kök terékenységet. az ellenséggel s,io,p,ioa]6

:r:i.'y"*,13 tolytalott_ fe]íor8ató cselekményeket, a terrorakciókat. -,{ 
mÁodik fehetelezt .l7 flókészitett íelforgarö tselekmények'és más akciók kiilönleges rendeltetésu

?uf8ysegeK. leldentó ale8J §egek (ziszl6a)jig) és harcászati légideszanrok (századig) áJtali

17a



végrehajtását, A harmadik elóirány ozza a zász\óelj és ennél n4gyobb áüományú légi és
ten8efi deszantale8ységek tevékenységét,

A külföIdi sajtó közlése szerint a megbízható védelem megszervezésének érdeké-
ben a szárazföldi csapatok összes hadtápintézeteit és -objektumait bázisokba vagy bázis-
csoponokba vonját össze_ Az amerikai s zabályzatok az e\őbbiekhez a fontos hadtápob,
jektumokat sorolják, azok elhelyezési körletekben diszlokáló harc- és hadtápbiztosító
alegységekkel, valamint az elókészített műszaki és egyéb zárrendszerekkel, az utóbbiak,
hoz - csak az ilyen a.legységek elófordulásának körleteit, A szárazföldi csapatok hadtáp-
körleteinek védelmét ezen bázisok órzésre és védelemre szolgá.ló erói és eszközei, moto-
rizáJt alegységek, a tábori rendórség mozgó operatív csoportjai és a védelem harcerói
szcrvezik meg.

A báziol ínlyr é.r Lédekmre szolgáló eriíinel it :zhijzeilvl rendeltetése: a kisebb felde-
rító csoportok, az ellenség érdekébcn felforgató cselekményt vaTzó egyes diverzánsok
és személyek tevékenysógével szembeni ellentevékenység megszervezése. A hadtápob-
jektum fontossá3ától és az áltd,a elfoglalt tefüIet n€y§€ától Faggően az erók állomá-
nyába ki lehet jelölni a katonai rendórség és alegység á1lományából 60-3OO főt az objek-
tum őrzéséte. Az NSZK területén pi. erre a célra be lehet vonni az NSZK h átországvé-
delmi csapatainak alegységeit. Ha az objektumot támadá§ éri (a veszély második és har-
madik foka) a bázis órzésre és védelemre szolgáló erói és eszközei kötelesek idóben fel-
fedni az ellenséget és megbénítani annak tevékenységét a {őerők beérkezéséig.

Az objektumok órzésének és védelmének megszervezésekor tiltott övezeteket,
korlátozott átte]epítési és belépési övezeteket kel] létrehozni. Az elsó óvezer stacioner
harc, és hadtápbiztosító objektumokat rendszerint be kell rendezni tiizelóállásokkal,
múszaki és különleges zárakkal, A másodikban (iltalában az elsó keniletének megfeie-
lóen) mozgó gyalogos vagy motoros járórözést kell szervezni, az eüenség valószínú rei
tett megköze]ítésének szakaszain feldedtó,, jelzómúszereket és jelzóaknákat kell felá-lü-
tani, A korlátozott belépés övezetben (hidak, útkeresztezódések stb.) a tatalék alegysé-
gektól v4gy a polgári védelem alakulataitól órszemeket ketl kikiildeni,

A Aanlnai rexdírslg motoros járőrlnek readelteté-re: felderítés folytatása a valíszinű
deszantolás körleteiben és az ellenség va]ószinű elórevonási útvonalain, annak idóben
történó íe|íedésének és tevékenysége saját erók beérkezéséig való meghiúsításának,
valamint a kisebb feldedtó-diverzáns és űgynöki csoportok íelkutatásának, üldözésének
és megsemmisítéséne k céljából, Álományába rendszerint feldeítószakas zt vagy po|gái
rendíirség hadosztáIyának századátől egy rqt kell kijelölni.

A tábori radtirség mozgó ape|a//| rsaparíaí az USA §zárazföldi hadszíntér,parancsnok-
ság tábori rendórdandár v4gy a hadseregközvetlen hadtest tábori rendórség csoportjá,
nak állományából kell kijelölni. A veszély íokától és a részére megszabott íeladattól fiig,
gően az egy zászlőall erejú motorizált alegység. Fő rendeltetése: a motoros jáfór által Ícl-
dedtett jelentős létszámú ellenség felderító diverzáns csoportok és zászlóaljnál kisebb
létszámú deszantalegységek elfogása és megsemmisítése (második foku veszély) még
mielőtt azok megközelítenék az objektumokat és a bázis őnésre és védelemre szolgáló
eróinek és eszközeinek megsegítése az ellenség támadásának visszaverós ekot. Zaszlőal1
és n4gyobb állományú erók elleni tevékenykedéskor (harmadik fokú veszély) a csoport
állapitsa meg azok á)J.ományát és szándékait, taftóztő§a íel és hiúsítsa meg az ellenség
elóre nyonulását a fóerók beérkezésétg és ezt követően azokkal együtt vegyen fészt
annak megsemmisítésében.
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A barci íreóÉ nem mások, mint a harci egységektól és m4gasabbegységektól a had-
tápkörletek védelmére kijelölt a.legységek. Azok a.lapvetó rendeltetése: harc a zászióalj és
annál n€yobb létszámú deszant ellen. A harci óreók úgy helyezkednek el a hadtápÉör,
letben, hogy azokat gyorsan át lehessen dobni az ellenség deszantolási helyeire-v4gy
valószinú elórevonásának irányaiba,

Az USA szárMföldi hadszíntéri parancsnokság hadtápkörletének órzésére ezen
erók allományába rendszerint az itt diszlokáló magasabbegységektóI és egységektól,
valamint a reguláris hadsereg és a nemzeti gárda ideérkező hadosztáIyaitól d da;dárja;
tól kell alegységeket kilelölni. A közép,európai hadszíotéren tenezjk az NSZK hátor-
szágvédelem parancsnokság ,,heimatschutz" alegységeinek íelhasznáIását is, Nyugati
katonai szakértók véleményc szerint azok jelentós s€itséget nyújthatnak 

", 
,-e.ikui

csapatok hadtápobjektumainak órzésében, külilnós harctevékenysége vívásának kezdeti
idószakában.

AZ USA szárazföldi csapatok parancsnokságának véleménye szerint ebben a kör-
zetben a légi és tengeri deszant ellen leghatákonyabban azok az önálló páncéltöró heli,
kopterdandár, légideszant és deszant-rohamhadosztály alegységei tcvékenykednek,
amelyeknek elhelyezési körletei a hadszíntér utánpótlási övezeteiben lesznek, A hadse-
regközvetlen hadtest hadtápkörletében a hadtápobjektumok órzésére és vódelmére az
önáJló páncélos feldedtóezred, ónálló páncéltöró hclikopterdandár, könnyú gyaloghad,
osztá.ly, nemzeti gárda alegységei, valamint az USA szövetséges állirmaioak szakcsapa-
tait, pl. a ,,heimatschutz" dandárt tervezik rgénybe venni.

_ ._ A ha,]osztáIy-hadtápkörlet órzésére a katooai rendórszázadon kívül a hadosztályok
felhasználhatják az önálló páncélos felderitőezred felderitő zászlóallát, valamint a,,iei-
matschutz' századot. A küIíoldi sajtó érte§üIései szerint a hadtápkörletek őrzésének és
védelmének megszervezéséórt minden esetben a parancsnokok - hadosztályparancs-
noktól hadszintéri lóparancsnokig - felelósek. Megfeleló kótoldali egyezmények meg-
léte esetén az amerikai csapatok hadtápobjektumainak órzésével kapcsolatos íunkciókit
mind békében, mind háborúban elláthatja az az oíszá4, amelynek területén azok áüomá
soznak, A közép-európai hadszintéren állomásozó amerikai csapatok hadtápkörlctei
órzésének és védelmének áitalános irányítását pl. a NATO szuazföldt csapatok köz-
ponti hadseregcsoport parancsnoka gyakorolja, a felelósség az NSZK szárazföIdi erók
,,DéI" polgári védelem parancsnokságra hárul, Az USA és NSZK kormányai altal 1982.
áprilisában aláírt egyezménynek megfelelóen ;,állága: szitalíció" esptében az NSZK
hátorszagvédelem csapatainak állományáo belül múködni fog a jelenlcg felállítás alatt
álló támogató parancsnokQ, amelynek alegységei az amerikai csapatok hadtápobjektu,
mainak órzésére és védelmére fognak szolgálni. A hadtápobjcktumok órzéséiés védel-
mét a Belgium, Hollandia ós Luxemburg terűletét magában foglaló utánpótlási övezet-
ben ezen országok szárazföldi csapatainak tartalék alegységei látják el,

Az amerikai szabalyzatok hangsúlyozzák, hogy a harc (hadmúvelet) megvivásara
voDatkozó elhatározás kidolgozásakor minden fokozatú parancsnoknak számolni kell a
saját csapatok hadtápja órzésének és védelménck kérdéseivel is, Az illetékcs törzsek
kötele§ek megtervezni, irányítani és koordinálni a hadtápkörletek őrzésével kapcsolatos
harctevékenységet és megszervezni az etők és eszközók e8yüttműkódését, Á hadtáp-
körletben a harctevékenységbe bevont erők és eszközók egyűttmúködését a szárazföldi
parancsnokság, a katonai rendórség (dandár-) parancsnokság törzs koordinráJja, amely-
nek hadmúvelcti alárendcltségébe megfelelő eróket kell klelölni a katonai felderítós
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alegységeinek, a felderító parancsnokság tábori áIlomásának és a szárazföldi csapatok
állambiztonsági alegységeinek állományából, A hadtápfónök felelós azén, hogy minden
hadtápobjektumot felvegyenek a tervbe és rendelkezzen az őrzéshez és védelemhez
szükséges erókkel, Ha az amerikai csapatok hadtápkórleteinek órzését és védelmét a
szövetsé8es országok megfeleló erói és eszközei látják el, akkor a törzsfónökhelyettes
csak a hadtápkörletek órzése ós védelme meg§zervezé§ével kapcsolatos kózós erófeszíté-
qek összehan8olasának kcrdeseit oJ.Jja meg.

Hadseregközvetlen hadtestnél a harctevékenység vezetésével kapcsolatos kérdése,

ket a parancsnok a fó hadtest-harcállásponton keresztiil oldja meg, ahol a hadtápkörlet
órzésével kapcsolatos harctevékenység tervezésének és végrehajtásának megszervezésé-
vcl a hadmúveleti osztalyyezető íoglalkozik. A hadtápkörlet órzésének közvetlen meg-
szervezése a hadtápkórletben a harctevékenységet irányító központ feladata, A bázis és

báziscsoport órzésének és védelmének irányítására azok mindegyikénél egy,egy harcte-
vékenységet irányitó központot lroznak létre, amely a megíeleló elöljáró központ aIá,

rendeltségébe tartozik,
HadosztálynáI a harctevékenység iányitiLsát a hadtápkörletben a parancsnok , a

hadtesthez hasonlóan - a hadosztály-hadtápvezetési pont áIlományába tartozó harcte-
vékenységet irányító központ útján gyakorolja, Hadtápkörletben a feldeítést a feldedtó
és rádióelektronikai harczász\í 1 végzi, anaak őrzését é§ védelmét pedig Fóleg az ellen-
ség hadtápműködése dezorganizálására irányuló kísérletének meghiúsításakor a katonai
rendórség elöljáró alakulataival és a hadosztály harci alegységeivel együttmúködó kato-
naj rendcjrhado.zt,iIr z rz,,rdl biztositja.

Az NSZK terülctcn állomá§ozó amerikai csapatok hadtápkörleteinek órzése és

védelme során a kózép-európai szálazföldi hadszlntér-parancsnokság együttműködik a

,,Dél' hátországvédelem parancsnoksággal, a hadseregközvetlen hadtest a polgári véde-
lem egyik katonai körzetével, amely kijelöIhet a hadtest hadműveleti alárendeltségébe
egy ,,h€imatschutz" dandárt, a hadosztaly pedig a hátorsziigvédelem mcgyei és járási tör-
zseivei, az rrtóbbiak kijelölhetnek a hadosztály ós minden bázis batlmúveleti alárendelt-
ségébe egy egy ,,heimatschutz" századot és szakaszt, A hadosztály hadtápkörletben a

harctevékenységct irányító közpoot e$/üttmúködik a hátországvódelem megyei és

járási törzseivel, a katonai rendőrség mozgó operatív csoportja pedig a jfuusi tőrzzse|.

A külföldi katonai sajtó mcgállapítása szerint a hadtápkörletek órzésével és védel
mével kapcsolatos harctevékenység sikeres végrehajtásához hozzá fog járulni a minden
szinten idóben történő tervezés, a figyelmeztetés az ellenség tevékenységétól és a szük,
séges erók és eszközók gyors szétbontakozási készségéról. Az amerikai szakemberek
véleménye szerint a hadtápobjektumok órzésének számolnia kell nemcsak azzal, hogy
az ellensóg harctevékenységct viv közvetlenül a saját csapatok badtápkörletében, hanem
a légideszant, légi roham és tengeri deszanterók összpontosítási körleteire és repülóte-
reire stb, mérendó megelózó csapásokkal is. Ezen kérdések rr.egoldásába be lehet vonni
a l-radászati, hatcászaú légierót, a repülógép-anyahajókról felszálló repülóket, a rakéta-
komplexumokat, a tiizérséget és más eszközöket,

Ha az ellenség hadtápkörletbe vaió beékelódésót sikerül megakadályozni, akkor
annak védelme védelmi és támadó harctevékenységek megvívása útján valósul meg.
Hangsúlyozni kell, hogy a hadtápkörlet órzésének ós vódclmének megbízható alapja a
jól tervezett és szervezelt védelem, A védelmi harctevékenységet fóIeg a bázisok órzésre
és védelemre szolgaló és az objektumok kózvctlen biztositására kilelölt erói, valamint
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más alegységek vívják azzal a cé)Jd,, hogy maximáüs veszteséget okozzanak az ellenseg-
nekés benitsak meg annak tevékenységét a megsemmisítésre kijelölt erók beérkezéséi!,
A_ támadó harctevékenység íeltétcLezi az ellenség eróinek megsemmisítését és azt J
ellenség létszámától fiiggó€n a katonal rendórseg mozgó operativ csoportja, vagy a had
tápkörlet őrzéséfe és vedelrnére kijelölt harci a]egységek vívjik. n]zerségi es légr'Íámoga-
tás mellett. A deszantoló eüenséget célszerú a kidoblás (kiugrás) körletébeo megsemmi
síteni minden lehetséges eró és eszköz segítségével. Fó figy;jínet kell fordítani a deszan-
tok, kiilönösen azok elórevetett alegységei kidobási helyeinek idóbeni feldedtésére
azz-!, h:cy összpontosítani tudják azokban a deszantok megsemmisítésére szükséges
eszkozöket és élőerőket Egyes esetekben ezekre a körletekre rakéta- és repülócsapáio-
kat lehet mérni, rájuk lehet összpontositani a tábori tiizérség tüzét. Elsóként áItaláLan a
katonai rendőrség mozgó operatív c§oportja lép érintkez?sbe a kdobott (kiugrott)
ellenséggel. Ha annak nem sikerül az ellenség tevékenységét semlegesíteni, akkor Áogy
azr u amedkai szabályzatok javasoljak, annak minden erejével meg kell akadáyozni aii,
hogy az ellenseg kijusson az objektumhoz, bénitani kell a hidtápkórlet órzése és
védelme elleni tevékenységet a íőerók beérkezéséig

.. _ 1.9|A szlif^zföldi rsapatai parancsnokságának véleménye szerint a hadtápkórlet
órzéséve] és védelmével kapcsolatos harctevékenység egyetlen esetben sem csdkkent-
heti a.harc- és hadtápbiztosító alegységek fó feladatai végiehajt,ásának hatékonysrágát, és
nem követelhet több §egítséget a harci eróktól, mint amire valójában szüÜé! vao.
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