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,,A haartópbidto9ltás a hailrnűoeleíi és harcüáo§lós, .
Jegaverzeti és techníkd,í bi2tosítós mellett a míld,en oI-
alLbjl biztosítás szelues íészét képezi. A hoiltópblztosl-
tás a csapatok hatcképessége 

'enntartósórwk, 
hadía-

loghaíó ólldpotb@Il ooló t@rűsón4k, azok megíelelő
dnaagi eszkö4ajtólrkúl oaló elut48ő1l4k és a ré&zilkle
meg§Aa.bott íeldd@tok oé$ehartóíőllDz iÜlrkséges egruéb

íeltételek fiegtefemtélének étarekében ke"ijl úégrclwl-
tÁsra. Mdgóba togld,lrd" a csd"potok angagi, Mllöllbözó
hadtóptechnikdi és egaéb dnudgi e\zközsgükségleteinek
INielégítéséoel, a közlekearé9l utak és szőlltlóQszközök
előkészítésépel, üzemelteté8ével, a cEopat- é, alwagszől-
títősokkal, o iebesültek és betegek se!élgngllrtő8b@n va-
ló része\lté\éoel, azok hó,trdszállltósőDal és glJótrJrű8á,
D@l, L iátodnwéire|mi közQgé&zséglíIgli-hlglénlol, óuol-
eg ésaségügui r eil,Ezrbálgok í ogo'l'tosltóső',dl, her e9ke,
d,elm'-s2ociólir, tóbo elhelaez&i baztog őgíoal kúpcEo-
latos t.íd'z4bdluok é s teoékeíúlEég ek úégí eha,tűsót,"
(c§apathadtáp Ut3síta§, hadiest, dandár, ezred T€r-
vezet l, pont}
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KÖZLEMÉNY

Földterület hasznosítására meghirdetett verseny
értékelése

A gazdaságitánadalmi kibontakozás csapatokra vonatkoző íeladatltt feltáró HM
,lráryeluek' rttráayitotta az MN ó639 a-lárendelt magasabbegységek és egységek sze-

méIyi iúlományának figyeknét a belsó tartalékaink további felttrástaa és huznosításfua,
Ismételten .hangsúlyozva lett, hogy a csapatgazdálkodás hatékoryabbá tételének, a gaz-
dálkodási eredmények növelésének, a személyi áüományról megvalósuló - m4gas szín,
vonalú - gondoskodásnak alapbázisát a gazdilkodí csapatok képezik,

A HM 
"Irányelvek" 

alkotí akalmazását, a belső tanalékok ütemesebb íeltárását és

ha§znosítá§át hivatott elósegíteni a földterület hasznosításáta és agyűmölcsfa telepítésre
1987. decemberében kiadott §eregtest parancsnoki,,Vnreqlfelbiaál.

A ,,Versryfelbítú{ kózel az elvirhatí méftékben mozgósította a gz'dtlkodő csapa-
tok parancsnoki és szakiűományát. A meglllapítltst igazoI1a az,hogy a kilenc önálló gaz-
dálkodrást folytató m4gasabbegységból, egységból hat (MN 7042, MN 4228, MN 

'12r,MN 2826, MN 6862) nevezett a versenyre,

A földterület hasznosítást szolgláló verseny 1988,ban eredményes volt. A beneye-
zett csapatok közel négyszeresére (r9al-b.n, 286000,- Ft, 1988-ban: 1027000,- Ft)
növelték a muőgazdulg;baa elóállitott termékek volumenét, azok énékét.
Kim4gasló eredményeket ót el az MN 2826 egység. A hasznosítható fóldterületén hek-
Láíooként 2r8ó,- Ft értékú terményt termelt meg.

Ádagon felüü termelési eredményeket ért el az MN 
'12' 

és az MN 7042, Terme-
lési éftékiik 962,60 Ft/ha., illetve 619,8ó Ft/ha. Ezeo belül a takarmány termesztésbeo az
elsó helyen az MN 

'125 
áll,

A gyümölcsfa telepítésében a csapatok értékelhetó eredményeket 1988-ban nem
értek el, amit el§óso rban u idézett elő, hogy azok gyümölcstefmesztési h€yományok-
kal nem rendelkeznek.

A földtefület hasznosístásában elért kim4gasló eredményeiért a ,Versenyfelhívásn
ban felajánlott 200 000,- Ft - hatáskörben felhasználható - pénzttlnolatást 1988,ban az
MN 2826 e8ységnek ítélem oda. Példásan eredményes munkájáért jutalomban részesí-
tem:

B€fta ]nx,án őmagzL

A meghirdetett célkitúzések megvalósításáért \régzett átlagon felüü munkájáért
juta.lomban részesítem :



Az 
^4N 

7042 álományából: Fadgas l:alán akadnagot,
Az MN 

'12' 
áűominyáb l: Koair Frenc őmagot, ?

Á gyümölcsfa telepíteséft felajátrlott elismer&eket nem adom ki.
A wrsmtfclhíaást 1989-re is_erahq.ben bagtm, a laezí,st azonbax 1988, 12, jl-E né8 ibll újía . 'tJj ruai:chet ir clfogadik.

A ffldteru]et hasznosítása érdekében vegzett eredményes munkát az érintett
parancsnolságoknak, tózseknek és a szakállománynak mqgköszönöm. Kívánom, hogy
érjenek el további eredményeket ta^rtálék2iL féltár,á§ában es hasznosítÁában. Hasznosít-
sá} tudásukat, jó hozzáallal<vka\ eredményes munkájukat a HM ,Ir.ányelvek" céIkitúzé-
seinek valóraváltásálroz.

Cqgled, 1988. november 25.

É* Uxdor laérűnag s, k.,

MN 6639 paraocsoo&
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A HADTÁPBETOSITÁS ELMÉLETE

A hadtápvezeiés aktuális íeladatairól

Dr. l,aprls 1t4ihál1 lezírűuag|

, 
a badtwtoruiry lc,ktora

A közelmúltban céleüenórzés keretében megvizsgáltuk azt, hogy a szervezeti kor-

szerúsités kapcsán milyen helyzet alakult ki, s a hat&onyság oövelése érdekében mit
kell tenni.

Megállapítottuk, hogy a strukturaváltás, szervezeti korszerűsités bizonyos vonat-

kozásban kedvezóbb feltételeket biztosít a hilönböző tagozatban végzendó hadtáp-

munkához.

Ennek kapcsán a vezetószervek feladata az, hogy megvizsgálják a lehetóségek fiigg-

vényében azt, hogy a különbözó t4gozatokban milyen munkastíIus alakuljon ki és

honosodjék meg.

Milyen akpuető hgfrlntosabb t'eladank, feladatcuportole állnah az ege! ti)fzvA elítl ?

Megitíhsank szerint a AkúkezíA:

1, A HKSZ és M hadtápbiztosítá§ának tervezése és naprakészségének fenntartása.

2. A hadtáp és az alegységek hadtáp §zempontjából történó íelkészítésének terve-

zése és felkészítése, végrehajtása.

]. A különbözó gyakorlatok (dd., z,, szd.) tervezésében és végrehajtásában való
részvétel.

4. A gái'd kodls tervezése, a hatékony és takarékos működésének biztosítása,

). A személyi áüomány részére nyujtandó szolgáltatások íejlesztése és folyamatos

biztosítása kiíogástalan mennyiségben és minőségben.

6. A hadtáp any4gi, technikai eszközeinek megóvása (társadalmi tulajdon
védelme) a hadtáptechnika, obiektumok múködóképességének, kulturált állapotban
,t aló tartásának biztosítása.

7. A hadtápvezetéshez szükséges alapvetó tervek kidolgozása és a vezetés folyama-

tosság,ínak a biztosítása.

Temészetes, hogy ezeken a főirányokon kívül ma mfu számos fé§zíeladat, ame-

lyek megoldása sok erót, energlát igenyel a hadtáptörzseinktől. Azt azonbal meg lehet

áüapítani, hogy ha a fenti feladatcsoportok teljesítése folyamatosan az elvárásoknak
megíelelóen kerülnek megoldásra, akkor ez szinte 

"automatikusan" 
m4ga után vonja az

egész, de fontos részfeladatok eredményes megoldását is,



Nézzijk rsal a soA hazil ni|n alaPeheka Aell a tlezetési gaAarlatbatl folyamanwt én,í-
ile.lile i:

1, Minden \tezető szell elsórendű feladata az, hogy minden körüIrnények között
biztosítsa azt, hogy a neki közvedenül alárendelt vezető,végrehajtó szervek fehdataikat
képesek legyenek eredményesen teljesíteni.

Mit i: llent ez a gaÁorlatbatt?
A datlálr hadtáptöraeknll:

Biztoitani lell a kkaelrnéayAteÉ negfeklí nűki)di:t.
a) Az eIIátó szlaad (étkezde, raktárak, sziűtő alegységek) és
b) A ziszlőalj ellátó szakaszok vonatkozásában.

A badtes badtápnrzseAnél:

a) Az e|átó ezred, és az
b) Alárendelt csapatok hadtáptörzsei vonatkozásában,

Mint látható, minden szinten elsó helyre soroltuk a hadtápalegységeket. Ez nem
véletlen. Ezzel is kihangsúlyozzuk azt, hogy valamennyi szinteÁ a hadtáptörzsek elsó,
rendú feladata a nekik közvetlenül alárendelt hadtápeg}ség, alegység tervizerű és szak,
szerú múködésének megkövetelése. Ennek prioritást kell kapni a yezetói munkában
még akkor is, ha békében azok szerepe, feladata bizonyos mértékig szúkebb, mint
háboru esetén.

_ Ennek a mindennapi gyakorlati munkában úgy kell érvényesülni, bogy a lezető
h,dtáptörzsek nap mint nap, §zünet nélkül érzékeljék, hogy az alárendelt hádtápegysé,
gek, alegységek hogy dolgoznak és gyakoroljaoak hatást rájuk annak érdekében, hogy
alaprendeltetésűkbóI fakadó feladataikat mindenkor fegyelmezetten, pontosan és kifo]
gástalan minőségben teljesítsék,

Az a követelmény, hogy a hadtáptörzsek tevékeoységében a hadtápalegységek és
egységek irányítása elsőbbséget kell, hogy kapjon, vajon azt jelenti-e, ho§y az alárindelt
zászlóallakn/l, csapatoknál íolyó hadtápmunkát el lehet hanyagolni? Nem, semmiképp
§em azt jelenti. Ezekre is állandó hatást kell gyakorolni, következetesen megkövetelvei
kötelességek maradéktalan teljesítését. Ez esetben azonban lényegesen differen-
ciáIni kell.

_ 
A valamcnnyi alárendeltre történó állandó ráhatás méllett a fő etőI<feltést azokra

az alárendeltekre kell összpontosítani, amelyeknél gond9k jelentkeznek, Ennek azonban
csakakkor van értelme, ha ilyen esetekben alapos elemzó, okfeltáró munkával megálla-
pítjuk, hogy e gondokat mi, v4gy mik idézték elő és ezek felszámolására a szükiéges
intézkedést me8tesszük, végrehajtását §egítjük, megköveteljük, valamint ellenórizzúk.

A hadtápszervek tevékenysége bármily következetes és előrelátó is, csak akkor vál
hat ígaz|n etedményessé, ha a parancsnoki állomány ugyancsak maradéktalanul teljesíti
az e területen jelentkező kIadatut. Ezért a parancsnok hadtáphelyettes kompeteociáiába
taítozik az is, hogy beilleszkedve az egyszeméIyi parancsnoki fendszelbe, rindszeresen
tilgyall^ az alegysfupatancsnokok ilyen irányú tevékenységét. Abban az esetben, ha e
területen problémával tallá.Ikozik, gondoskodnia kell aról, hogy az érintett alegységpa,
rancsnok tevékenysége megváltozzék és helyreá.lljon a rend.

6



2, Renrlszerszemhletű goúolkodás áhalblaJá tétele.

Ez a yezető szervekkel, hadtáptözsekkel, de tulaldonképpen minden hadtáptiszt-
tel, tiszüelyettessel szemben olyan igényeket támőzt, hogy a jelenségeket, feladatokat,
részfeladatokat rendszerként fogjuk fel, látva ezek belsó mechanizmusát, belsó és kiilsó
kapcsolatrendszeret. Ez lehetővé teszi számunkr4 hogy köonyebben és ponto§abban
tárjuk fel azokat a tendenciákat, amelyek az adott rendszeren (aheodszercn) belül pel-
dául: nrházati raktár, zászlőa|l hadtíp, dandár hadtáp stb. kedvezően v4gy kedvezótle-
nül befolyá.solják a tevékenységet, s jobb lehetóséget kapnak egyidejűleg arra is, hogy a
tendeflciák erósítésére vagy gyengítésére me8találjuk a2,orvoss€ot".

Hasonlóan íontos szerepe van a rendszerszemblenj_ gondolkodásnak az egyes fel
adatok végrehajtásáb an. Haiz egyes feladatokat réádsziikent fogjuk fel. akkói olyan
helyzetbe kerülűnk, hogy az esetek többsegében elóre fel tudjuk tárni azokat atényező-
ket, amelyek a feladat végrehajtását elősegítik vagy gátolják, meg tudjuk allapítani a vég-
rehajtandó feladat környezetre gyakorolt hatását, s ezáltal bizto§ítjuk m4gunk számára
az események menetére va.ló előzetes beavatkozást, nem a bekövetkezett tények korek-
ciójával, rendbetételével kell foglalkozni. Például: ha ezt a feladatot: biztosítani kell a
leszerelés és bevonulrás any4gi feltételeit, rendszerként íogjuk fel és feltárjuk azt, hogy a
végrehqtását milyen tényezók befolyásolják, akkor kicsi a valószínúsége annak, hogy
gondjaink keletkezzenek.

A teljesség igénye nákiil rámutatok a rendszer nehány elméletére, amelyek megha-
táfozó szefePer töltenek be:

Leszerukmél:
- a katonáknál levö any4gok időbeni leszedése, elszámoltatása, a árellhrások

lefolytatása;
- a saját nrlajdonba átmenó, de visszahagyott any€ok összegyújtésének megszer-

vezése, a késóbbi visszaélések megelőzése érdekében.
Baoaulánál:
- a felszerelést biztosító munkacsoport léttehoz^a, azok munkájának megszerve,

zése,
, a felszerelési helyiség kulturált elókészítése;
- a íelszereléshez szükséges any4gok előkészítése;
- a polgári ruha visszaküldési feltételeinek megteremtése;
- az elsó étkezterés megszervezése;
- az $onc iüomlny összevonrásra kerül alapkiképzésre - erre az esetre azon rend-

szabá.lyok kimunká.lása, amelyek biztosítják a károk keletkezésének megakÁályozásht.
Csak a legfontosabbakat emeltem ki, de ezekból is láüató, hogy a rendszerszemlé-

letú gondolkodás meghonositása,,hatalmas segító eszközünk."
A kédésekkel kapcsolatban mé8 egy tényre fel kell hívni a frgyelmet. Mégpedig

an4 hogy a feladatok zöme a hadsereg sajátos helyzeténél fogva periodikusan ismédő-
dik, Ez azt a lehetós qet ]fJninja. hogy ezeket az ismódódó feladatokat 

"típusrendszer-ként" fogjuk fel. Továbbá ha n6r egyszer az ezek megoldására vonat]<ozó tervet kidol,
goztuk, ne dobjuk el, órizzük meg és a következó ismétlódéskor vegyük eló, használjuk
fel, Ez megkónnyiti a munkát. Természetes, nem úgy kell használni, hogy írnok m,ásolja
le és réndben vao, hanem az a szoLgala:d személy, akinek e feladat a kompetenciájába tar-
tozik] a korábban kidolgozott terv"et v egye elő,'elemezze azt, hogy az i;nédódó fehdat
végrehajtásában milyen új kritédumok jelentkeztek, s ezek végrehajtását biztosító rend-
szabályokkal a korábbi tervet egeszítse ki, Ez biztosítja az operativitást és a sikert.



3. Folyamatos és mcabízható információ a szolgálat múködéséról és a meghatáro-
zott fófeladatok teljesítésének menetéró]. Gondolom, nem újkeletú az a neglogalma
zás, hogy a folyamatos és megbízható informáltsá6 egyenló a hatálommal, a hatalom azt
jelenti, hogy mindenről tudni. Ezért fontos követelmény, hogy minden szolgálati sze-
mély, vezetési sziot pontosan határozza meg a szolgálat, a szervezet vezetéséhez szüksé-
ges adatokat, Arra felhívnánk a figyelmeq hogy azt szintén nem mefcven kcllene fel-
fogni. Ha a helyzet úgy kívánja, Iehet súriteni bizonyos kérdésekben az infotmádó
igényt, v€y szúkíteni ázt, messzemenóen szem előtt tartva: csak 

^z 
ju§§on el a küIön

böző szintekhez, amivel ,,lehet valamit kezdeni".
Ennek az elvnek a megvalósítása érdekében ki kell dolgozni u információfuamlis

rendszerét egységeo belül és vezeté§i szintek között, pl, a dandár parancsnok lradtáphe-
lyettes részéról meg kell határozni, hogy mi az, amiról jelentést kér:

- soron kívül;
- naponta;

- hetente;

- havont^

Nihiav pclJa enatb,a,,tl, lt,t,,,,.,
Sarott Aítlali jehnté:hez;

- a bekövetkezó eseméoyekre, rendkívüli esemónyekre;

- a kiilsó szervektól érkező ellenórök megjelenéséról, a személyi áIlomány részére

Eénybe vett szolgáltatások terén jelentkezó gondokról.
Na.Panta fknti:
- a végrehajtott, befejezett ellenórzések döntést igényló megállapításait;
- a tefvben szeIepló - jelentéskötelezettségre elóirt - fontosabb feladatok végre-

hajtását v4gy nem végrehajtását;

- stb,

H?t?nte:

- a hétre meghatározott feladatok teljesitését, ezek legfontosabb tapasztalatait,
javaslatot a további teendókre vonatkozóan;

- stb.

Har.Júa:
- a meghatáfozott íeladatok teljesítését;
- a végrehajtott ellenórzések általánosíüató taPasztalatait;

- a szárnvetési íészleg M egyes szolgálatfónökök útján a gazdálkodás helyzetéről,
annak számszaki mutatói alapján.

A felsóbb szintű vezetószerveknél u8yancsak hasonló felfogásban célszerű megter-
vezni az információrend§zert, alapvetően kettós irányults€gal, egyrészt információt kell
szerezni a vezetó testiilet tevékenységéról, másrészt az alárendeltek munkájáról.

Az alírendeltek vonaíkozi§ában külön kiemelendők a hadtápegységek és alegysé-
gek, amelyekről mint közveden végrehajtó szervekról a szolgálatfónököknek és
parancsnok hadtáphelyetteseknek naprakész információval kell rendelkezniök,

Fontos követelméoy, hogy amit lehet az információáramlás folyamán gepre szer-
vezzűk, mqd automatizált rendszerben gy,ij*ük, toyábbá az, hogy ezen adatokka.l tör-
ténjen valami. Ne csak irattározzák, hanem az illetékes fónökök vonják is Ie a megfelelő
konzekvenci&at és munkájuk folyamán hasznosítsák,

8
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l
A vezetók és vezetó testiiletek részéróI még számos valamennyiünk álta] ismert

vezetési alapelvet kell alkalmazni. Ilyeneket peldául, mint a tudományos megalapozon-

ság; előrelitás: tervszeű§ég; következetesség stb, E cikk keretében ezek közül a fenú

hármat emeltük ki, mert a lefolytatott ellenórzések tapasztalltai Mt ilMoIL|k, hogy e

területeken mind az elmélet, mind a gyakorlat tekintetében van tennivaló.

A továbbiakban néhány gondolat a hadtápszervek elótt álló alapvetó feladatokról:

Ezekkel kapcsolatban iltalábaa u el]enőrués foIyamán ut taPasztaltuk, hogy. az

egyes szolgálati személyek tudjáJ< és ismerik hogy melyek az adott szervezet alaprendel
tetéséből fakadó feladatok.

Azt tapasztaltuk azonban, hogy nem kevesen a szolgllai feladatok huzamosabb

idón át történó végrehajtása után sem úsztázzák a megoldandó feladatokat, tarta.Imát.

Miról van tulajdonképpen szó? Atról, hogy tisztjeink ismerik azt, hogy melyek a felada-

tai| de hogy az egyeiTeladatokat hol, milyen gyorsasá8gal, mikor kell végehajtani, azt

má. ne-, pi. tudják, hogy egyik alapvető feladatuk a hadtáF felkészítése, de azt már

nem tisztiazlk, hogy ennék érdekében mikor, hol és mit kell t€nni. sajnos a,t is tapőZ-

taltuk, hogy a parancsnok hadtáphelyettesek egy része a hadtápba kerüló iatal úsztek-

kel ilyen éÉeleÁben nem is foglalkoák, s nem értelmezi velük az alapvető feladataik tar-

ta.[mát. Véleményünk szerint ez ugyan káros jelenség, s nem egyszer ez^ts hozzlljini
ahhoz, hogy fiú üszqeink a pilyitarls útjára lépjenek, Ezért egyik legfontosabb fel
adatnak tekintjük azt, hogy a parancsnok hadtáphelyettesek beosztottjaikkal a feladatok

tartalmát mélyreható ar, éitelmezzék és a feladatok végrehitását ennek alapján kóve-

teljék.
Az ellenórzés folyamán nem egyszet azt is taPasztaltuk, hogy a jó elméleti ismere-

teRel szemben a gyakorlatban lényeges eltérések találhatók. Pl. mind a parancsnoki,

mind a szaká.llomány ismeri, tudja és érti a személyi állományról történó gondoskodás

1elentóséget, azonban ennek ellenére e tefület€n nem egyszerú gondokkal találkozunk.

Mi lehet énnek az oka2 Megítáésem szerint az,hogy ajó eIméIeti ismeret megvalósítása

érdekében nem folyik elég következetes munka. Túrhetó ez? Semmiképp sem- Tökéle-

tesen tisztában kell azzal lenni, hogy a személyi állományróL történó gondoskodás, v4gy

oem gondoskodás megteszi a hatását.

VégezetúI még arról szóIunk, hogy általab an a hadttipnanha gakorktában nem hbet

az igényeha, a hiakAalt ellátisi rexdtzert teghg,rnek tthinteni. A körüLnények folyamatosan

váttoznak. E változások hatással vannak a korábban kialakult rendszerekre, Ha ezeket a

hatásokat nem ves§zük figyelembe, úgy könnyen abba a helyzetbe kerülhetiink, amikor
már nem leszünk urai az eseményeknek. Ennek megelózése, a célkiűzések folyamatos

teljesítése érdekében szükséges az, hogy a kiilönbözó vez€tó és végrehajtó szeryek u
események alakulását folyamatosan figyelemmel kísérjék és a szükséges változásokat

idóben 
'megtegyék. 

Különösen fontos ez napjainkban, amikor szemtanúi v4gyunk a

politikai intézményrendszerek korszerúsítésének, valamint a gazdasági tevékenységiink

reformlának.



A védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának
néhány időszerű kérdése

Dabó py'ter ezredu

Az elmúlt időszakban a parancsnoki-, törzskiképzések sorozatábal és számos
tanulmányban is a M4gyar Néphadsereg szervezeti korszerúsítéséból adódóan a hadtáp-
biztosítás íeladatai elmeleú és gyakorlati megalapozásával foglalkoztunk. A végrehajtott
gyakorlatok azt bizonyigák, hogy hadtíptörzseiok, -csapataink megfeleló méIységben
dolgozt& fel az új szervezetek hadtápbiztosításával kapcsolatos elméleti anyagokat és
képesek az alaprendeltetésból eredó feladatok végrehajtására, Mindemellett még több
részkérdésben szükséges a további kutatást és gyakorlást elvégezni,

Naplaink kutatási feladatai között kiemelt jelentőségú a Varsói Szerzódés Politikai
Tanácskozó Testülete 1987, május 28-2!,i berlini üIésén elfogadon katofiai doktíina
batásainak felmérése, az ezekból adódó sajátosságok feltárása, ennek megíelelóen had-
tápbiztosítási rendszerünk korrekciója.

A VSZT közös katonai doktdnája, ezzel szoros összhangban a nemzeti katonai
doktrinánk fó célkitűzéséból követóen a védelmi jelleg erósódótt meg. Ebből kiindulva
törzseink, csapataink felkészítésében a fő lgyelem a védelmi hadművelet megvívásáva.l,
annak minden olda.lú biztosításával és ennek részeként a hadtápbizto§ítá§§a] kapcsolatos
kérdések feldolgozására irányul A végzendő munkánk újszeniségét az adja, hogy nem
egy,,elméletileg várható" védelmi hadművelet, hanem konkrétan katonaföldrajzil4g
pontosan meghatáiozott kófzetben, a honi terüIeten vívott védelmi hadmúvelet had-
típbiztosítá§ának elvi és gyakorlati kérdéseit kell kutatni és meghatározni azokat a rend-
szabályokat, amelyek ebben a környezetben a leghatékonyabban képesek biztosítani
íeJadataik vegrehajLasát.

A honi tedleten vívott védelmi hadmúvelet hadtápbiztositásának megszervezése
jelentós számú sajátosság figyelembevételét követeü meg. Olyanokra gondolok, mint:

- a hadsereg védelmi sávjában a harcászait zóna csapatsúrűségének oövekedése;

- jelentós számú, szervezetileg alárendeltsé8be nem tartozó katonai szervezet
múködése a hadsereg (hadtest) sávjában;

- a hadsereg (hadtest) hadtápsávon belúü jogállás módosulása;

- az elliLtó bázisok (polgári, katonai) számának jelentós kiszéIesedése;

- a hadmúvelet megvívása követelte új ellátási dinamika kialakítása, múködtetése;
a sávon belül múködő polgári és katonai szervek közötti egyúttműködés tar-

talmi változásai stb.
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(}gy gondolom, hogy a fenti és korántsem teijes felsorolás is bizonyítja, hogy a

hadtápbiztositás eddig gyakorolt ,,klasszikus" íormái ,felülvizsgálatra szorultak,

Ezt a munkát az összfegl,vernemi tötzseknél folyó elméleti kutatómunkával és gya,
korlatokkal párhuzamosan a hadtáptörzseknól is végezzük, A tanulmányban azokra a ló
kérdésekre fordítottam a figyelmet, amelyek a feoti elméleti é§ kutatóJnunka során vizs
gáJtunk. Célom e]sósorban az, hogy néhány gondolat lelvetésével ráirányítsam a figyel
met a további kutatómunka szükségességére és irányaira.

1, A halú! fdiÁzitl,tluk tij.lurl trlú,ui:

A hadtápszervezetek általános fclkészítésében, amely békeidószakban kenil végre-
hajtásra, újszerű elemként jelentkezik a különbözó rakodási módszerek, egységrako
mányképzó eszközök, légi, vasúti, vízi és konténeres szállítóeszkózök máJházásával kap-
csolatos fogások, módszerek begyakoroltatása. Másik nem kevésbé fontos rendszabáJy a
terep, a környezethez való alkalmazkodás készségének fejlesztése, ezen belül is az ideig-
ienes vagy állandó jellegí építményck felhasználása, a terep védóképességének kilrasz-
nálása és híradó ismeretek további súlykolása, Az általános felkészítés feladatai közé
sorolható még a különbözó szállító és rakodó eszközök segédberendezésekkel való
alkalmassá tétele múszaki munkák végrehajtására, amely egyben alapját is képezi a ha<J,

tápkörlctrk mú.zaki bcrcndczc,cnck is.

A felsorolt íeladatok termé§zetesen a békeidószak felkészítési feladatai egyéb rend,
szabáJyai végrehajtásával együttesen kerüinek megvalósításra, Az álta-lános felkészítés
kitetl'ed nemcsak a meglevó szakállományra, hanem a népgazdaságból lebiztositott sze-
mélyi állományra és esetenként technikára is. A gazdaságosság és hatékonyság kény
szeű következménye, illetve az e célra rendelkezésre álló pénzkeretek korlátozottsága
megkóveteli a jelenleginél racionálisabb íelkészitést, éppen ezért a lqilónbózó át, és

továbbképzésre behívásra kerüló tartalékos hadtápállomány lelkészítésénél 'is ki kell
valamennyi lehetóséget haszndnt az újszcrű fcladatok begyakorlísára.

A közvetlen íelkészités rendszabályai sajátosságát elsósorban a hadsereg hadtápsáv-
jában múködő katonai és polgári szervek összehangolt tevékenységének biztosítása
képezi, amely rendszerint a különbözó íeladatot megvaló§ító alárendeltek szervezeti és

technikai felépitéséhez igazodik, napi végrehajtása alapjaiban határozza meg a hadmúve,
iet hadtápbiztosításáoak sikerét.

A hadtáp közvetlen felkészítésénél az altalános rendszabályokon kívúl íontos fel,
adat a konkrét helyzetból adódó sajátosságokra vaió készenlét biztosítlása, amely a szak-
mai tevékenység mellett a különbózó önállóao működó szervezetek gyakorlati felkészí,
tését is szinteknek megfelelóen m4gukba fogtallák.

A közveden felkészités fontos sajátosságát képezi, hogy áItalában a védelmi had-
múvelet bonyolult hadtáPbiztosítási feladatai végrehajtására való felkészítés mellett az
ellencsapás, az eredeti helyzet visszaállítását célzó támadó tevékenység hadtápíeladataira
való készség feltételeinek megteremtését is biztosítani kell,

2. SdlátuúgoÉ a hadtáp csapaxuítá.úball:

Kiindulva abból az elvból, hogy a foerókifejtes iltalaban az elsóállás megtartására
irányuló újszerűen jelentkezik az egyes hadmúveleti elemek erók-eszközök elosztása és a

velük va]ó manóverek, Ftgyelembe véve az összfegyvernemi követelmények változását
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és a hadtápbiztosításban tésztvevó erók és eszkózók tekintetében változadanul célszerú'
nck látszik a védeiemre kia.lakított általános csopolto§ítási séma tehát a hadtáp első,
második lépcsók és hadtáptartalék kijelólésének és múködése rendszerének megtartása

bglsci szerkezetük rralakrrasa mcl]ctt.

A bmi tuiihnn t,ltatt t liehti hdlnit,.let bddtri|bizta!ítául tlxgrzrnuz!.rlníl mtldelek,
elótt abból kell kiindulni a csoportosítás kialakítfuánál, hogy a csapatsúrűség növelése
nem jelentheti a hadtápcsapatok, illetve szervezetek harcászati zónába történő tómöríté
sét, baoem a harc megvivása szempontjából meghatározó anyagi készletekből keII

növelni a harcolók rószórc biztositott any4gi készletek mennyiségét ós czt is fóleg l'öldre
rakott, vagy közcütett mobil készlctekke] célszerú biztosítani,

Más csoportosltást kell kialakítani abban az esetben, amikor a hadtest (dandár)

védelmi sávjában központi anyagellátó bázisok és források kerúlnek kijelölésre, illetve
egészségügyi erók múködnek és megint más követelmények szerint kell a hadtápot fcl
építeni, ahol ezek kózvetleoűl nem állnak rendelkezésre.

A gyakorlataink során és a vezethetóséget is biztosító csoportosítás kialakításánál

tovább kell vizsgálni, és a konkrét katonaföldrajzi adottságokhoz igazítani a mélysógi és

reniIcri kitcrj,_dcsck, r,

A hadseregrepülók íolyamatos lradtápbiztosítása, különösen azok irányonkénti
megosztott alkalmazása célszerűvó teszi a KHEL ellátódandár csapatrepüló ellátószázad
közeütését a felhaszllálókhoz. Egy változatban a fó irányban a hadsereg, másik irányban
a KHEL eróivel lehet megtercmteni az ellátás folyamatosságát.

Az a hadtápsáv, amelyben a hadtápnak szét kell bontakoznia, az ed<Jigi szintc mee-

hanikusan meghatározott mólysége íelülvizsgálatra szorul. Kiindulva abból, hogy a

honi területen az adott sávban jelentós nagysQrendú, más alárendeltségű katonai, sőt
polgári szervezet is tevékenyekedik, a sávon belüIi jogállást, az eróforrások felhasználá-

senak rendjer annak ez cloljaro szer-vnek kell koordinálni, amelynek kompetenciája -
jogaLlasanal íogva vallmennyi sávon belúl tevékenykedó szcílczetle kiterjed, Ennek
megíelclóeo nem lehet kizártnak tekinteni, hogy a hadscreg sávja mellett hadtest hadtáp
sávját is differenciált kiterjedéssel és jogállással MN szintról kell mcghatározni a fronttal
való egyeztetés a.lapján.

J. A Lliclnti luJnitll aalagi lll:.tctításd:

A védelmi hadmúveiet anyagi sziikséglete magába foglalja:,

- a hadmúvelet c:lókészítéséhez, megvivásához;

a hadmúvclct során kcletkezó veszteségek pótlásához;
a hadmúvelet végére elrendelt készletek megalakításához sz§kséges anllgi csz-

közöket. (Ez rnagíba foglalbatja az ellencsapást kóvctó támadásba való átmenet any€i
készletszükségletét is,)

A védelrni hadművelet hadtápbiztositási feladatai végtehjatásában anyagr lorrás-
kenr rzamblrehetó;

- az alárcndcltcknél mcglcvó mozgó és kicgészító készletek;

- a hadsereg hadtest raktári készlctck;
a kijelölt központi raktárak anyagi készletei;

- polgári bázisok kószletei (elöljárói kiutalás alapján);

1)



- a hadsere8 hadtest sávjában levő laktanyák fenntartási készletei (clöljárói enge
dóly alapján);

- krakókörletekbe, állomásokra kiszállltott, illetve a működósi körletben a harc
előkészítése idószakában íöIdre rakott anyagi készletek.

A n4gymennyiségú anyagr készletek szállítása megköveteli az elöijáró tagozatok
közvetlen részvétclét a harcoló csapatok eliátásában, Ftgyelembe véve azt, hogy a had-
múvelet elókészító idószakában jelentós mennyiségú anyagr tartalék halmozható fel a
harcolók közelében, jelentósen csókkenthetó a szállítási tavolság, ezaltal növelhctó az
ellátóegységek, alcgysógek napi száIJítási teljcsítménye,

Az anyagr eszközök száütása egy változatban megvalósulhat;
- A KHEL eróivel és eszközeivei a hadsereg, esctenként hadtest védelmi sávja

hátsó határára vasúti krakó állomásokra, körzetekbe kirakó kikötóbe kiszállitott anya-
gok hadseregek hadtest eszkózökkel való átvételóvel;

-- A hadsereg (KHEL) cllátó dandár szállito zászlóaljai tdközvcdenül a tüzelóál,
lásokba, illetve a védelrai körletet íoglaló elsólépcsó-dandárokhoz vagy azok elsó és
második lépcsóje közé földrelralmozott készletek biztosításával,

A védelmi sávban kjelölt központi, polgári bázisokól, 1aktanyákból engedélye-
zett, illetve kiutalt any€i készletck lradtcst által centralizáIt és koordinált módon a fel,
használók saját eszközeivel tórténó átvétellel.

A védelmi hadmúvelet elókészító idószakára a fentick kombinációja, ezen belül is
az elsó két módszer elkalmazása lesz a jellemzó, míg a védclmi lradművelet alatt megha-
tározóbbnak a harmadik módszert lehet tekinteni. A szállítá9k megszervezésónól azon,
ban céIszerú törekedni arra, lrogy a harcot közvetlenül megvívó csapatok az any4gi
szükséglctek döntó részét az elöljáró tagozat (tagozatok) szállítóeszközeivel valósulja,
oak meg.

A honi területen vívott védelmi haclmúvelet idószakában is korlátozott mennyJ-
ségben, cisósorban speciáüs, vagy a közbeesó t4gozatokbao hiányként jelentkező anya-
gok vonatkozásában számolbatunk légí szálIitó kapacitással, amelyet a hadsereghadtáp
igénylése alaplán a közpooúadtáp szervezi és hajtja végre,

A hadtesthadtáp csoportosítá§a, az any4gi biztosítás feladatai megtervezese, meg-
szervezése sofán az eddig alka-lmazott módszerekhez viszonyítva újszerűen jetentkezó
feladatokat jclent az állományba rrem tartozó erók hadtápjai tevókenységének koordiná-
lfuával, csoportosításukkal, manóvenikkel, valamint a más nemzeti§égű csapatok ellátá-
sával kapcsolatos reodszabályok megvalósítása.

A védtlmi hadmúvelet megvívása során reálisan számolni kell arra, bogy a hadse,
reg mellett a hadtest áJlománya is koalíciós lesz, a badtest hadtápsávjában közvetlcn alá,
rendeltségbe nem tartozó szervezetek is ideiglenesen ellátási utalásra kenilnek, Ez ter-
mészetesen befolyásolja a hadtáp csoportosítását, az anyagi rnenővereket, Az any4gi biz-
tositás vonatkozásában ellátási utalásra clsósorban a lrarc megszervezése idószakában
kcll n4gyobb mértékben számítani, mig lrarc alatt a kisebb ellátandók teljes önállóságá-
nak biztosításá,val kell az ellátandók §zámát csökkenteni.

A hadrnúvelet hadtápbiztosítís3 eddrgi begyakorlon móc]szerként alkúmaztuk az
ellátásilag utaltak anyagi biztosítlrsa vonatkozásában, hoÉry azt a megerósitést adó elöl
jár6 alyagi technikai bázisán, illetve annak lilhasználásával terveznjk, A honi tenileten
vívott védclmi hadmúvelct azonban szükségessé teszi annak vizsgálatái, hogy az áItaIá-
nos (kompatibilis) anyagok vonatkozásában közvctlen ellátási felelósséget a megerósi
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rctt szelvezet vállalja, míg a speciális eny€ok tekintetében kózponti bázisok, laktanyák
vagy a megerósító erókkel kikülöniten készletek f-eihasználásával kerüljenek biztosításr.r,
Ezen elv alkalmazására véIeményem szerint annál is inkább vao lehetóség, sót szükség-
szerú is, mivel a speciáIis és áItalános anyagok tartalékai közvetlenúl felhalmozhatók a

sávon belül elhelyezkedó laktanyai bázisokon, illcwc központi faktírakban, népgazda,
sági bázisokoo, A végrehajtás fentiek szerinú szervezésót az clmúlt idószak gyakorlatai
során részben már elemezük, a szerzett lapasztalatok aiátámasztják a javaslat éIetképes-
ségét, rnivel az ellátás megbizhatóbbá tétele ezzel biztositható,

4. A ÉdzlekcJli biztuítis vjátr,lságai:

A hadsercg hadtápsávjában kijelölésre keriiló közúthálózat fenntartásában újszeú
elemként jelentkezik, hogy a résztvevók közúti komendáns erók több vezeiési szint elá-

rendeltségóból kerűInek kijelölésre és múködtetésre- A kérdós vezetés oldaláról való
megközeütésében több vélemény útközik, Egyes véIemények szerint a legcólszcrúbb az

a változat, ha a közúti komendáns erók a hadsereg részéte kerülnek átalárende]ésre és a

hadsereghadtáp az egysé5les közúthálózar fennta.tója és múködtetője saját hadtápsávján
beliil,

Mások szerint a központias szcrvezés biztosítja a leghatékonyabb múködé§t,
Megint mások véleménye szerint a honi területcn vívott védelmi hadmúvelet közleke,
dósi biztosítá§ában az irányok szerinti tilelósségmegosztás alkalmazása látszik legcélra,
vezetóbbnek, Ez gyakorlatilag azt jelentcné, bogy a hadsereg allományából elsólépcsó
hadtestenként megcrósító közitti komendáns erók kerűlnek átalfuendelésre azzal az

alapfeladattal, hogy a hadtest 61épkocsi útjainak kijelölt szakaszait berendezzék és

múködtessék. A hadsereg megmaradt közúti erejével egy lradsereg fó gépkocsiút és

egy,két hadsereg harántut kerül berendezésre, alapvetóen a hadsereg fóerókifejtésének
másik irányában, az elsólópcsó dandárok hadtáp második lépcsójének vonaláig. A kóz
ponthadtáp elóretolt lópcső kózúti csapatai a hadsereg fócrókifcjtésének tráryába, a

hadsereg tüzércsoport üzelóáIlásig rendezi be a fó gópkocsiutat. A KHEL által fenntar,
tásfa tervezett egyéb utak a hadsereg hadtápsávján kívül kerülnek működtetésre, A
fenntartási lelelósség megosztásában e oézet szednt a íénti alkalmazási módszerból cél-

szerű kiindulni. A hadsereg hacltápsávjában múködó polgári közlekedési szervek hadse
regérdekú tevékenységének koordinálását változatlanul központhadtáp kompetenciájá-
ban célszeű elvégezni, lehetóség szerint az adott tefület úthá]ózatát múködtetó vezeté§i
szint katonai közlekedési szerveinek bevonásávai,

A lrarmadikként javasolt módszert támogatók véleménye szerint ez a közúthálózat
kialakítása egyafánt bizto§ítéka lehet a centralizált vezetésnek, va]amint az erók decent,
raljzalisáva| az adott konkrét hclyzcthez ya]ó operatív beavatkozás feitételei biztosít4sá,
nak is,

Mindhárom változatban a véleményt képviselók a közlekedési hílózat egyéb ele-

meivel (vasút, víz, lég, csővezetékes)múködteté§ét változatlanul a kózponthadtáp felc-
Ióssége mellett tartjuk célszerűnek megszervezni. Ebben újszerú elemként említik, hogy
a végpontok (kirakóáilomások, kikótók) berendezése és iderglenes múködtetése már
hadtest szinten is lehet feladat.

A jelzen vélemények és álláspontok mindegyike tartalmaz olyan racionális magot,
ameiy egy adott konkrét helyzetben mint ténylegesen legcélszerúbb változat lehet,
azonban, lra a honi területen vívott védelrni hadművelet várható dinarnikáját vizsgaljuk,
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!alószínúbbnek látszik az elsó változat realizáliLse, mivel rz összfegyvernemi információ
a hadseregtörzsnél áll legbiztosabban rendelkezésre, tehát az operatív beavatkozás lelrc-
tóségét is erre a vezetési szintre céIszerű biztosítani. A másik érv, ami e mellett szól az.
hogy a'n4gyobb közponúadtáp szállítmányok, esetle8esen lrontelemek mozgatása
útforgalom tiltással, illetve engedélyezéssel biztosítlrató.

A hadsereg lradtápsávjában múkódó polgári közlekcdési szervekkel való kapcsolat-
taftást, az általuk végzett tevékenység koordinálását változatlanul a központhadtáp
hatáskörében látom céIszerúnek tartani. Az általam támogatott módozat már a közlekel
dési szolgáIat parancsnoki törzshadijátékán is alkalmazásra keliilt, kedvező tapasztala-
tokkal, A kózlekedési biztosítás feladatainak végrehajtási rnódozatai azonban még
további pontosítást igényelnek, amely cgyben mint további kutatási íeladatokat is jeleni
számunkra.

_ 
) , 

, 
Az, qluégii.gl i b izn;tás feladatai végreb ajtásánál az eddig álta.lánosan alka.Imazott

területi ellátás elvének alka.lmazása a meghatározó. Ujszerúen jeleotkezik az egész-
sógügyi biztosítás megszcrvezé§énél, hogy a hadsereg (hadtest) Iétszámát jelenúsen
növeló egyéb, a szeíyezethez nem lartozó erő tevékenykedik a hadsereghadtáp sávjá-
ban, igy nagyobb gyakorisággal kerülnek a leterheltségük firggvényében hadtesi típusú
segélyhelyek váltására. A §érültellátás általános rendszerét vizsgálva, sajátosságkéni szá-
molhatuok azzal, hogy a védelmi harc dinamikájának ftiggvényében, a segetynyújtás
rnérvének eksztrém módon történő beszűkítésére is sor kenilhet, továbbá már az elsó
orvosi ellátást követóen közvetlenül a vl<B-ra kerülhet a sérült kiúútése. Á vkB-ok
múködésének megszervezésénél nagyobb frgyelmet kell fordítani a2 osztalyoző kliritő
állomások múködtetéséfe, a belsó információ, a sérüIt átirányítás operatív lehetó§égé
nek biztosítására.

A scrültek ltatraszilLtasanak alepelvét a magamra va]ó kiüdtés elvét - várhatóan
többwör fogja kiegeszrteni a m€amtól való kiüdtés gyakorlati megvalósítása, amely
clsősorban a második lépcsó és harcból kivont csapatokra lesz jellemzó.

A keletkezett séniltek gyors hátraszál]ítására valamennyi reodelkezésre áJló szállí,
tóeszköz felhasználását ós i8énybevételét kell számbavenni. A sebesült kiüritő eszközö,
kct alapvetóen két decentrumban célszcrú csoportosítani. A hadtest típusú segélyhe-
lyekre a hadsereg_a rendszeresitett és megerósítő eszközeivel (KHEL egészségugyi tlan-
dár áJlományából) a VKB, OKÁ-okra éi VKB,on belüli száilításra a kHEie!éwség-
ügyi dandárok állományából kijelölt száIlítóeszkózök igénybevételét célszerú teruezni.

_lJjszerúen 
jclentkezik a kórházvonatok alkalmazása is, mivel a meglevó kórházvo,

natok. e8y tésze közvetlenűl kijelölésre kerűlhet e hadte§t-típusú sógelyhelyc-król a
vonathoz kiszállitott séniltek kiürítésre, nagyobbik része a VKB-ok kóüáiai kiüdtését
végzi.

A tábori segélyhclyek telepítésénél célszenínek látszik a vegycs település alkalma
zása, amely egyrészt nagyobb lehetóségct biztosit a mcgbízhatóbb munkafeltételek
rnegtefemtésÓre, másrószt me8gyorsítja a települési körlet gyors elh4gyását is,

__ A várható egészsó3iigyi vesztesaB prognosztizáIása során h4gyományos fryyverek
alkalmazása viszonyai között is számolni kell a tömegprrsztító legyverekhez hasonli,
hatású sénilésekkel, amelyek a védelmi sávban meglevó vcszélyes iizemek, atomerómú-
vck rombolása követkcztében jeientkezhetnek. Az ellenség által alkalmazott nagy pon
tosságú fegyverek, valamiot a várhatóan nagy számú légidcszant következtébenjéléntó-
scn megnolret J hatsö hal.lroD clbclyezkedó csapatoknál a só-niitek száma, amely meg-
körctcli nrnbil cgeszscgügyi t/rrJIek mJködkrc\el.
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A csapatok huzeínosabb ideig eg1, helyben való tartózkodása kiemeli a közegész-

ségugyijárványügyi rendszabályok foganatositásának szükségességét.

Az clmúlt idószakban végrehajtott egészsógügyi gyakorlatok során széleskörúen

vizsgáltuk a keletkezett §érültek cllátásának dinamikáját a szakmai szempontokon tul-

menóen abban a mclaközelítésben is, Irogy milycn módszerekkel lehct továbbb csök-

kentcni a séfülés helyéróI a végleges gyógyulás helyére törtónó ellátással egybekötött

kiürítés idejót. A fenti javaslatok - úgy ítélhető meg - segíthetik ennek a célnak a teljesi
tését, de célszerú kidolgozni és általánosítani.

6. A baltópteutlt kérdéseinél azt az ataiáno§ elvet célszerű mérvadónak tekinteni,
hogy honi terüIeten vívott védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának általános rendsze-

rét a koa.líciós állományú ítont határozzl meg a nemzeti sajátossfuok ma,ximális érvé

nyesítése mellett. Mindezek szem clótt tartásával a hadtápvezetés területén aktuáli§ fel-

adatainkat a vezetés bürokratikus vonásai felszámolása, a számítógépes támogatás lehe-

tóségének bóvítése, valamint az együttműködés kérdéseinek, módszereinek kidolgozása
jelenti,

A Csapathadtáp Szabályzat tervezet kiadásával egységes rcndszerben keniltek meg,

határozásria hadtest (dandár) hadtápvezetésével kapcsolatos feladatok. A kiadást köve,

tóen a gyakorlatok pfóbái igazolták a törekvés helyességét, de ugyanakkor megmutatta

néhány területfe vonatkozó korrekció szükségességét is. Ezek közüI a vezetés okmáoy

rendszeréoek egyszerúsítése, a vezetés számítógépes támogatásra alkalmassá tételét kell

kiemelni.

A vezetési okmányok korszerűsítése során alapvetó törekvésnek kell lenni a párhu-

zamos, azonos adatokat tartalmazó általános és szakági vezetési okmányok kiszúfése és

megszüntetése. A számítógépes feldolgozás pedig megköveteli a formájában és tartal-

mában is összehangolt okmáoyrendszerét.

A végrehajtott gyakorlatok bebizonyították, hogy a védelmi hadmíívelet hadtáp-

biztositásának sikere nagymértékben függ a hadtápsávban tevékenykedó szervezetek

összelrangolt tevékeny§égének minóségétól. Az együttműködés megszewezésénél cél-

szerúnek látszik felülvizs&ílni azt az ka)nazott módszert, hogy az ósszfegyvernemi
parancsnok á,Ital szervezett együttmúkódési etápoknak megfelelően szervezzék meg a

hadtáP cgyüttmúködését is. Ez a bontás, míg időrendben megfeleló alapot ad a hadtáp-

biztosítással kapcsolatos feladatok koordinálására, addig az adott feladatban részt vevók
tevókenysógének összehangolását már csak jelentós korlátokkal képes biztosítani.

Az együttműködés általános rendje, a vizsgálandó kérdések és módszerek még

további vizsgáIatot igényelnek. Ezeknek a vizsgálatokoak, majd az ezeket követó gya-

korlati próbáknak kell választ adniuk az együttmúködéssel kapcsolatban fehetetl javas-

latok helyességére.

A hadtápvczetés akkor vá.lik hatékonnyá, ha 
^z 

adott szervezet tényleges lehetósó,

gét (híradó, szemólyi) figyelembevétclével határozzuk rreg a hadtáp csoportosítását, az

egy idóbcn alkalmazott hadtápszervezetek számát és működési terúleteit, Nagyobb
jelentóségúnek kell tekinteni a }tclyszíni segító ellenórzéseket, az operatív csoportok és

összekötó tisztek a|kalmazlsát, mint a vezetés operativitásának egyik forrását,

A hadtápvezetés átadá§a,átvótelc kérdése az alap HVP kiesése esetén me8 szamos

tisztázatlan kétdést takar, amelyek íeloldása soronlevó feladat.
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l
A cikkberr, annak L.orlátozott leheósége miptt cqak fó vooalaiban vázo. ltatjr qrelve,

tett kérdésd.f€ ad,andó válasc egy viltl'z4áL M€ítéte§em §z€fint §züt éges továbbj
kutatást fal}aütí}u ok, vi táznun k a m ego§{g eiltszerúb_b rn ldotatai §válasatasábaíI aoíiák
erdeköen, hogy minéI jobban fe]ellünk meg alaprendeltetesünknek.
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Az Egyesített Fegweres Erők
koalíciós csapatcsoportosíiásai egészségügyi biáosításának
aktuális problémái a korszerű védelmi hadműveletekben,

a háború kezdeti időszakában

Dr. Villátryi Ftrnr a. uds, balntlamáay,k kanlitlánna
Dr. Láxló lrurt o, ala,

Dl SztlhoLi Litló o. iirgl.

A űdllrn a batcnak olyan íormája, meiyben a csapatok célja megtartani az elfoglalt
állásokat, visszaverni az ellenség támadásait, annak jelentós veszteségeket okozva, vala-
mint megtercmteni a kedvezó feltételeket a támadásba való átmenethez.

A védelmi hadmúvelet egészségügyi biztosításának elvei, gyakorlati íeladatai a had-
múveietek egészségügyi biztositása elveinek és gyakorlatl feladatainak íontos részeit
képezik, Sikeres megvalósitásuk egybeo kedvező feltételeket teremt a támadó hadmúve-
letbe való átmeoet és annak folytatása egeszségügyi biztositásához.

A csapatok védelmi hadmúveletének egészségügyi biztosítását a védelmi hadmú,
veletben olyan sajátos körüImények közótt kell megszervezni és végrehajtani. mint:

- az ellenség erófölénye, n€y pontos§ágú fegyverei hatékonyabb alkalmazásának
lehetóségei, csapásai a védelem méIységóbcn levó cgészségúgyi szervezetckrc;

- várható az ellenség beékc,lódése a hadseteg védelmi rendszeróe;
- elóre nem látott helyzetck alakulhatnak ki, melynek következtében készcn kell

lenni egy idóben védelmi és támadó jellegú feladatok egészségügyi biztosítására is;

- az egészségügyi biztosítás megtcrvezésóre, megszervezésí:re a védclerrrbc való
átmcnet változatainak fűggvényében igen kevés idó állhat rendelkezésre;

- a csapatok hosszantartó tartózkodása a védelmi terepszakaszokon a terep szeny
nyezéséhez, a közegeszségügyi lrigiénés helyzet romlásálroz vezetbet az adott területen
és a vódelmi építményekben, amely az egészségúgyi szolgálattól megkóveteli a személyi
állomány táplálkozásának, vízellátásának és elhelyezésének szigorúbb ellcnorzeiet, a
lövészátkok, íedezékek, ósszekötó árkok és cayéb épitnrélyek higiéoés elleoórzését,
valamiot intézkcdóseket azok megfeleló állapotban tartására. Mindezek kövctkcztóbcn a
lradsereg védclmi sávjábao jelentós nrennyiségű járványegészségúgyi és állategészség,
ügyi crók ós cszközók igénybevételére kerülhet sor;

- fclmcnilbet annak igénye is, hogy a sebe§ültszállító közegészségügyi,járványügyi
alegységek, egységek rószben, vagy teljes mértékben kapcsolódjanak be a polgári sérül,
tck ós bctcgck kiüútó.sóbe, valamint közegészsógügyi,járványvódclmi fcladatok cllátá-
sába;
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- a hadműveletben részt vevó csapatok koa]íciós jellegűek, mely a szóvetséÉacs
hadseregek egészsógügyi szolgitlataitíI az egészségügyi biztosítá§ terén egységes szemlé
let és szervezési elvek alkalmazását követeli meg.

A védelmi harc során az egészségügyi szolgá]atnak állandóan készen kell állnia
manóverek végrehajtására. Elegendó eróvel és eszközzel kell rendelkezoie a gy6gyitó-
kiúdtó rendszabályok folyamatos vógrehajtása órdekóben, A jelentós nagysfurcndú
egészségügyi veszteség, a hirtelen változó helyzet kórülményei között biztosítani kell a
rendelkezésre álló erók élet és munkaképességének megóvását, ennek ellenére a terve,
zés során számolni kell az azokban bekövetkezó veszteséggel.

A (:d pd / 0 É útle h i barrt n e L al úKe, egé.u,,/ 7iig i b izt o.r lttí,úna h

ía /f/1,1?lo l

A csapatok harctevókenysége egészségügyi biztosítása alatt a személyi állomány
egészségónck megóv sa, harcképességének íenntartá§a, megóvá§a, illetve helyreáIlítása,
a sérüItek és betegek idóbeni segélyben részesítésének, gógyítasának és alaL:ulatukhoz
mielóbbi visszaküldésük érdekében végzett terv§zerű tevékenységet értjük, mely
magába foglaija:

a) A vezetés feszes megszervezését és a helyzet dinamikus változásához alkalmaz,
kodó rugalmasságát.

b) A csapatok személyi állományának, valamint az egeszségügyi alegységeknek,
egységekoek és intézeteknek íelkészitését,

c) A gyógyító-kiürító biztositás rendszerének me8tervezését, megszenezését,
múködtetését.

d) A közegészségigyi,járványűgyi és munkahigiénés rendszabályok rendszerét,
e) Az alárendelt csapatok egészségügyi anyagi eszközökkel történó ellátását.

! A személyi állomáoy tömegpusztító fegyverek elleni egészségűgyi védelmót, a

tömegpusztító lcglvcrck alkalmazása kóvctkezmónyeinek egészségügyi felszámolását,

g) Az egészségügyi szolgálat cT ői élet- és múködóképességének fenntartását.

1. Az ql:zúgig,i biztrl,rítá,r tanezl,títleL, tezetl.únc* sajátos Atil)elclni }li
A szövetséges csapatok egészségügyi szolgálatainak munkáját - a közös hadműve-

letek egészségügyi biztosfuásával kapcsolatos rendszabályok idóben történó és folyama-
tos végrehajtásának céljából - szoros együttműködésben, egységes egészségügyi doku-
mentáció a-lapján, alapvetóen a saját ncmzeti erólorásokra támaszkodva a területi ellá-
tási e]vc* szerint kell megszervezni, illetve végezni.

Amikor a szövetséges csapatok egészsépigyi biztosítása a saját orszS területéről
nehézsógekbe ütközik, akkor azt el kell hogy lássa azon íront (hadsereg) egészségügyi
szolgálata, amelynek dlományába ideiglenesen tartoznak. Ilyen esetben a szövetséges
csapatokkal együtt a front (hadsereg) állományába nemzeti egészségügyi szepeket,
továbbá a szükséges anyagr készletet, száütóeszközöket kell kijelölni. Ha erre sincs lehe-
tósóg, akkor a nemzeti csapatok tevékenységét teljes egészóben a front (hadsereg)
egészségügyi szolgálata biztosítja.

A front (hadsereg) állományában tevékenykedó nemzeti seregtesteket (magasabb-
egységeket) meg lehet erósíteni a íront (hadsereg) egészségügyi egységeivel és intéze,
teivei
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. Az egészségügyi biztosítás megszcrvczését, végrchajtását a csapatok védelembc

való átmenetének esetei és körülményei döntóen befolyásolják.

Ha a hadsereg a háború kczdetén a koalíciós front keretébcn megy át védelembe, e

tervezési és I;zeruezési fel"dutok az állandó harckészültség idószakában megvalósulnak

és folyamatosan pontosításra kerülnek. A védclmi hadmúvclet egészsé3$gyi any4gi

szükségletcit biztósító anyagi eszközók részben az állandó harckészültség idószakában,

majd JOntO mértékben a' veszélyeztetettség idószakában a hadsereg részére a meghatá

rozott menoyiseghen atadasra kerülnek, A hadsereg egészségügyi szolgálat, valamint a

központhadtáp elóretolt JcpLso (KHEL) erói és eszközei egy részének a támedásba való

átmlnet és a iámadó hadmúvelet végrehajtása érdekében való tartalékolása céljából a

háboru kezdeti időszakában folytatott védeimi lradmílveletben a sérültek ós betegek

kórházi ellátása alapvetóen a vegyes kódrázbázisokban (VKR), kijelölt polgári é,s kakr
nai stacioner kórhizakban, az egészsógiigyi anyagi biztositás pedrg a kijelólt polgári és

katonai ellátó bázisokról valósul meg.

Ha a hadsereg a háború kezdetón a koalíciós front támadó hadművelete végrehaj-

tása közben - u-Úo.. támacló hadmúvelet rószben, v:tgy egészében elakad, vagy egé-

szébcn clakad - megy át védelembe, a közvetlen tervezési és szcrvezési léladatok végrc-

hajtására igen rOvid idó á1l rendelkezésre. Az anyagi készletek feltöltósét, a.séíiiltek hát-

raizállitásái rendkívül fcszített üremben kell végrelrajtani, Az esetek többségében a

vé<]clmi hadmíiveletek kezdetéig ezek a feladatok csak az elsó lépcsóknél kerülnek - sok

esetben még ott sem egészébcn - befcjezésre,

1.1, A ttzttijltl htpcwlatrt ,ftí ltlttdattl*,,

a) Mindenkor tisztázni kell a kia.lakult helyzetet elsósorban annak elbírálá,sa érde

kében, hogy az egószségügyi biztosítás kialűtott rendszcre megfclel-e a követelmé-

nycknek;
b) Fokozott figyelemrnel kell megszervczni az e8yüttmúködést a szövetséges csa-

patok egészségügyi izolgálataivaI, a hátországi csapatokkal, valamint az állami cgész,eg-

iigyi szolgálattal,
c) ,A várhatí., egészségiigyi veszteségrc alapozva kell megtervezni az egészségtigl,i

erók,Ázközök csoportosításái, a szervezctszcrű és mcgcrósítésül kapott erók, eszközök

alkalmazását.

Az egészségügyi erók. eszközök csoportositása keretében ki kell alakitani:

- az elsó iépcsóben harcoló csapatok egészségügyi biztositását végzó cgeszsegüg1,J

egységek. alcgysógck csc4lotjait;

- a második lépcsó harcbavetósét bizlositó, valamint a küIölllc3es, illctve ideigle-

nes hadrcndi elemei cgészségügyi biztositását végrchajtó eróket és e§zközöketi

- nagyfbkú mozgókonysággal rendelkezó egószségügyi tarralékot _a megsemmi-

sirlt, illctvc múíködókóptelenné vált egészségügyi alcgységek pótlásáta, a kúlónbóző irá-

nyokban a telTczcttól eltéró helyzet kialakulása esctén a fclnefilló többletkapacitás

lgény kielégítósórc (akár hagyományos, akár tómegpusztító ícgyverek alkalmazása csc

télr ),
d) Rcndszetint a védelmi hadművelet megvívásáoak iclőszakában. keil mcateL-vczni

és lokozatosan megszcrvezni az cllencsapás, a tímadó lradmúveletbe veló átmenct

cgészségügyi biztosítási íeladltait,
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e) Az ellenség által közvetlenül veszélyeztetett és a tömegsérülési gócok körletei-
lló1 meg kell szervezni a séniltek, a szakteclrnikai eszközök, cgészségügyi anyagok idó
ben történő hátraszáütá§át.

f) Foganatosítani kell a szükséges rendszahalyokat TÖPFE aLknlmazása következ-
ményeinek felszámolására, a közegészségügyi helyzet stabilizálására" a csapatok egész-

ségügyi anyaggal történó ellátására, az egészsógügyi manóverek, a betört ellenséggel har-

cot folytató és támadásba átmenó csapatok egószségügyi biztosításának szeryezett,
folyamatos végrehajtására.

1.2, A Jlöl,úJ,;!!! hdtl,;u,,::geÉ tgi,tztigiigl,i ,rztllgiLltai Lg iittttt/iküLslttLk rld?kíí íliilríli,,

- a sérültek más szövetséges hadseregck gyógyitó intézeteinek kell fogadnia abban
az esetben, ha a kialakult helyzct niatt a 5éfilltek kiüritóse saját (nemzeti) egészségügyi
intézetekbe nem lchetséges, v€y á kiürités a séniltek állapotának rosszabbodásálroz
vezetne;

- a szövetséges hadsereg egészségúgyi szolgálatáoak megerósítése más hadscregek

egészségügyi szolgálatának eróivel és eszközeivel akkor, ha valarnelyik szövetséges had-

setca egészségügyi szcllgálata nem képes végrehajrani a ráháruló leladetokat (pl, ha
olyan nagy mcnnyis{li sórültet és beteget szállítanak cgészségügyi intézeteibe, amely
jelentós mértékben meghaladja azok teljesltóképességét);

- a sebesültszállitó eszközök közös fellrasználása tömegsérülési gócból való kiüri
tésre, töme8es egészségügyi vesztesések keletkezése esetén;

- együttes járvány egészségügyi rendszablrlyok végrehajtása mind a szövets<gcs
hadseregek állománya kózótt, mind a lladmúveleti tcrülcten;

- a szövetsé8cs hadsereg egészségügyi szolgálatának ellátása a szűkséges egószség-

ügyi anyagkószlctck más szövetsa€cs lradseregek egészsógügyi anyagraktáraiból, olyan-
kot ha ez az anya1 a saját (nemzeti) raktárakbói nem lenne időben kiszállítható;

- kölcsónös tájékoztatás és inforrnációcsere az ellenséges tömegpuszrító eszközök
alkalmazásáról, járványos megbetegedések kelctkczéséról, azok lokalizálására, felszámo,
1ására hozott rendszabályokról és minden olyln egyób kórülményról, nlelyek íontosak
lehetnck a szóvetsé!]es hadsercgek e!ryiittes tevékenysé8ének egészsógügyi biztosítása
szcmpontjából;

- e szövctsógcs hadscregck egészségügyi szolgálatai együttmúködésének fontos
terúletét képezi a kiilönböZó nemzetisé8ií katonasórültek áPolásáról tötténó kölcsönös
tájékoztatás, valamint a csapatok cgészsi3ügyi biztosításának megszervezóséról törtónó
információcscrc,

1,3. Ar qilz.lilijgi .rzllgillt ttzttút

A koaliciós liont csapatainak egószsógűgyi biztosítását a front egészsógügyi szolgá
latfónök tcrvczi, és szcrvczi az clózíiekben vázolt elvek figyclernbevételéve1, szcltos
együttmííködésben á nemzeli hadseregck lront tagozatát képviselő egészségügyi szolgá-
latíőnökségekkel. A Magyal Néph,rdsereg cgészségügyi szolgáJatának vezeté§e védelmi
hadmúveletbcn az MN Hadtápvezctésj Pontoil tevékenykedó MN ELISZ!'*ég útján
valósul meg. Az alárendclt cgészségügyi szolgáiatok egységcs clvek és szernpontok alap

Jan történo irányrtlsa erdekebcn szolgálatlőrröki intézkedés és fószakorvosi direktívák
kcrülnck kiadásr.r, Az MN Et]SZlr-Sóg munkájának lratókonyságát az MN Elóretrllt
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Hadtápvezetési Ponton dolgozó MN EÜSZF h, segíti, aki szakmailag közvetlenül irá-
nyítja a hadmúveleti tefület szakosított §zakorvosi ellátásának szervezéséért felelós MN
Központhadtáp Elórctolt Lépcső egészségügyi osztályának munkáját. A hátorsz4g terii
ietén diszlokáIó egészségügi szervezetek feletti parancsnokságot az MN Hátotszlgi
Egészségrigyi Alakulatok Parancsnoksága gyakorolja. A részére meghatározott feladato-
kat önálló harcállásponton települve látja el.

Az állami egeszségrigyi szervekkel történó hatékony egyúnmúkódés, továbbá az
MN egészségügyi szolg]ílatának munkájához sziikséges iníormációk biztosítása céljából
a megyék vezetési Pontjála megyei ósszekötó csoportok települnek. feladataikat a
megye egészségügyi osztitIyával szoros e!ryüttmúködésbeo hajtják végre, Az általuk
szolgáltatott iníormációkat az MN HEAP gyújti össze és továbbítja az MN egészség
ügyi szolgáladónökségre.

A Magyar Néphadsereg egeszsépigyi szolgálatának étdekeit a Szocialista és Egész-
ségügyi Minisztériumban hivatásos orvos és gyógyszerésztisztekbóI álló egészségügyi
minisztériumi operativ c§oport képviseü, Közvetlenül az MN EÜSZF,§éggeI álnak
kapcsolatban.

1.4. Várbattí cgt.fzsl?lj{i i urz/!i8

Az egészsépigyi biztosítási tervek elkészítése során a váflrató egészségügyi veszre
séget fegyverfajták szerinti bontásban, feladatooként és esetlegesen irányok szcrinti
felosztásban kell meghatározni. Ez azt jelenti, lrogy a csapatok feladatainak fűggvényé-
ben a hadmúvelet idószakára nagybani számvctós készül, amit az elsó harcnapra részle-
tesen ki kell munkálni, a napi egészségűgyi veszteség konkrét ismeretében pedig a
kövcrkezo lrarcnapra prognoszriuaIni,

Az összíegyvernemi hadsereg 4-ó napos védelmi hadmúveletében hevenyé§zett
védelem esetén tömegpuóztító fegyverek alkalmazása során összességében 17,6 -
41,4o,'o os, mig napi ái.a3;ban 4,)-6,/)eros egészségügyi veszteség keletkezésével számol-
hatunk. Elókészített véde]emnél ez az adat 12,8-26,1a/o, napi átl4gban 9,2-.í,40ó lehet.

Tömegpusztitó íi:gyvcrek aikalmazását ieltételezve külön szúkségcs részletczni az
atom , vcgyi, biológiai fcgyvcrck. továbbá a h4gyományos fegyverek által okozott
egészségügyi veszteséget, A vegyi, de elsósorban a biológiai fcgyvcrcktól várható egész-
ségúgyi veszteséggel - amíg fennáll ezen íegyveríajták alkalmazásának lehetósége
számvctnünk szúkséges.

Az atomfegyver okozta egészséllig},-i veszteség n4gysága Íiigg a csapások számátóI,
az atomeszköz hatóerejétól, a robbantás módjától, a harcrendtól, a csapatok súrúségé-
től, a múszü-védelmi berendczósck korszerúségótől, a tefep- és meteorológiai viszo,
nyoktóI, továbbá a napszaktól.

Az atomfegyver hatóerejóvel és a robbantási móddal összefüggésben például a 2
KT-n aluli atomfegywerek földi robbantása esetén a vezetó sérüló§ kb, 770l0-a sugarsérü,
]és, lro/ra ó8és, 8o/o,a traumás sénilés, Ezze] szemben 20 KT-s atomfeglver alkalmazása-
kor n előző arányok jelentóseo módosulnak, igy a rczető sérülés kb, 26lo-a su8ársérü-
lés, 410lra égés, és 33% a traumás sérülés.

A NATO fegyveres eróinek rendelkezésére áIló atomfegyverek figyelembevételé-
vel a keletkezett §éfülé§ek 80-8rqra várhatóan kombináIt jellegú lesz.
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A tömegpusztító fegyverek másik nagy §oPortjat a vf8yi hárcanyagok alkotják, A

r'"*i .. uto.i"gyu", karör, igcn n4gy, li'*onlosag ubból á,zcmpontból, ho8y minJ-

r.ai'r.*""Jri,r"iUr"" io..gi"-raíioco( Ielrchozni, Egye, ny,ugati kJlonai 5lerzok

;.;;";;;i#hJÁ kOro?, r,t "á,;,-h,gy" 
rcrcpen'] elónyben reszesirik mind az

;;;;];lnJ ;i.s;many,,s íegyuerckkel s,áben, Az MN elvonuló száfazföldi csapa,

i"inel ued"l-i hiá.tu"iet .oián napi áll€ban 0,]-0,4!,0, hadművelet alart összesen

;;;,4;*c|t- i"g,yretóI keletkezó egesziegügyr veszteseget. prognos"ztizálhatunk,-'- 
a 

'Otn.!p*r'Úó 
ícgyverek sorába t,,o,ik u, ugyn"u",tt biologiai fegyver, amely

b"ká;;;;:'r"gy toxiíi tarta]maz, A biotogiai r"_q::: 9k*'i ,egeszségkárosodás
O"rnrn;rrr" i" ,e'izélyc" e, jelenLo,, mrg -na, leg1rerÜlrjkkal cgy idöbcn. üaJmazva a

.i.ri"i.r,"i..li"r.iálrn"k't"h.o,.g.inöreIi,-Áz Am,rikai Egyesülr,államokban, a

lepuiabban clciiütorr nag h.{r;\Ll loxinoL a]ka]mazata s0-r,tru*ában rúllos, r0oo lban

iJr.p".. 
'-]Ó; 

.lan ÍOnnyü le[olya,Lr mcgbcteg, Jé\l (redmenye7l]ct,

i, örsrí"gyv"rne-i hajsereg uád"Li h"irnuu,l"te roráo biolögiai fegyverektól

.""i 
"J-"nl^" 

ulí_u,2o,,, a hadmuv-clet összességére vonatkozóan 0,4_1,2!,,o egészségügyi

,elzte.éi keIctkeze,,ivcl szamoIllarunk,

Natliainkra .r nlgy Donrossagú e5 iüzelejú fe5ryt erek egcsz -orjl téilc\lteirek ki (|l,

,, AiSÍÜLi'BRíÁ"(,gÁ, PiS§. SOr,qS, .tAilü r,nd,icr.k), Ezeknek a legyterek

nck , uloh;Li. DL]5ZIIró L,re|c - (\ (,Z al e8i\7\c8Ü8yi rzolg,L,rt tevckenys(gl §zemPonriJ-

U.i ,,,TjlrUr'Ú"s - ö,,zell;,onlrLh"ar" ,-lrji, jszati ,tom tcgyvereker el,

Á várható ellenség arzenáljában levó lóíegi veLek, n,rgy hatóercju ózérsegi fegyvcr-

,..il;;;i,;;püló e, i"r",,n, 'bo.b"k, graniiok hatisukar tekjntve zómében végtag-

,Z.rre."*a, a'csontok tóbbszörös szi]ánLos töre'övel, zart koponyltraumák keletkezé_

,.""i .. ti,.n",l, szöver.criilesckkcl jirnak,.tcIento, hrIyct loglaInlk el l haglomanyos

i *i"..irö)"r', r gyujróíeg1 r er<k, rrelyell külün kjemc|é,e ;zert i, szük,ége,, men az

Ö,'rjn,rr.r""+y iOÚLr.!, .,tr,llh,n' katonai ,zoI8rlltr, alkaImad,rrrnr r,]ik,
='A h;gy.-Öos ícgyvcrektól keletkezó egészségügyi veszteség napi átlagát

védelmi lraadmúvelet során 2,J-2,rqrbaD, , hadrniu"lei öis,"sségében 9,2,15,O(Ij,ban

lr,r,irozhltiuk mep. Szük.c{esnck t'lnluk mc,gjeg1ezni, hogy rómegl,u,zt;ro Íegyr,rek

, riri.rrr.r"rr. r.J.i.""l i l,rO" ,'hl;yorn.ln1o, fcgyv.rekrol virhlro egcszrégü*yi

veszteség mintesy 1)-20i'rra az elóbb clmonclottaknak," 
i i,, ,|rr"Í1lOgli szrlgű/at flllzl,r:tt, .l,, 

m4gába toglatja anork,fejlesztesét; a csapatok

el.ó ha,]műu"lctek ulatti egészségrjgyi bit^,,t],on"k ,e8",,czesére vonatkozó elhatá-

rozá. megh.,zaralat ,, an',rak lcn,ic,ér:,r ,züL,LpL,, cp"z"gülyi crók es e,zk,,zók

-.*i"i.rilr*.ri"rrtásanak letrehozását, beleértvi az anyagi eszközök í;lhi]mozását,

r."'i"*'i"".-r'i ."i 
". 

merb'7hdto rLj(é§cl. Jz cg(,zse8ú8yi degy,t,gek, egy\egek, mJgJ

.;bÜ;.L""k ..-;,.z. r.i ,, 

"r",o 
.zen eirlck mi,,dcÚIáalt, f,ikc,zite,c, és maga, íoku

r,-. ?Í .?rrgari,e.i készenlétbcn való tartását; a politikai munkát; a vezetés megszerve-

zését.

Az egészségügyi szolgálat iejlcsztésc a biztositandó csapatok.kotszerúsítésénck,

,a.rl"J áa.tr-."r. és az 
-olszág 

g,rzJa,,,gi le heros.]geinck fig1 elcm bcvetclével valósul

mcr. lnnrk.oran kt,Iön.l, fily,ln,er kcil tbrdirani az eg(\7\cti8\i,zolgalrt heke e,

i.;i,.r;; ;ii;ö";.r, "p"Inií" 
mcghatározására, szcrlezeti fclépítésének szervezési

elvcjnek és technikai i-elszareltségér-rek korszeriísítósér,e,

Ezen felar]atokat a csapatoakjle§ztc\l es har,,i eikalmazasi tervcnek megiclelócn

kell vegrelralieni bókébcn, 
'valamini kúzlctlelrül a hadmutletek megvívása előtt,



A védeimi hadmúvelet előkészítése idószakában loganatosítandó konkrét rcndsza

bályok mennyisége és azok tartalma fűgg a hadsereg véde]embe veló átmenetének ese-

tcitól ós kórülményeitőI. Ha a hadscrcg a háboru kezdetén mcgy át védclcmbe, kiemelt

figyelmet kcll forditani:

- az állandó harckésziiltség idószakában kidolgozott egészségügyi biztositási tcf-

vcknck, okmlLnyoknak alapos megisnrcrésére, a kialakult lrelyzcthez történó 1gazításáfa,

a szükségcs részokmányok kitloLgozására;

- a seregtestek, a központhadtáp egószségiigyi szcrvezetek ós az MN más csalxtai

tevékenysógéi befolyásoló állarrri egészsegügyi szervezetck hadiálJomanyra való átállitá,

sára, ösizeiovácsolÁára és a védelmi h;Jmi^e]et kövéTelmóo1 einek mc;líeleló csopor-

tositásának idóbeni lótrchozására:

- az ellátási iorrások kijelólésére, illetve pontosításár4 az anyagok felvételezésé,

nek, kiszáliitásának megszervezésére. tagozatokon belüli íelelósségek pontos meghatá-

rozására,,

- a tcrvezett települési (elhelyezési) és tartaték telcpüIési körletek, katonai gépko-

csiutak közegészségi'rgyi járványügyi feldeútésére, a fclderítés eredményének ftiggvé

nyóben a szúkséges intézkedések végrehajtására;

- a szükséges megcrósító erók és eszközök bevonultatására, átvételére;

- ,r tagozatok, a koallciós front, az érintett hátotszági seregtestek és az egószség

iigyi biztoúásba bckapcsolódó polgári szervek közótti e8yúttmiíködés diílerenciált és

feszes mcgszervezésérc.

Ha a hadsereg a koalíciós front támadó hadművelete során nregy át védelembe, az

alábbi fóbb rcrrdszabályok íoganatosltása válik szüksógessé:
, harctcvékerrység és a csapatátcsopottosítások egyiclc,jú egészségiigyi biztositása;

- az egészségúgyi erókkcl és eszközókkel történó manóverezés, a védelemnek

meglclcló csoporósítás íelvétele, valamint a települési (elhelyezkcd(, i) ós tartalék kör-

lctek kijclólése, felderltése, elfogl.rlása és bereodczésc;

- az alárendelt egészségügyi szolgálatok megerősitése a szüksúges gyógyító ki-

üútó, közegészségügyilarvanyLigyi erókkel, eszközókkcl, továbbá a csapatok tchermen-

tesítésc a sérültektól, betegcktól;

- az anyagr készletek feltöItése, a felhasznáIás rendjének mcghatározása, a szüksé-

acs tartalékol ugozatonként történó létrehozása, esetlegcs átcsoPortosítások végrelraj-

úsa,

3. A la}ldlok gig,í/ó,kiill-itii bi:r).lííiiil rna+ába íoglalja a sérülteknek, betegeknek

biztosítandó segéIynyújtást és gyógykezelést, valamint azok hátraszáliítását. Az egész

ségügyi szolgálát tevékenységének e két oidala szorosan kapcsolódik egymással és mint

"gy,ég., 
..nd.r.. kcrül végrehajtásra, A sérültek és betegek egészségiigyi ellítása_ és

g|bg|&ezelése scgólyhclyekén (ún, caészségiigyi kiürítési szakaszokoo) törtónik, Ezek a

Üriíiési íLtvonal,rk mentén azzal a feladanal települnek, l]ogy ez osztáLlyozást követóen

Iássák el a beérkezri sérülteket (betegeket) elókészíwe óket a további hátraszállításuk

sórülésük, illewe megbetegedésúk telmészetének'figyelembevételével, azaz rendeltetés-

szerűen tórténik,

A Varsói Szerzódés tagallamok fcgyveres críiinek gyógyító-kiüútó biztosítása össz,

hangban keil hog1 álljon a korszerű háború jeilcgével és körülményeivcl. A gyógyító-

kiürító ellátás alapclvei a kóvctkczók:

jl
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l.

- az egész§égügyi szolgálat eróinek és eszközeinek maximális közelítése a tömegts
egészségügyi veszteség keletkezési helyéhez (körzetéhez) mindazon esetekben, amikor
ezt a harcászati-hadmúveleti helyzet lehetóvé teszi;

- a sérültek gondos elosztása (osztályozása) az egészségügyi kiűrítési szakaszokon;
a részükre szükséges segelynyújtás mérvének beszúkítése egészen a halaszthatatlan be,
avatkozások elvégzéséig az elsó onosi segóiynyújtást és a szakorvosi segelynyújtást biz-
tosító egészségügyi kiüdtési szakaszokon;

- a segelynyújtás során a legegyszerúbb diagnosztikus és therápiás módszerek és

rendszabályok alkalm azasa| a győ8yít6 rendszabályok lehetőség sze nti egységesítése a
nemzeti sajátos§á8ok figyelembevételévcl;

- a könnyú séúltek teljcs felgyógyulásrg történó gyó8ykezelése, harcképességük
IrelyreáIlítása a hadszíntéren települt intézetekben, továbbá az elóreláthatóan katonai
szo\álatra alkalmatlanná váló séniltek kelló idóben történó hátraszállitása a hátor-
szágba

- a katonaegészségügyi szolgálat szoros kapcsolatának biztosítása a Varsói Szerzó-
dés tagállamai állami egészségügyi szolgálatainak szerveivel.

Az egészségúgyi kiüdtés szakaszai és a nekik megfeleló segélynyújtás terjedelme a

következó:
század sebesült8yújtő fészek - elsóscgély;

- zászlóalj,segélyhely - szaksegélyhely;

- dandár- (ezred-) segélyhely elsó orvosi segélyhely;

- hadtest segélyhely (eü. z,, eü. o.) - szakonosi segély;

- vKB-k (MNK tefületén íolytatott védelmi hadműveletben), valamiot az

- eü. dandárok kórházai (MNK határain túI) - szakosított szakorvosi segély.

Az ön, és kölcsönös segélynyújtás, valamint az egészségügyi katonák íltal nyúj-
tandó elsósegély helyei nem tartoznak szorosan a kiürítési szakaszok sorába, inkább
csak ellátási szintet jelólnek. Védelemben - eltérően a támadó harc egészségűgyi biztosi
tásától a zászlóalj,segélybely, mive.l feladatát már letelepüive látja eI, a kiürítési szaka
szok közé sorolható.

Az elsó orvosi ós szakorvosi segély a belyzettól íüggóen teljes terjedelemben, vagy
csak életmentó javallatok alapján nyújtható a nemzeti egységek, m4gasabbegységek és

seregtestek segélyhelyein. Az egyes kiüútési szakaszokat úgy kell telepíteni, lrogy az elsó
orvosi segély nyúltása legfetjebb 4-6 őráa, a szakorvosié legfeljebb 8-12 órán belül a

sérülé§ pillanatától §zámitva megtörténlre§§en.

A scbcsültek és betegek szakosított szakorvosi segélyben való részesitése és szako-
sított gyógykezelése a VKB kórházaiban, illetve az állandó katonai kórházakban;
országhatarokon túIi haclrrrúveleti terúleten az egészségügyi dandárok, vaiamint a front
illetve a szóvetséges államok kórházaiban történik, Ezek elhelyezkedósének a csapatok
harcrendjétóJ olyanoak kell lenni, hogy a sebesültek és betegek elózó kiüűtési szaka,
szokról va-ló érkezése a sebesüIés (sérülés) pillanatától számirott 48-72 óIán belüi bizto
siwa legyen,

A szövctsóges csapatok egószségügyi alegységei, egységei és intézetei segélynyúj
tásra és gyógykezelésre átvesznek minden sebesültet illetve beteget, iiiggetlenül azok
nemzeti hovataftozásától. A hosszabb idejú gyógykezelést rgényló és a felgyógyulás
utáni továbL,li szolgálatra alkalmatllnnak minósített sebcsűltek és betegek gyógyitása és



rehabilitálá§a, valamint szolgá.latképességük elbíráJása a nemzeti kórházakban töfiénik,
A szövetséges országok kórházaiban gyógykezelés alatt álló sérüItek és betegek szüksé-

ges anyagi eszközökkel való ellátása azon ál]an fegyveres erőinél érvényben levő nor,
mák alapján történik, amelynek egészségügyi intézetében azok tartózkodnak.

Azokat a könnyű sebesülteket és könnyű betegeket, akiknek felgyógulása 5-10
napot ve§z igénybe, rehabilitálásra a szakorvosi segélynyújtásra kijelöIt nemzeti egész

ségr.igyi egységekben és intézetekben kell visszüagyni,
Az elvonuló szanzíőldi csapatok háborús egészségügyi biztosítása érdekében a

M4gyar Népköztársa§ágban létrehozott központi egészségúgyi erók és eszközök jellem-

zése,

3,1. A VKB,L feladata, szttuzete h úllatuáltl,a

A háboru kezdeti idószakában a csapatok báborús egészségügyi biztosítási rend

szerében fontos szerepet töltenek be a VKB-k, Ezek a Szociáüs és Egészségúgyi Minisz-
térium állandó, illewe felállításra kcniló - az MN részére mozgósítás során átadott -
kiürító, önálló szükség és kiegészító kórházaiból alakulnak meg, A VKB-k tevékeny-

sége az MN egységes háborus egeszségügyi biztosítási rendszerében katonai vezetés

alatt valósul meg. A szükségletnek megíelelóen megerósitésre kerűlhetnek kúlönbózó
tábori egészségügyi intézctckkel és egészsógügyi alegységekkel is (mint pid. osztályozó,
kiűritó áIlomás, ónálló cgészségügyi osztag, könnyűsérűlt kórház, sebesültszállító góp,
kocsi század, esetleg tábori fertózó kórház stb.),

A VKB megalakításának célja az MN elvonuló szárazföldi, csapatainál és intézetei
nél keletkezett sérültek (betegek) folyamatos szakorvosi, illetve szakositott szakorvosi
ellátásának biztosítása, a szakaszos gyógykezelés és rendeltetésszerű kiürítés szakmai és

idóbcni norrnativáinak megfelelően.

A VKB rendeltetése a nagy manóverezőképességgei rendelkezó MN KHEL alá-

rendeltségébe tartozó egészsésü8yi dandárok helyettesitése, kiváltása az MNK terüle

tén. ezzel lehetóvé téve azok késóbbi alkalmazását,

A VKR állományába tartozó kórházak száma változó. A velük szemben támasztott
követelményeket alapvetóen a vátható egészségügyi veszteség mconyisége és szerkczeti
megoszlása, az ebból adódó ellátási igények, illetve az MN várható alkalmazásának had-

múveletiharcászati irány ai határozz/k meg.

A Szociális és Egészségügyi Minisztérium feladata a VKR kba kijelóIt kórházak
feláütása, múkódtetése és folyamatos eliátásuk biztosítása - mind egészségügyi ós tech,

oikai, mind a hadtápellátáshoz szükséges anyagokkal - a felá.llításban órinten megyék

egészségúgyi osztályaival clózetcsco egyeztetett tcrvek alapján, szem elótt taftva áz MN
ezLrányLr igenyeit.

A kórházak alapvetóen sebészeti és belgyó3yászari típusúak, így képesek a sérültek

(betegek) szakorvosi, ksebb részben - fóleg a VKB állományába kenilt megyei kórhá-
zak szakorvos-eilátottsQának fúggvényében - szakositott szakonosi ellátására. A vár,

lrató összegészsógügyi vesztcség megoszlását figyelembe vóvc kétharmaduk sebészcti,

egyharmaduk belgyógyaszati típusú ágyakból ketiil létrehozásra,

Az MNK tedletén folyó vódelrni hadművelet során a VKB-k iráoyítása az MN
KHEL egészségrigyi osztálya útján történik, mivel ez a szervezet kooídinálja a csapatok
nál keletkczctt sérültek (betegek) kiűrítését is,
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3,2. A Liizlutbadláp ahreltddtíglbe laftOzó tlirzjígiigi szeraazeíek:

A központhadtáp alárendeltségébe taítozó e8sézségü8yi szervezeteket két o4gy

csoportba sorolhatjrrk:

- u eIső csoportba az MN KHEL közvetlen irányitása alá tartoz1 egéwségügy1

szervezetek tartozn]ak - 3 egészségügyi dandár, összesen 60 gyógyitó intézettel és közel

20 000 €yon biztositják a isapatágózatból beérkczó sérültek szakorvosi és szakosított

lirrko*Jri ellátásánaÉ szeméIyi illewe tárgyi feltételeit. Tevékenységüket további mint-

egy 40 szervezet segíti és hangolja össr",Héd"l"mben az egészségügyi dandárok (dan,

dárószlegek) a peiemvonaltól 80-100 km-re települhetnek,

A sárriliek hadmúveleti területről hátországba történó hátraszállítására ugyanebben

a ta8ozatban 18, egyenként 400 fó kaPacitású sebesültszállító vonat áll rendelkezé,

sünkre.

- A második oagy csoportot a közponrhadtáp hátorsz4gi szerveihez taftozó egész,

ségiigyi intézetek, szthezeiek alkotjáJ<, 
'melyek Úghatarozott harckevültségi iokozat

elienláelését köveióen az MN egésziégügyi szolgálatfónök közveden alárendeltségéból

az MN HEAP utalts4gába teÁlnet"at"(;ttanda katonai kórházak, szanatóriumok),

Közvetlenül az MN egészségügyi szoigálatfónök alárendeltsé8ébe tartozlk , terta-

lékkénl - a Mozgó KórháicsopÓ.r (UrCS;, melynek állományába több tábori gyó-

gyító intézet tart;zik, mintegy i000 ágyal Az MKCS íeihasználására az egészségügyi

iiolgálatfónOk közvetlenül intézkedik, vagyis a hadműveleti tcrületen és az MNK terü-

ietén egyaránt sor kerűlhet alkaimazására.

Migy".o.rzag teniletén folyó véc]elmi hadmúvelet megvivásakor a hadműveleti

ter,-ileteÁ"és a háőrszágban <Jiszíoká,ló csapatoknál keletkczett sérültek (betegek) inté,

zeti ellátását clsósorban- a vkB_k, illewe a szociáüs és Egészségrrgyi minisztérium által

biztosított intézeti féróhelykapacitás igénybevételével kell biztositani, Az egészségügyi

dandárok, és az MKCS is"k a h"lyiet tedvezórlcn a]akulasakor, rendkivüli esetben

kenilhetnek alkrrlmazásra.

3,3, A táuzIiiltli baclrceg egiu,úglig,i szalgálatál,tk Jrll?iíae 
^ 

feladd i:

A zászlóalj, valamint dandársegelyhclyek a vedelem peremvonaldtól 2-6, illefve

8-1' km-es máIységben települnek. A hadsereg hadmlivelcti felepitesenck elsó lépcsó-

1óben vé<Jó h"dást"egé.z.égtigyi biztosítására a hadtesten belül két egészségiigyi kiüd

tési irányt sziikségcs 
-t 

ia^Utuni e. irányonkcnt egy-egy cgeszsegügyi zaszló$at, vagy a

ha.lse."g .geszsegtgyi dandár állomaoy.rhól megerdsrtcskint iularen,lelt önáiIó egész

,egigyi-orit^gotirliiséges teiepítcni, ,l ha,-ltest elsó Jépcsojcben védó dandárok mögött

a peremvonaltól minte8iy 1r-2i km,re,

A másocliklépcsójadtestek egészségügyi ziszlő jaít a hadrend mögött kell elhe

lyezni. Ezek neni települnek, hanem a hadsercg ellencsapásának végrehaitása egész-

Úgi:rqyi biztosltasala kell öket tanalekolni. A hadtest-segélyhely akkor telepüI, amikor a

hat]rest focroi ba..bavetesre kcrü]nek abbóI a célból, hogy megtartsák az elfoglalt tefep-

szakaszt, illewc amikor a támadás felújirása a lI. lépcső harcbavctésévei történik,

Sajátosságként jelcntkezik, hogy a védelmi hrdművelet egészsógügyi biztosítására a

sérültáámhs átkapcsolása érdekében az clsoleptsó-hadtestek mögött x hadsereg egész,

ség,ugyi szolgalatf8nök koordinálásával a pe.emoon,Itnl]0 5tt km es mclységben egy

eg| egészsegijgyi osztaÉlot kell telepíteni, nelycknek feledata:

27



.- biztosítani annak lehctőségét (és iderglenesen áwenni a sérúltek szakorvosi ellá
úsát), hogy a veszélyeztetett hadtest §egélyháyck felmálházhassanak, áttelepülhessenek
a tartalék körletbc abban az esetben, ha azokat az ellenség eifoglalássj fenyegeti;

_ - az ellensé8 védclembe történó beékelódése esetón véglegesen átvegye és bizto-
sítsa a .erültek (betegek) fo\amato. szakorvo,i eILjtatir.

._. 
A h"9:.I"g egeszsegügyi szolgálatának fontos feladata az első- és a második lép-

csöben védók. va]aminI azon <sapatok egészségügyi biztosításának megszervezése,
mc\eket az eIlenisapás crdekchen ha.zná]nak ícl,

Az cllencsapást végrchajtó csapatok fócsoportositá§ának biztosítására a hadsereg
egészsé8úgyi 

.tarta]ék áiJományából egy-kót egészségügyi oszt4got kell telepíteni. vagy
megerósítésüI átalárendelni; cmellett meg kell erősíteni sebesültszállító eizközökkéi;
segélyhelyeit pedrg fel kell szabadítani a sérültektól és betegektól, hogy felm áIházya íel-
kószülhessenek a csapatok követéséfe,

A zászlóalj, dandár-, illetve hadtest (hadosztály) segélyhciyeken a segéIynyújtás
mérvét az egészségügyi veszteség n4gyságának, jellegének, továbbá a rendelkezésie álló
erók és eszközök lehetóségeinek figyelembevételévcl kell meghatározoi.

A hadsereg egészségtigyi dandár megerósitésül §zét nem osztott részei tartalékként
az egészségügyi biztositisi tervben kidolgozottaknak megfelelóen kerüIhetnek alkalma-
zasla (_egé]szsgsysr1 oszt4gok, szakorvosi megerósító osztag), illetvc végzik alapreodel
tetésükból adódó fe]adataikat (parancsnokság, közegészségűgyi-járványűgyi, áJLtegész
sógügyi erók, vérellátó állomás).

A szóvetséges csapatoknak a Varsói Szerzódés Tagállamai területén történó áthala-
dásakor a szakorvosi, szakosított szakorvosi segelyt es gyogykczelésr jgenyIó sebesúite,
ket és.betegeket - az adott ország oemzeti parancsnok§ágáva.i törtónt egyéztetós alapján

az előrcvonási menewonalakon levó vagy ebból a cólból telepitett legkOzelebbi kaio-
nai vagy polgári kórházakba kell leadni, A sebesültek és betegek száütását a csapatok
saját, szükség esetén pedig az ilető orszltg szállítóeszközei végzik,

3.4. A ft P' líicrapatz P qáz úRiiK|i biztotítá:á ntlÉ a lapeh ú

, A légieró egységeinek gyógyító-kiüútő biztosítására is azok az alapelvek érvénye-
sct, melyek a fegyveres erók összes fegyvernemeinél elibgadottak. Migszervezésének
sikeíe jelentós métrékben fiigg a szárazíöldi csapatok és a légieró egészségügyi szolgá.iata
kózótti egyűttmúködéstól. A repülócsapatokná aiapvetőin kéisajatJs'egewsegLigyi
kiűítési vaköz telcpítését kell figyelembe venoi: i repiiló cgység segél1,'helyet"éÍ'a
repülókóIházat,

, _. 
A repü.ló;z9lélyzet azon sérültjeinek részére, akik a saját csapatok elhelyezési köt-

letében értek földet, a szárazföldi csapatok segélyhelyein réizesüinek elsó orvosi, illetve
§zakorvo§i. segélyben, A szakosított szakorvosi ellátásra szoruló sérültek és betegek a
VKB-k, illetve e8észségügyi dandárok gyógyintézeteibe kerülnek hátraszlllitásta. A
repüló hajózó állomány legm4gasabb szintú szakositott szakorvosi ellátását a feláIlitásra
kerüló repűlókórházban biztosítj&,

_ _Amennyiben a repülótereken tömegcs egészségügyi veszteség keletkezik, a sérül,
tek felkutatására és a segélynyújtás végrehajtására iginybe lehet vúni a közelben ell.re
lyezkcdó szárazföldi egységek ós magasabbegységek segélyhelyeit is, a hadsereg egész-
ségügyi szolgálatfónök intézkedése alapján.
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],5. A,rériibel é: b?í.ga* *inriú,íe: A,,m€amtól" és ,,magamra' történó szálítás elve
egyidejű, differenciált alkalmazásával valósul meg. A fóerőkifejtést az első lépcsóben
tevékenykedó hadtestek, dandárok segéIybelyeinek tehefmentesítésére, illetvá a harc
helyzet vá.ltozása kövctkeztében veszélyeztctett irányba települt segelyhelyek kiüritésórc
kell fordítani. A hadtestsegélyhelyekrói sérúltek és betegek VKB-fa szállítását a KHEL
egészségügyi dandárai sebesültszállító gépkocsi századaival együttmúködésben a hadse
reg sebesültszállító századából kijelöIt erőkkcl, e§zközökkel kell megvalósítani, A sérül
tek (betegck) a front (hadsereg) allományában tevékcnykedó nemzeti seregtestektól
(m4glsabbegyscgektól) valo hatraszállításának mcggyorsítására a front- (hadsereg,)
parancsnok utasítására igénybe lehet venni a front (hadsereg) száILító cszközeit is.

A séniltek és betegek szállítása alapvetóen sebesültszáütó gépjármúvck, általános
rendeltetésú tehcrgépkocsik és légi kiüdtó eszközök igénybevételével történhet, (A fel,
tózó betegeket tilos más sebesültekkel és betegekkel, valamint alka]mi szállítóeszközök-
kel szállítáni,)

Védelmi hadmúveletben reá]isan számolni kell azzal, ho1y a front hadtáp bázisai,
ról, v4gy a közpoothadtáp előretolt lépcsóból az anyagok a hadsereg, esetenként a had-
tcst raktárakba va§úton kirakó állomÁsokr4 a hajőzható folyókon kirakó kikötókbe
érkeznck. Meg kell szervezni ezen eszközök igénybevételét i§ a sérültek hátraszáütá^sárá.

A bekeítésben harcoló csapatok ellát|sára légi, szállítóeszközöket alkalmaznak,
melyeket lehetóség szerint fel kell használni a sérültek VKB, illetve egészségúgyi dandá-
rok kórházaiba történó hátraszál]ítására i§,

1, Kijzqírzrigiig i-jáll,állJnK, i biz!(),litLís :

A Varsói Szerződéshez tartozí áIlamok fegyveres erói közegészségr.igyi-lár-
ványügl,i higiénés biztosítása m4gába foglalja:

- a csapatok és aZ általuk elfoglalt terüIet járványügyi helyzetének gondos tanul
mányozását és járványügyi prognózisának megá.llapítfuát, a megbetegedések forrásainak
Iehetó leggyorsabb fell:utatását és elkülönrteset. a jarványgocok ielderitését és vala-
mennyi szükséges megelózó rendszabály végrehajtását, beleértve a higiénés rendszabá-
lyokat is;

- komplex 1áwánvngyi rendszabáJyok végrehajtását a csapatok személyi állomá,
nyának körébeo és elhelyezési kórleteiben az egységek, magasabbegységek és hadmúve-
leti magasabbegységek egészségrigyi szolgálata eróinek és eszkózeinek felha sználásával;

- a csapatok járványügyi biztosítási feladatainak egységes értelmezését és egysége§
elméleti alapon történó végrehajtását, figyelembe véve az orvostudomány legujabb
eredményeit.

A közegészségügyijlrványngyi feladatok jelentós részét a csapatok elhelyezési és
harctevékenységi körletében íolyó állandó egészsé€jigyi felderítésnek kell képeznie,
annak érdekében, hogy úsztázzák a csapatok járványhelyzetét, illetve mindazon ténye-
zóket, melyek beíolyást gyakorolhatnak a közegészségügyrjárlányngyi helyzet alakulá,
sára, a csapatok harcképességére, az egészségügyi szolgálat eróinek ós eszközeinek fel-
hasznáíásara.

4,1, A *dzegí.rz,régigi biztl,1iíá.l; Alapvető feladata a személyi állomány egészségéoek
és harcképességének a megórzése, Ez a feladat azokkal a komplet közegészségügyi
megelóző intézkedések szervezésével és végrebajtásával valósul meg, amelyek arra irá-



oyulnak, ho8y csókkcntsék a tömegpusztító fegyverek okozta_harci veszteséget, meg

"Íőzzék 
uoÉit u megbetegedéseket, amelyek az életkórülrnények, az élelmezés, a yize|lá,

tás stb, megromlási következtébcn keletkeznek, valamint a különbózó mérgezó és

agresszív teÁnikai íolyadékok, az ionizá]ő sugárzás, a nagyfrekvenciás _eleküomagnescs
sigárzás, és a hafci te;hnika kiszolgálásával kaPcsolato§ egyéb tényezók károsító hatá-

sát, fokozzik a csapatok erónlétét,

A szövetséges hadseregek egészségügyi szolgálatai vaiamennyi intézkedést a külön-

böző szolgálati ágakkal és iegyvérnemekkel (élelmezési, vegyivédelmi, múszaki, üzem,

any4g, ruÉázati) állandó együttmúködésben tervezik és hajtlák végre, Együttesen vesz-

net iészt a terüiet, a lakóhéiyek, a víznyerci hetyek feldefitesében, a környezeti komplex

higiénés vizsgálatók végzésében. Kölciön öscn' tájékoztatjak egymast es közösen veszik

igénybe a rendelkezésre álló eróket és eszközóket.

1,2. A csrl\dkk járuáryiigi bizto,ítá,ul: Azoknak az intézkedésckrrek a fendszere,

amelyck a szeÁélyi álo-ány iOrOtt f"lepő fertőzó betegségek megelózésére és a kelet

kezeit járványgócák felszámblására irányulnak. mjnd a termeszetesen keletkezó, mind a

...,.r..s...n cloidézetr (biolögiai l.qyverek okozi,l) jar"lanyok escren,

A járványügyi intézkedések rendszere magában foglalja:

- az általános megelózó intézkedéseket, amelyeket a járványhelyzettól függetlenü,

jásánygíc hiányában is vógre kell hajtani;' - azokat az intézkedéseket, amelyck a keletkezett fertózó betegségek felszámolását

célozzák:

- azokat az intézkedésekct, amelyek biológiai csapás felszámolására irányulnak,

Az általános nregelózó intézkedések a szövetséges lradseregekben elfogadott rend

szer szerint valósulnal meg, Amennyiben a front (hadsereg) állományába átalárendelés

lolytán más szövctséges ciapatok keriilnek, űgi a megelőző iotézkedéseket közösen

lrajtják végre,

A megelőzó intézkedések vógrehajtása során különösen oagy jelentósége van a

szomszécloi egységek, magasabbegységek és intézerek közegészségügyijárványügyi

helyzetéról való'tájékozottságnák és ugyánez vonatkozik á haíctevékenység körleieire is,

A szóvetsóges egységek és intézetek tájékoztatását a lakoss4l és a barctevékenység terü,

lctének. valamini ai ott elbclyezkedó csapatok, intézetek közegészsé8ugyi járványügyi

helyzetéról, a hadscreg vagy front,kötelékbe tartozó csapatokníl a hadsereg egészség-

ügyi szolgálatfónök, illetve front egészségügyi szoigáiatfónök biztositja,

A járványügyi intézkedések konkretizálása és azok mértókének megbatározása

erctekében járvárrytgyi vizsgálatokat kell végezrri. A vizsgáIat során íel kell kutatni a íer-

tózés forrását és a tiiledes 1chetséges módját, továbbá meghatározni azoknak a szemé,

lyeknek a köíét, akik megfertózödhcttek. Ertékelni szükséges a személyi állomány

vérlettségi állapotát, az adoft t-ertózóbetegséggel szemben,

A vizsgálat ercclménye alapján az alábbi járványűgyi intézkedések szükségesek:

- valamennyi beteg korai és aktív íelkutatása, elhjlörrítésc és kórházba száIlítása;

, a kórisme mielóbbi pontos megállapítása és a hatísos gyógykezelés miclőbbi

megkezdésel

- folyamatos és záró íertótlcnítés;

- ismételt járványügyi vizsgálat és ;árványúgyi meglrgyelós a gócban;
, egészségirgyi megfigyelés vagy zárlat;
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- a kófokozó terjedését megakadályoző közegészségigyi intézkedések végrehajtá
sának ellenórzóse;

- egyéb speciális gyógyító és járványúgyi intézkedósek, amelyek az adott fertózés
jáwánytani sajátosságaiból következnek;

- fürdés, fertótlenítés, bacilusgazda kutatása, extrém és specifikus profila,xis, a

kontakt személyek nyilváotartása, elkiilönítése,
A megdőző és járványügyi rendszabáJyokat a nemzeti m4gasabbegységeknél (egy-

ségeknél) azoknak s aját erőt és eszközei, valamint a flont (hadsereg) egészségügyi inté-
zetei végzik, A vesztegzár alá helyezett m€a§abbegységek (egységek) őtzéséte a front,
(hadsereg,) parancsnok intézkedésére egységeket (alegységeket) kcll kilelölni,

Szükség esetén a nemzeti setegtestek (magasabbegységek) egészségügi szolgálatát
meg lehet erósíteni a front (hadsereg), illetve az MN vonatkozásában a KHEL eü. dan-
dárai közegészségúgyi járványügyi eróivel eszközeivel,

4.1. A Magyar Néphadsereg vonatkozásában a hadsereg sávjában a közegészség
ügyi járványügyi szakfeladatokat a hadsereg egészségügyi dandu közegészségrigyilár-
ványügyi eróivel (egeszségügyi járványvédelmi oszt4g, állategészségügyi osztag, fürdető-
íertőtlenitő század), hadtesteknél az egés zségllgyi zász!óaljak egészségvédelmi szakaszai,
nak, valamint a dandár, és zászlóalj-segélyhelyek állományából kijelölt személyi álio-
mány, továbbá szaktechnikai eszközök alkalmazfuával egymásra épüIó rendszerben kell
rnegszervezni.

A speciális laboratóriumi vizsgálatokat a hadsereg, valamint a K}IEL egeszsógügyi
dandárai egészségyügyi,járványvédelmi oszt4gai vógzik, melyek fentieken tulmenóeo
elósegitik a gyógyító alegysógck toxikológiai, radiológiai, bakteriológrai és virológiai
cliagnosztikus munkájár is. Az egészsé3rigyi járványvédelmi osztag bázislaboratóriuma
egy nap alatt 

'0 
mintát képes feldolgozni, v48y 1)0 express eljárást tud elvégezoi.

N{ozgó laboratóriuma express eljárással napi 10-1) mintát tud feldolgozni, Karaoteni-
zd,ó szl,kasza a karantón rendszabályainak betartá§át é§ betartatísát végzi.

Védelmi hadmúveletben különösen jelentóssé válik az állategészségügyi oszt4g
,lntropoloonoli.okat mcp.ldzo telekeny,ége es s7ercpe.

Hadtest t€ozatban a leboratóriumi munkák elvégzésére az egészségügyi zászlóal-
jaknáI egy,egy egeszségvédelmi laboratórium (EL) áll rendelkezésle, mely naponta 20

minta járványúgyi-bakteriológiai vizsgálatának, valamint higiénés - ezen belül 10 bakte-
riológiai és 100 kémiai - vizsgáiat elvégzésére alkalmas.

Kózegészségügyijárványülryi feladatokra igénybevehetók az egészségügyi zászlóal-
jak fürdetó,fertótlenitó rajai. iüewe a hadscrcg egészségügyi daodát lürdetó-fertődenító
százada is meJyek a személyi állomány bigiénés lürdctésén tul deziníekció végrehajtását,
ruházati anyagok fcrtótlenítését. mentesítését képes elvégezni. A hadsereg egészségügyi
dandár összes DDA-ó6 típu§ú íüldető,mentesító készülékét alapul véve egy harcnap
alatt 20160 íő mcntcsítésérc, illetve fúrdetésére van lehetóség,

Az orszfu területén folyó védelmi hadművelet idószakában kicmelt jelentóségc

van a polgári kózegószségügyi és járványiigyi szervekkel tórténő §zofos együttmúködés,
nek. Az iníormációszolgáltatás, továbbá a lakosság ellátása mellett kijlön kicmeli ezen

szenczetek fontosságát, hogy a felállitásra kerüló VK]]-k terüIetén alapvetóen az ó
eróik és eszközeik biztosítják a közegeszségüggyel, illetve járváoyüggyel összefüggó
szakfeladatok ellátását. A velük törté!ó hatékony egyűttmíikódést e megyék vezetési

Pontjaira kitelepilló Megyei Összekötó Csoportok segítik,

]l
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Eg!:zúgii§i d yagellótis

A csapatok idóbcni és maradéktalan ellátását egészségügyi any4ggal és egeszseg

iigyi technikával az ellátó szervek, ellátó központ, raktárak és gyógyszertárak végzik,

Az ellátó szerveke - összfegyvernemi hadseregnél, front egészségügi csoportfó-
ni)kségnél, egészségügyi dandárparancsnokságnál - a következó íeladatok hárulnak:

- az cgészségügyi any4gellátás szervezése a harctevékenységek során és a harctevé-

kenységek közötti idószakban;

- operatív nyilvántaftás vezeté§e az egységek, intózetek, magasabbegységek és

egeszségügyi dandárok egészségügyi anyagi ellátottságáról;

- egészségügyi anyagi szükségletek meghatátozása, ahiányzó lny4gok igénylése az

elöljáró szervektóI;

- a raktárak tevékenységének irányitása és a közreműködés ezok áttelepitésénél;

- a raktárak feltöltése szakértó állománnyal, együttmúködés az elöljáró ellátó szer-

vek személyügyi részlegeivel;

- egészségigyi anyagok beszerzése és vásárlása;

- az egészségügyi technika javításának §zefvezéseJ gondoskodás az egészségügyi

anyagok gazdaságos felhasználásáról, a helyi etóforrások ós zsákmányanyagok igénybe

vételónek szervezései

- katona gyógy§zerészek továbbképzésének biztosítása, a harci tapasztalatok

tanulmányozása, a csapatok cllátási rendszcrének íejlesztésc;

- ellenórzési feladatok ellátása, beleértve az egeszségügyi anyagok és eszközök sza-

bályos kezelését ós rendeltetés szerilti fellrasználását.

Az egészségügyi anyag biztosítást a hadművelct iclószakára kell megtervezni és

megszervezni, alapvetóen a tömegpusztító fegyverek sérültjeinek eliátásával számolva,

Ezt a sérültek tóbbszórösen megnövekedett száma, a differenciált ós ugyanakkor a

komplex kezelés lehetóségeinek megtcremtése követeJi meg,

5.t, Az cgé.utlgílgyi ayyugllátá,t ,li.)-l,Rúri Ll Magar Nlph vcgbtn.,

az MN HEAP alárendeltségében az MN Központi Egészségügyi Anyagraktár és

részlegei (stacioner bázisok), amelyek a csapatok valamint a kórlrázi tagozat egészség-

ügy! anyagi készlctcinck utánpótlására 20 000-20 000 Íós egészségügyi any€i készlettcl

rendelkeznek:

- a Központhadtáp Elóletolt Lépcső ellátó dandár tábori egószsógügyi anyagrak-

tára, mely a peremvonaltóI mintegy 120-180 km távolságra telePül, a csaPatt€ozat ellá

tására 20000 fó, a kórházak íészére 10000 lós aoy4gi készlettcl rendelkezik;

- a KHEL egészségügyi dandárok vércllátó áIlomásai biztosítják a gyógyintézetek
rószére szükséges vért és vérkészítményeket, azt szak§zerűen tárolják, illewe szétszórják.

A két véi,\,éteLi részleg ósszesen napi )o liter vér vételérc, illetve 200 donor kivizsgálá
sára képes;

- a hadsereg egészségügyi any4graktár, r hadsereg ellátó danclár állományába szcr-

vezetten, a többi hadsercg hadtápraktárrai együtt települ, a peremvonaltól 100-120 km-
re. Anyagr kószlctei 2i 000 fó csapnttagozatban keletkezett sérült ellátását biztosítják 2 3

oaPra;
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- a hadsereg egé§z§égúgyi dandár vérellátó állomása naponta mintegy 40 iiter
1(l(l [őtőI származó - vér levételére, íelhasználásra töfténó áőkészítésóré, tárolására,
kiszállítására képes. Ez a mennyiség csak a megfelcló mennyiségben rendelkezésre álló
kolloid, illetve krisztalloid oldatok kombinált adásával elegendó;

- a kóvetkező ellátísi tagozat a hadtest, amelynek egészségrigyi any4gi ellátó bázisa
az ellátó ezred lllományába taftozó tábofi egeszségigyi arry4graktár, amely 3000 fó
vegyes sérült ellátását biztosító anyigikószlettel rendelkezik, a hadtest kétlépcsós harc-
rendben tőrténó alkalmazása esetén a peremvonaltóI 50-60 km méIységbe; települ. A
hadtest állományába tartozó 2 db egészségügyi zászlóalj cgyenként L500 sérült eiátá§á,
hoz elegendő egeszségügyi anyagi kószlettel van ellátva;

- a dandárok egészségrigyi any4gellátását a dandársegélyhelyek gyógyszertárai vég,
zik. Any4gi készleteik 750 fó vegyes sérült elsó orvosi ellátását biztosítják;

- a zászlóalj-segélyhelyeken 1)0 fó sérült szaksegelyben részesítéséhez van bizto,
síwa egészségügyi szakaoyag.

Az egészségügyi any4ggal ós technikával történó eilátás védelmi hadműveletben a
felülról lcgfelé elv szerint történik. Az ellátő tagozata fcladatai kiterjednek a saját egész-
ségigyi egységek, alegységek funkcionális részlegek egészségügyi any4gokkal törtónő
ellátására, valamint a csapatok részére szükséges egyéni egészsógügyi felverelés biztosí
tására, Az egeszségügyi anyqgok kiszállítá§át az elsó lépcsó csapatai részére a hadtáp
szá.llító aiegységek eszközeivcl kell végrehajtaoi, a mísodik lépcsó csapatainál az aláren
c]cltek szállítóeszközeit is célszerú bevonni. Az anyagutánpótlás folyamatos biztosítására
szükség esetén a sódltek kiüritésére végrehajtó sebesüItszállitó eszközöket is igénybc
kell venni. A bekeritésben harcoló csapatok eliátására légi szállítóeszközöket celszerú
rr]kalmazni.

Az MN területén védelmi hadműveletet folytató hadsereg ellátását - ha czt a
körülményt lehetóvé teszik - a központi raktárakbóJ, vagy ennak szetrelepirett lészle8ei-
ból kell megoldani, A lradsereg raktári készletét csak a központi raktári bázisokól meg-
szúnó ellátás után, külöo engcdéllyel lehet felhasználni.

. 6. .A.sulnlji álht ,il} íime1l]urztili llg,L,rrek lhti eglrslgngi úllnr, !1 íijr?lg?lrJztííó
Jegl.ttLk kihvtleznítye! q!:z,tégiipi felrttltt,,/ianah ln,l,:ah,tllit.,l: ,gaz,igiigi':io/pitat
túi ! ll- l.t ttt ti i idíÉépaslgin& _fnrlallá:a,

Az egészségügl,i szolgálat tómegpusztító fegyverek elleni védelmónek rendszabá,
lyai mindenek elótt a csapatok szemólyi állománya veszteségeinek megelózésre irányul,
nak. A tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabályait más szolgálatokkal
(múszaki, vegyivédelmi, ruházati, élelmezési) együttesen kell' végrellajtani á védelmi
rendszabályok á.ltalános reodszerében, melycket a parancsnokságok izerveznek.

_ A személyi állomány tömegpusztito {egyverck clleni egészsegúgyi vedelme érdeké,
ben a hadművelet elókószítése időszakában el kel1 végezni a szemólyr állomány egész-
sógügyi kiképzését, felvilágosítását, az egyéni egeszségügyi felszerclós anyagainak ellen,
őrzését, szükség esetén pódását. A vegyivódelmi szolgálattal együttmúködve végre kcll
hajtani az összfegyvernemi védókészletck elienórzését, meg kell szervczni a kizegész-
ségiigyi járványúgyi fcldeítést, a szüksé8es vódóoltások végrehajtását,

Az ellenség által tömegpusztító fegyverek alkalmazását követóen a kialakult hely
zet éftékelé§e után intézkedni kell a következmények felszámoiására, a sérültek szaksc-
gélyben, orvosi, illetve szakorvosi segélyben részesitésének megszervezésére.
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A tömegsófülési góaokban az ön- és kölcsönös segélynyújtfut a csapá§t szenvedett
szcmélyi állománya, valamint a mentóo§ztag állománya hajtja vógre. A mentóoszt.tg
állomáoyába beosztott egészségügyi részJeg - dandár szintcn 1-2 egészsé3rigyi tisztlre-
lyettcs és 

' 
ó egészségügyi katona - feladata a sérültek elsósegélyben részesítése, Harl-

test t4gozatb,!ít a sérüItek elsó orvosi cllátásra a tömegsérülési gócokban 1 2 dandárse-
gélyheiy nagyságú egészségügyi alegységet kell tartalékolni. Hadsereg mentóosztagban
2-3 egószségügyi oszt€, va]amint kózegeszségügyijárvánlvédclmi erók igénybevételé
vel kell számolni, A mentóosztagba bcosztott egószsógúgyi erók nem tevékenykednek a
rombolt és szennyezett tefepen, a tömegpusztulás gócában, ÁItalánosan elfogadott
elvek alapján a szennyezett tefepszakuz határán települve látják el a 8ócokból kihozott
sérülteket,

A keletkezett oagytömegú kombinált sérúlt részérc ncm biztosítható a teijes terje,
delmíí segélynyújtás a segélyhelyeken, a széles spektrumú antibiotikumok, a hatásos
schock-ellcnes készítmények birtokában azonban lchetóség van arra, hogy csak rz élet,
mentó orvosi, i]lewe szakorvosi beavatkozásokat végezzék el, melyre az összes sérült
kb, 10-1rqu-ánál vao szükség. A többi séIültet osztályozás és további kiüritésre való eló-
készítés után - a tendeltetésszerú kiüdtés szabályainak megfelelően - abba a gyógyinté-
zetbe szállítják, ahol elvégzik végleges ellátásukat.

Az ellenséges biológiai csapás következményeinek felszámolását szolgáló intézkc,
déseket az egószségügyi szolgálat közegészségügyijárványügyi erói, eszközei a harchely-
zetnek megíelelóen hajtják végrc az alábbiak figyelembcvételóvel:

- részvétel a sugár, vegyi és a biológiai íeldedtésben, a biológiai harcanyagok spe-
cifikus kimutatásával. Az ellenség álta] alkalmazott biológiai harcany4gok specifikus
indikációját elsósorban a szövetséges hadseregek járványvédelmi intézetei végzik, A
bóvített séma szerinti indikáció céljából a mintákat a ífont, illetve a nemzeti központi
jáwányügyi intézetbc kell küldeni. Szükség esetén, ha ez lehetséges, ette a célra az dlat-
egészségügyi intézetek és a polgári laboratóriumok is felhasználhatók;

- értesítés a bioiógiai legyvcr alkalmazásáról és károsító hatásának csökkentésére
tett intézkedések;

- a biológiai csapást szenvedctt csapatok, egységek és lakott belyek fcrtózött
zónáinak Éelkutatása;

- a megfigyclés és karantén esetén szükséges korlátozó és rezsim intézkedések
végrehajtásának cllenőrzése;

- a kafantenizáltak, illetve megfigyelés alatt állók specifikus egeszségügyi ellátásá,
nak megszervezése;

- a §érúltek gyógyitó, kiürító biztosítása,

Az egészségügyi szolgálat eróinek és eszkózeinek, valamint a segélyhelyeken és
g,yógyító intézetekben ápolt sérültek tömegpusztító fegyverek elleni védelmét az egész-
ségügyi szolgálat tervczi és hajtja végre, A tömegpu§ztító fegyverek ellcni védelem rend,
szabályainak az a célja, hogy biztositsák a sebesűltek és betegek biztonságát és az egész-
ségügyi szolgálat munkájának folyamatosságát, §tabilitá§át.

Az egyes egészségügyi alakulatok és intézetek tömegpusztító fegyverek elleni
védelmónek megszervezéséórt azok parancsnokrri felelősek.

A segélyhelyek, kórházak, vezetési pontok települési lrelyének kiválasztásánál
figyelembe kc]i venni az álcázás lehetóségét a földi és légi megfigyelés elól a megf-eleló
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kiúríté§i útvonalat, vizforrasokat, valamint olyan objektumoktól való távolság szüksé

gcsségót, amelyek alkalmasak arra, hogy az eilenség figyelmét m4gukra vonják.

A rejtett, védett elhelyezés érdckébeo védelmi harctevékenység során különlegesen
errc a célra épitett fedezékeket, lakott, v€y ncm lakott tclepüléseken kóépületeket,

egészségrigyi intózményeket lehet igénybe vcnni, az úgynevezett ,,vegyes" települési

fórma alkalmazásáual. Alapelvként kell elfogadni, hogy segélyhelyek, illetve tábori

egészségúgyi intézetek sátraik igénybevételével csak szükséghelyzetben települhetnek,
KüIönösen honi terüIeten folyó védelmi hadmúvelet során - nem utolsósorban a

tömegpusztító fegyverek károsító hatásainak csökkentése érdekében - kúlön figyelem-

mel kell érvényt szerezni ezeo elv érvényeslrlésénck,

, Védelmi hadmúveletben az egészségügyi kiúritési szakaszok nagyobb távolságban

hclyezkednek el a frontvonaltóI, mint támadásnál, lehetó}eg az ellenség várható fócsapá,

sától oldalt, harckocsik á,Ital nehezen megközclítlre tó, vagy el nem érhető körletckben,

Már a tervezés idószakábao fel kell készülni a segelyhelyek esedeges kényszerú áttelepí-

tésére. Ennck érdekében tartalék telepüiési kör]eteket kell kijelölni és e|őkészitent az

alapvetó körletek dandársegélyhelyek vonatkozásában ]-), hadtestt€ozatban 8-10,

hadsercgnél 10-1' km távolságban,

Tömegpusztító fegyverek alkalmazásakor a segélyhelyek munkájának meg§zerue-

zésénél küiönös figyelmet kell forditani a mentesítés végreh|tására, a fertőző, vagy fer,

tózó megbetegedésekre gyanús állomány clkülönítésére, az egészségügyi szoIg|tIat dlo-
mánya, valamint a sérültek másodlagos radióaktív vegyi, biológiai szennyezódésének
mcaakadályozására. Az ország területén folyó e8yüttmúkódés keretébcn - igény szerint

- be kcll kapcsolódni a polgári lakosság ellátásába is.

IRODALo \4J F.( Y7 r K

1, Dr. Villányi Ferenc o. czds,, dr. Szolnoki László o, órgy,, dr. HidegJános o, vórgy,:
A szárazföldi hadsereg átszcrvezése során az egészségügyi szcrvezetekbeo végbemcnt
váItozások, azok hatása a lradmúveletek (Irarctevékeoységek) gyógyító,kiüfító bizto-
sításának rendjére, (T., 0r52l l>/ 1981.)

2, Dr. Villányi Ferenc o, czds.: A várható cllcnség és a hadszintér hatása a píognoszti
zálható egészségügyi veszteség nagyságára, illetve annak tervezését, szervezését

befolyásoló sajátossfuok, (T., 0rr2 l 16l 1984.)

], Dr. Maklári Gyórgy o. alez,: A lrirdtestszervezetú hadscreg támadó, illetve védclmi
ha<lművelete közegészségügyi járványügyi biztosításának sajátossfuai (Honvédorvos
l j88. ( Vi l . ,,,, .,T" mr.,IJe|det,_).

,í. Dr. Medveczki Pál o. ezds., dr, SzolnokiLászló o. órgy,: A dandárszervezésű hadtest

egészségűgyi biztosítása (Honvéclelcm 1987. évi 6, ,,T" szám)-

), A Lcningrádi Kitov Katonaorvosi Akadémia i988. május-jírniusban lcfolytatott
konzultáció anyaga.



Módszerek a katonai gépkocsiutak íorgalmának
tervezéséhez

Plli Lnúfi mÉ, íirua1y

A közutak tervezé§ének kinduló adatai a közutakon bonyolodó forgalom nagy,
sága és összetétele, Ennek vizsgálatára kiválasztanak egy egysógji.múu"t, méIyh.z visiá,
nyíwa állapítják meg a forgalom nagyságát. A jálmúvek közöiti kllönbsóget úgyneve-
z€tt egységjármíí szorzó rcprezentálja. A különbózó teberbírású, típusú jármúvék szá
mát megs,zorozva az egységjármű szorzóval, megkapják a kózúton k-azlekádó egységjár
múvek (ejmű) számát. Dz az egységjármú más a polgári és más a katonai kózlekeclósben.
Míg a polgári közlekedés adatait különbözó forgalomszamláiasok szolgáltatják, a<Jciig a
krronai közletcdc.herr az állománlr,ihlak .zolgiln,,k kiindulo alapuJ.Jelcn cikkcmhen
elso.orban a /,.a/rrt l i llan, lnztli li,r&ahnáttd É ilemzését, a tewezéii módszer bemutatá-
sát. a forgalom lebunyohla§dhoz szükséges gépkocsiutak számának mcaha táíozását (úz-
tem ki célul, Kutatási eredményeim remélem hozzll1áralnak mind a ha]t]test közúti biz-
tosl'tásán.lk reszletes. gyakorlan kidolgozásához, mind a tervezési alapadatok továbbfej-
lesztesebcz. Az adltok rendszerezésóvel az MN gyakorló hadrendjéból irrdultam É.
Kózel 7000 adatot elemeztem és rcndszereztem, valamint elkészítettem a gépesített
hadtest strukturális (vezetési) gIá_!át, meiyrc késóbb hivatkoztam. Ez az a<lathalmaz ele-
gendónek bizonyul arra, lrogy a gyakorlat számára megíelclő - statisztikai szóhasználat-
tal élvc - szignifikancia (megbízhatósági) szinten következtetéseket vonjunk le a való
ságban várbató forgalom nagysiLgítra és összetételére vonatkozóan,

L

A fll:a:zntilt i).uzefiiglstÉ é.r a szimbóhlnok jtlottí_x

A katonai gépkocsiutak forgalma a következókból tevóclik össze:
- csapatok mozgásából;

- a hadtápegységek, magasabbegységek és intézetek áttelepüléséból;
- a rakéta és rakétaüzemanyag utánszállításából;
- az any,agj eszközök után hátraszállításából;
- a sebesiIrck h,irraszjIIrtaraból;
- a közúti komendáns, útépító, helyreállító alakulatok mozg,ísábóI;

_ az adott iranybln vagy savban települt és áttelcpűló parancsnokságok és hírarlók
ío rgal m allo l ,
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Nem foglalkozom az adott hadmúveleti tcrület evakuációs szállitásaiból szárm,rzó
fbr8alominteozitá§§al, holott nyilvánvalóan ezek is terhelik az utakat, Ennek vizsg1lllta
zonban más nódszert igényel.

. . . A felsoro]taknak megíelelóen az utakon jelentkezó óssz forgalomintenzi tás az aláb,
biak szerint számítható:

Nö:N.+ NH,l+ N.."r + N,"+ N"i+Nó|+ N,," (ejmú/nap).

Rltzltttmr.,

a) A clapatmazgás íbrgahlnilttetzitá.uíaltl mtgbatárazá-w :

N":t"iÉG,§
ahol: G1 - a magasabbegységek, egysógek j típusú járműveinek száma, pl,:

K:1
K.:0.,

§ -- a j típusú jltrmű egységjátmí, szonója;
n - a magasabbegységek, egységek jármútipusainak száma, (az elóbbi példát

szemlélve n:2, mert csak két féle típus van)

pl,: f G1, § :G,. Kr+G]. K]: 10. 1 + 5. 0,5 : 10+2,5 : 12,) eimú

rn -. nj:pi,n'^ elórevonuló magasabbegységek száma;

t. - 11un eloremozgó csapatok szorzója, amely megmutatja, hogy várhatóan- hinyadreszük közlekedrk a karonai gepkotsiurrkon,
FrontutoáI: 0,2-0,3
Hadscregútnál:0,5
Hadtestútnál: 0,ó-0,7
(Az adatok az elmóleti megfontolások, gyakorlati tapasztalatok áital korri,
gált értékei,)

b) A har:ltipegigek. nttgasabkg,ílyh l.r ittlzetel ittekpi;lí:-fbtgaktúnrelzitá,tiu|

", 
n,',,É c,.r

;. , l,.

ahol: n1, - az i -, típusú hadtápegységek. m 4gasabbegységck. intezetek sziima, amelyek
az adott irányban, vagy sávban települnek;

Pn, , az i - típusú. hadtápegységek, magasabbegységek és intézetek napi áttelepü-
lésének periódusossága;

m - a hadtápegységek, m4gasabbegységek tipusainak száma, amelyek az adott
iránl ban r agy sjrban,rttelepülnck

j:1 |ZL-t3U I GL=ti)
j:2 |UAz,469) G.: ,



c) A raAíta é,r raLltai)zmanlag lttlínlzállítis fargdlatttirtenzittfuáxak meghatárazúsu:

,, .' E';a |*5 
';Q, 

f
-, T.q '- T.q.

ahol: Q - a j - típusú rakéta utánszáIlitásának tervezendó mértéke adott T (hadmű

veleti) idő a]att, adott irányban, v4gy sávban tevékenykedó csapatok szá-

mára (db);
n - ez adott irányban utánszáütandó rakétatipusok száma;

{ - uon rukétuzá)]ítások szorzója, amelyek várhatóan a katonai gépkocsiuta-
kon bonyolódnak a KHEL és a kp hadtáp közótt f:0,2-0,j a többi úton

f: l;
q1 - egy gépjármúvel (vontatóval) szálliüató j. típusú rakéta (q,,:3 db);

q;! - a lakéta,üzemany4got szálütó gépjármű teherbirása (tervezéséhez q,i:4 t);

Q,u - a rakétaiajtóany,ag T idótanama alatti utánszállításának tervezendó

töme3e (L)z

a: b - kövlrtsi taroJság növelcsi Lenyezó,

e:2,0-2,'
b:2,r,l,a

d) Az aryugi uzközak tán.rzállitjs,fargalotltittuttzitáráxa* ncgbatárlzala:

*- 2.Q,,.í K
''' :GJo(qJ 

-
ahol: Q* - any4gi eszközök napi utáoszállításának tómege (t)

(A számvetésnél a Q*:2500,3000 t kózötti értékeket vettem figyelembe)

g, - számvetési egységjármú teherbírása;

q.:4 t

n" - üzemképességi együttható (0,8-0,9);

\ - cgysógjármú szorzó (q,:4 t esetén K,:t);
d, a pótkocsik és vontatók aráoyszáma.

-<:0,]r-0,4,

t ) A:, ii, .rzá / l í tci.r farga l o n i tt tt tl z i t t't.rá tt a * .tzá tn ítű,ut :

N":2,Q,,|'',§
T, q.,

ahol: Q"r, - a tefvezett idó alatt várható eü. veszteség(Íó)

(A számvetéscknél Q.:Z5OO fóvel számoltam.)

|. - a hátraszállítandó betegek és sebcsültek viszomyszáma (fh:0,4 0,r);

T - a tervezés idótartama (nap);

q.ü - egy gépjártnűvel szállítandó betegek é§ sebesültek száma (:-9 fő):

Ki _ 0,75.

]8



I A latonai gL1latl, ritlíalnn ll/gnri ij L.izhAcj|í lpííí bebúttlíó l,t Éomeldáxs maúlit
-,1,1u ,qriq,l ,l ni.v.lvbb.^l,.t,l ln,,g.t/a^n;t.tcltzia,d,tLl a.qh11,111,-"ta1

Nro:2.f,n,,,M.,. P.,,. §
ahol: n.; azonos típusú épító-helyreálütó cgységek száma, amelyek az adott irányban

tevékenykednek;
M,1 - azon jármúvek száma, amelyek rendeltetése az éptőany4g szálütás és a muo-

kák segítése;

|j,r - azon gepjármüvek E8yütthatója, 'amelyek gépkocsiúton közlekednek' (ít:n.1-o.;l).

, 0 Adür irár,|km telqiilt 1,1 áltllpiilí puuncvltlkágok h bítaddle forgaktttitttenzitátá-aal száníláv:
N,*:2.P pr,,M. Kl

ahoI: P ,, arszlmi(á.i együtrható2
' fíont gépkorriutnal í1 , 0.0I-0.0l2

had.ereg sépko,siuri,ll B ,, t,.oj-o.o,
hadresL gepkocsiutnal Bl - 0.05-u.0(,

M, - lz adort iranyban telePült csaPatoknál található egységjármúvek összege;
§: 1.

. Mint látharö a K] wsegjarmü szorzó igen nagy szerepet tölt be a forgalomintenzi-
tás meghatározasaban. Ertékér az 1. az. tábltuat taíta)í^ezza. A 2. sz, táblázatban érde-
kességként közlöm a polgári é]etben haszoált adatokat is, Az alapvctó különbség az,

|os.y -ig i polgári közlekedésben az egységjármú a személygépkócsi, addig a kaiooai
közlekedésben a 2-' tolrna teherbírás kózé esa gapjarrnú l2ll-llo).

A kunltzai kőzkl?edélbea használt agysé§ármű

'''l'n (K ) úblJ a] 
l. rz. íAhh,ll

Járművek és

vontatmányok
osztáIyozáse

Egységjármú szorzó (§)
normál
terePen

átszegdelt
terepcn

hegyckben

személygéPkocsi

Tehergópkocsi:

2 t teberbírásig
2 

' 
t teherbirásig

)-8 t teherbirásig
8-14 t reherbirásig
14 l lelett

Vontatmányok:

ó t tcherbirásig
6-12 t teherbírás;g
12-20 t tehefbirásig
20-30 ! lcherblrásig
J0 t íelctt

1,5

1,7,
2,a
2,)
],0

0,,

0,7i
1,0

1,25

|,1,
2,25

2,I
2,45

2,8

3,5

4,2

0.1

1,05

I,4

1,7,

],1)

1

l,,
2,0

2,J

3,,
4,)

J,l)
3,,
4,0

,,0
6,0
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A polgári Aiizhkedltben batztólí eg:ígjárni
.rz(lt,zó (K,) táblázat

2, s7, r^blb^t

Jármiivek
osztályozási

Egységjármű szorzó

országos közurakon városi közutakorr

szgk., miklóbr-rsz
motorkerékPár
eutóbusz, trolibLl§z

csuklós, pótkocsis
eutóbusz, troLibusz
tehergépkocsi
nyergcs jármű
moped kcrékpár
fogat

L,0

0,IJ

2,5

2,5

2,,
2,,
0,3

],0

].,0

0,1

1,8

2,5

1,,
2,5

0,3

J,0

Il.

Az lj§zíigllell alluhnazáu Ll gllejííeíí hadtlrífr

A munkát - a már említett 8yakorló hadreod dapján - azzal kez<ltem, hogy m48a,
sabbegységek, egységek, aLegységek a technikai eszközöket a § egységjármü szorzo
felosztásának megfelelóen lendszereztem, Ennek eredményét a 3. sz. táblázat tarta]-

m^zza,

A tlthriLai uzhöziiL talil :z/tműlak mtgoszkta rzlrL,lzltl?ly' /

*berblrűl ls tijmq ahpjáll
1. sz. táblázat

I

Fsz, Szervezet:
Technikai eszközók db száma:

szgk, 2 t,,g 2-i l
'-8 

l 8-1! l >14 t voot,<6t

1.

2.

1.

4.

j.

ó,

1.

8,

9.

l0,

1].

12.

parancsnokság

gl,dd,

8l.dd.
gl.dd,

hk. dd,

hk, dd.

harc. rak, o,

iü, dd.

pct, tü. e,

raktü. rö,

lLl, lelú. u,

Lé, rak. e,

Lótű. c,

]rei. szd,

,9
,()

1L)

57

51

l5
2iJ

lj

1

)()

21

68

68

32

32.

t9

12

I4

1

l1
23

12

294

291

294

149

]4q

,B

,8
],

9

67

2)

246

216

246

318

318

3l
29o

47

2

100

i1

8

8

t]

9

7i
1,
1i

L4]

ui
4

107

l07

107

86

86

14

41

36

32

14

40

]0 l]8 11



|sz.
Technik eszkőztik db száma:

szgk, 2r€ 2, t
'-8 

t l]_] 4 t )tar vont.{ í,t

14.

1i.

16.

Il-
18.

19.

2a.

2l.
22.

21.

24.

2).

leld. z,

rád. techn.

rád. zav, szd,

mú. e.

hír. z.

vo, éP. szd,

htp, hir, szd,

jav. z.

rend. kom, z.

elló, e.

eii 7

7

28

)

2

71

],4

13

11

12

20

)
16

14

)

19

13

16

88

1q

6i
)

L3

1ó

48

119

12

6)

9

1

I47

1,/

2

111

l9
501

17

12

2

2

I2

l6

9

1

2)
4

3

46

7
,t6

2

|3

]g

201

15

>r1 512 t9ll 2838 56l l0L9

Kr 0,, 0,7, 1 1,2) 1,7) 2,25 I,5

A következó lépésben elvégeztem az egységjármúre (ZIL-|10) y^ló átszámitást
úgy, Irogy a 3. sz, táblízat oszlopaiban található számokat megszoroztam az oszlop alján
látható K, egységjármú szorzóval. Az eredményeket a 4. sz. táblázatban mutatom be. (A
táblázat bal oldalán csak 

^ 
3. sz, t^bl^zat folyószámait használom.)

A l:adx:t egsigjánnlítrirek negclszlása

,.1 3 . .lz. ü bazat dk á
í. sz. táb]ázat

Fsz
Egységjárművek db száma:

szgk: 2 t-lg 2-, t
'-8 

t t]- l4 t >11t vont.(6 r

1.

2,

3.

4.

,.
6.

1.

8-

9.

10,

11.

12-

13.

14,

29,5

2|),5

29,5

2i],,

28,5

7.,
I4

6,4

0,,

t4,5

12,,

1

,1
51

,t
21

24

14,2,

54

10,5

2,2,
10,,

17,2,

9

294

294

294

L49

149

58

,8
15

9

6J

23

30

]07,,

1a7,5

,07,,
391,,

397,,

]8,75

362,i
,8,7,
2,5

121

63,7 5

47,,

I4

I4

I4

1r,li
1),7,

t68,75

168,7,

168,7,

121,7,

32I,7,
9

9

160,5

160,)

160,5

129

I29

2I

61,,

>4

48

,1
19,,

3,, l8,2rl19 l 81,25 4,, | 11,,
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Fsz
Bgységjárművek db száma;

szgk: 2tig ),, t i-8 t 8*] 4 t >14t Vont, <lj t

1r.

16.

17,

18.

l9.
20.

2I.
22_

2.1.

24.

25,

l
2,,

1

38.,

1

6,,

)

24

1,

1,15

I2

10,5

),1,

1]

26

88

?9

61

5

1j

16

48

li9
I2

11,2i

8,75

18j,7)

)),7)
2,5

1]8,7)

23,7,

626,25

2|,25

7 ),5

;,,

21

36

ó,-75

6

4,1

69

10,,

24

3

19,,

2,1

)0,4,
22,5

ór.z,, 227 399 191t )\17,5 li0,5 1262,25 1r28,,

Ha elvógezzűk az összesítéseket, akkor azt látjuk, hogy a hadtest 7)01 db jármúve
L)011,71 egységlárműnek fclel meg, Ezek alapján a hadtest egészére ki§zámítható az átla-

gos egységjármű,szoüó. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy ha a jármúvek száma
adott és hadtest szioten kell szervezni a közúti kóziekedést, akkor az adott számot meg-

szorozzuk az átlagos eAységjáfmíí szorzóval és megkapjuk az egységjármúvek számát,
igy az átl4gos egységjármú (ejmú) szorzó hadtestre:

" 
c,alr,1i , ,,'' _ -"l _' '

Ezutáo megszerkesztettem a hadtcst strukturális, iányitási gtá\át (melyet méretei
miatt itt nem közölhetek) és az alábbi eredményre jutottam|

A l)!4dJe:túl ta lálhlltó :

- zászlőalj szintű szervezet,. 47 db.
, század szintű szervezet: 289 db,

- szakasz szintű szervezet: 1156 db.

(A hadtcst csapatait a Szolg. Szab, Ált. z:o. lq, pontj.r szerint.soportositottam.)

Mindez a katonai köziekedést szcrvező,teryezó számára azért fontos, mcrt a kato-
nai gépkocsiúton való közlekedés lttaIábn zászlóalj, század, szakasz oszlopokban tör-
ténhet. Így ha az egységjármúvek számát elosztjuk a szervezctek számával, a tervezó szá,

mára nélkülözbetetlen átlagszámokat kapunk, amelyek megmutatják, hogy egy-egy
szefvezethez átlagosan hány gépjármű tartozik. Igy

- zászlóa\ szintű szervezethez: 194 elrnű.

- század színtű szeívezethez,. 3l ejmű.
- szakasz sántú lzenlezethez,. 8 ejmű,



A tervezés adataként jóI használható mennyiségek (ejmű) tehát a követlezók:

- zászJLóaljlál: 200 e;mú,

- szazadna]: 30 ejmú.

- szakasznál: 10 ejmű,

Ahhoz, hogy a forgalomintenzitás összetevóit elemezni tudjuk,kézenfekyő a 4. sz.
táblázat fol8alom összetevónkénti felosztása is, Ezt az 

'. 
sz. táblázat mutatja,

5. sz. táblázat

Fsz,

Foígalom ósszetevők eimú/nxp

csapat

mozg,

hadtáp

mozg,

rakéta

mozq,

anya81

eszk,

moz8,
eu, mozs.

közúti

mozg,

híradók
és pk-ság

mozg.

l,
2.

1,

4.

5.

6.

7.

8,

9.

10,

1l.

12.

I).
I4.

15,

16.

17-

]l]

19.

20.

27.

22.

23.

21.

25-

1025,,

10ó5,,

148,5

556

164,7)

I4.2,
265

167,,

118

l)4

90,7,

16

IlJ67,2,

6ó

-

€

,a

G

-a9

ti€

448,25

148,)

11,2,

26,

|67,,

118

Ir4
33,2i
66,2J

89,,

,

3169,1, LI49,25 29 1442 130 847 1061,25
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Á kapott eredményeket behelyettesitve az összefiggésekbe a következő eredmé-
nyeket kapjuk:

N., _ 0,7 ]769,7r:26]8

N,^: 1149,25,3 ű24'2
N,."g:
N,.:
N",,=

- )()

:1442
:1]0

N|: 2 .0,] ,847 : ,08
N|,.r, :2.0,0ri, 1061,2): 117

Nö:ór88 ejmű/nap

A hadtestuton naponta várhatóan közlekedó egységjármúvek száma 610O 7000 db
ejmú, A forgalom lebonyolításához szükséges hadtest gépkocsiút száma az alábbi össze-
fiiggés alapján határozható meg:

ahol: c - biztoosági tényezó (1,3-1,r)
Nu - a napi várható forgalomintenzitás ósszege

Npu, - a katonai gépkocsiút megkövetelt átbocsátóképessóge (ZOOO-;OOO elmil)

Behelyettesítve az éItékeket:

n",:1l-É288:3 65

A rzánutir! Ablíl kt,on bató l<iit etkcttttstk :

1. A csapatmozgások forgalominteozitása megkóze]íti a hadsereg,gépkocsiút
átbocsátóképességét. Ennél fogva különös gondosságot igényel a hadtest gépkocsiuta-
kon a forgalom szabiiyozua, a közlekedó oszlopok sorrendiségének megállapítása,

2. A badtest hadmúveletek végrehajtásához három lradsereg követelményú út ele,
gendó. Vagy megfordítva, ha a hedművelet felépítése kétlépcsós, akkor a hadtestutakra
vonatkozó követelmények meg kell, Irogy egyezzenek a hadsereg3épkocsiútéval. Egy,
lépcsós harcrendben a követelmények kisebbek is lehetnek, ilyen esetben alkalmazható
pl. a kombinált úthálózatos, vagy hozzá,lető utas modell is.

3. Meghatározható az áItalam elnevezett jármú forgalmi tényezó, ({;) mely meg-
mutatja, ho8y az állománytáblában szereplő jármúvek alapján számított e8y§é8jármúvek
várhatóan hányadrésze mozog napoota,

? N, 9§=o.rzu( ' N,, 9"-o 
-' -

Ez a mutató úgy vólem nemcsak a hadtáp és közlekedósi szakember számára fon-
tos, hanem az összfegyvernemi parancsnok számára is.

c ,N,n :-" N[,



4, Az egységárművek száma és a forgalom ös§zetétele hatással van a katonai gép,
kociutak múszaki lüapotára, Az utak méretezését ez dapján végz|k. ennek tárgyalása
azonban nem volt jelen cikkemben celom, A kidolgozott adatok továbbiakban lehetó-
séget adnak arra, hogy egy hadtestút műszaki méretezését is elvégezzem.

!, További teendóként jelentkezik, a követelményeket kielégítóen a]kámazható
közúti komendáns, műszaki v4gy közúti épító-helyreáütó szakalegységek alkalmazható-
sfuának precíz vizsg.álata, a vizsgáIati módszer kidolgozása, valamint a kózölt számveté-
sek gyakorlatban való ellenőrzése, a gyakorlati tapasztalatok általánosítísa.

ielbasznáh irodalon:

1. A M4gyar Néphadsereg gyakorló hadrendje IL Rész. Nyt. szám: 48tl0O221.

2. Kursz Lekcij: Dorozsnoje obeszpecsenyije operacij VATT, Leningrád,

3, A közúti közlekedés kézikönyve t-IL kötet,

4. A hadműveletek közúti biztosítá§ának alapjai. Tansegedlet, (Klsz.:204/074)

^{N 
KSZF 1981.
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HADTÁPKKÉPZÉS ÉS FELKÉSZ|TÉS

A2 1987-1988. évben végrehajtott gyakorlatok
hadtápbiztosításának íőbb általánosítható tapasáalatai

Dobí Plter ezrelta, Baranyi Feror íí,nag,

Az MN egységes kiképzési rcndszerében 1987-1988-ban az MN )232, az MN Lé,

Re. Pság és alárendeltjei, a közponüadtáp alárendelt csapatai, töfz§ei és intézetei 9
nagyobb jelentóségú, összfegyvernemi jcllegú,,M" összekovácsolási, parancsnoki és

töfzsvezetési gyakorlatot vezettek Ie,

Nagysfurendileg ezek a rendezvények hadszintéri, front, hadműveleti harcászati,
rcndszer és'M" ósszekovácsolási gyakorlatok vo|tak, melyeken kijelólt csapatok és tör-
z§ek vettek részt,

A l:alttiprzolgtilllk háborfu ftli!.rzítíl akorábbiaktól eltérő körülméoyek között és

újszerűbb célkitűzések megvalósítására való törel,vés mellett kerültek végrehajtásra,
meiyek kózül a legmcghatározóbbak az alábbiak:

- a leíolytatott gyakorlatok középpontjában a berlini PTT ülésén elfogadott és

meghirdetett védelmi doküiná]is tételbóI kildúya a tldelmi badnűl,elet (barr) előkészi,
tésének és megvívásáoak hadtápbiztosításával kapcsolato§ kérdések álltak;

- a szátazfőldt csapatok és törzsek az új szervezeti fclépítés szerint gyakoroltak,
ennek me3felelóen a v'ezetószervezetek vizsg.ílták a vezetési rendszernek az új struktúrá-
hoz val6 igazitásának szükségességét és módszereit;

- a honi területen vívott védelmi hadművelet megtcrvezé§e §orán elsóként került
gyakorlásra és kutatásra a lroni eróforrások alkalmazása, az elvonuló szárazföIdi hadse-
reg és a sávjában tevékenykedó más alárendeltségű katonai szenezetek közós tevékeny,
sége, együttmúködésük bonyolult rendszere;

- lehetóség volt a csapatok és vezetótörzsek számára a gyakorlatban is alkalmazni,

,,egyeztetni" az íll Harcszabá.lyzat tervezet és a Csapathadtáp Szabá]yzat tervezet elveit és- követelmenyeit.
A IrlAí.Jzít^ és hihlpz!: íerihíin meglJaláf()zí l,llÉht tűztnk ki, hogy a levezetett gya-

korlatok minél jobban közelítsenek a valós helyzethez, a katonai szervezetek az új struk-
turát miné] mélyebben megismerjék, íelkészüljenek és eleget tudjanak tenni a hadtáp-

biztosítás bonyolult rendszeréból adódó feladatoknak, biztosítsák a hadtáp megbizható-
ságát, mozgékonyságát és irányonkénti alkalmazását. Az íllomány gyakorolja, illetve
ismerje meg a tábori hadtáp szaktechnikai eszközök hatékony, szakszcrű alkalmazását
ktilönbözó idójárási és terepviszonyok kózött. Súlykol]ák tábori körüImények között a

hadtápvezetési pontoknak, a hadtápegységeknek, alegységeknek, intézeteknek tclepité-
sét, a funkcionális múködteté§ét. A korábbiaktól eltéróen részletesebben kerüljön fel-
dolgozásra a védelmi hadművelet lradtápbiztosítása, a tervezés teljes teiedelmében az új i
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Csapathadtáp szaba|yzat teíyezet alapján kerüljön végrehajtásra. A hadtáptörzsek, egy,
ségek, alegységek szerezzenek jáfta§s€ot a bekedtésben vívott harc hadtápbiztositásá-
ban, a sérültek légi úton törtónó kiüítésében. Az állomány, a technika és az any4gi kész-
lctck védelmét biztosító, eróditési,múszaki munkák norma szerinti megkövetelése, a
parancsnoki állománnyal történó megismertetése kiemelt cólkitúzése volt - fóképp - a
BAZALT-87 gyakorlatnak. Katatási tlnaÉfut szerepelt l, meglevó ESZG-es programok
alkalmazhatósága, az a]kalmazók felkészítése, a mdevó okmányok rendszerbe íogla-
lása, ezek továbbíejlesztése. Vizqűldl tárg/t képezte a hadsereg állományába kerüló csa,
patlepüló erók felkészítésének rendszere,

Kierulnx htt úugáh,a az érvényben levó HKSZ-M tervek végrehajthatós€a, a
lebiztosított tartalékos állomány és technika összetétele, íeladatára történő alkalmassága,
az,,M" készletck hadrafoghatósága.

A hadíáP ür)panlrítá.úual elvíknlal<tása és 8yakoroltatása sofán fó celkitűzés volt a
szervezeú változások alapján belépett hadtápszervezetek, törzsek alkalmazási elvei, az
ilányokba történó megoszthatós€uknak, a vezethetóségüknek vizsgálata. Feladatként
állt elóttiink a megerósitésként kapott szóvetséges csapatok hadtápbiztosításának elem,
zése, a kookrét beáll1tott hadmúveletben és a dinamikai belyzetben. Vizsgáltuk az ideig-
lenes hadműveleti harcrendi clcmek hadtápbiztosításának rendjót, a honi légvédelmi
csapatok hadtápalegységeinek megosztását, anyagi készleteit, azok széttelepítési lehető,
ségeit, a bóke fenntartási készletek széttelepítésével kapcsolatos kérdéseket.

Az anlagi biztrltítár telp kutatási témaként állítottuk be - kiindulva a hazai területen
vóglehajtott védelmi hadmúveletbő] - a stacioner bázisok, széttelepített hadászati kész-
letek, népgazdasfui eróforrások, laktanyai készletek közvetlen felhasznáIása lehetósógé-
nek vizsgálatát úgy, lrogy a felmállrázott hadműveleti és kózponthadtáp készleteket
megórizzük, mobilan tartalékoljuk, s legyünk képesek veliik megfeleló manóverek vég
rehajtására, A védelmi hadmúvelet dinamikájában célul túztük ki, a túz ellenelókészítés,
a bekeítésbcn vívott harc, a kitörés és az cllcncsapÁ,i hadtápbiztosítási kérdéseinek rész-
letes feldolsozását,

A kni lígLldlhtti claPata*uál - a meglevő fenntartási készletek nagyságának felrrré,
rése után - vizsgáltuk a csapatok ellátási autonómiáját, eonek idótartamát, s a vételezési
idószakot. Feladatunk volt lclmérni a hadtest hadtíperóinek és eszközeioek nagyság-
rendjéból kiindulva, lrogy milyen 1cllegú és mélységú lradtápbiztosításra képes.

Áttekinteth.ik a fogyasztási normák megszab sának áitalános elveit, hadsereg, had-
test ta8ozatokban és az any4gellátás lehctséges idószakait, vódelmi hadműveletben,

A lijzkkdlri bizrutásl,? vonatkozóao a száütások tervezése, szervezé§e, iranyltJ5a,
vezetése, géPkocsiutak kijelölése, a lenntartási felelőssóg, kiilönbözó aláfendeltsé8ű csa,
patok által tórténő útha§ználat, ezek egyiittmííködésc, vasúti kirakóállomások működ,
tetése, a máIlrázási feladatok tervszerú, gyors végrehajtása, rakodásgépesítósi eszközök
felhasználása, az anyagáramlási sebesség növelésének kérdései tanulmányozását tűztük
ki célul,

Az tgélzslgigi bizta.rítál tertlletén kutatási témaként került feldolgozásra a vóde,
lembe laIú irmeneL kün]lményeirol íüggóen, J ndg} ponlo\s€u [elJcnró c.apxmerci
komplexumok alkalmazásának figyelembc,vételével - külónös tekintettcl u otszag;ban
múkódő veszélyes üzemek hagyományos rombolását követó bonyolult egészségügyi
helyzetben - az egészségügyi veszteség prognosztizálása; ezzel párhuzamosan a hadtest,
lradsereg cgészsógügyi eróinek alkalmazása, a sebesültszállító vonatok lrátraszáütásra



történó felhasználása a hadseregt4gozattól. Külön figyelmet fordítottunk a VKB kórhá-
zai múködési rendjének modeüezésére, elhelyezkedéséból kiindu]va a sérültek hátraszál,
lítása lehetóségének t anulmányozurara. Felmérésre kenilt a népgazdaságbóI lebiztosított
speciá.lis egészségügyi technikai eszközök hadrafoghatósága, valamint az egészségúgyi
dandárok részlegeinek optimáIis ósszetétele é§ telepítése. vizsgá]tuk koalíciós ósszetétel
esetén a megerósító szövetséges csapatoknál keletkezett sérüItek terüIeti ellátásának,
hátraszíüitásának problémakörét, továbbá a repüló hajőzóáIonány egészségügyi ellátá-
sának és kiürltésének kérdéseit.

A hadttiptlzeté: tertiktn célul tűznik ki az új szervezetek, hadtáptörzsek funkcioná]is
feladatai begyakorlásának és a szakmai tervező-szeryező tevékenységének javítását. Vizs-
gáltuk a vezetés hatékonyságát a védelmi hadmúvelet hadtápbiztosítása és a valós ellátás

végrehajtása érdekében. Kutatá§i témaként kezeltúk a vezeté§ szinitógépes támogatásá,
nak feltétel- és eszközrendszerét, Külön vizsgáltuk koalíciós állományú front esetében a
hadsereg védelmi hadmúvelete alatt vívott légvédelmi hadművelet hadtápbiztosítása
vezetésének kérdéseit, a kidolgozandó terveket, azok tartalmát. az egyszakaszos hÁtáp,
biztosítási rendszert, Az együttműködé§ tefületén külön vizsgáltuk a koalíciós allo-
mányú front, illetve hadsereg hadműveleti íelépítésében harcoló csapatok lradtápbizto-
sítása vezetése kérdéseinek összhangját, megszervezésük rendjét és módszereit.

A teljes§ég rgénye nélkiil felsorolt körülmények és célkitúzések még kiegészültek
oéhány speciális rendszabáIlya-l, kutatási területtel és feladattal is a gyakorlatok végrehai
tása során.

A ikuLezíAbut a gahorlatoh során szerzett fíbb, ábalánuíthatú tapalzalanLróI a had-
táp meT[zeruezé[N lémakiird eA megfehltíen:

a) A feltrtzíté: terilletln:

A lebiztosított ó§ bevonultatott tartalékos áüomány szakképzettsége alapvetóen
megfelelt a beosztásukkal szemben támöztott követelínényeknek. Az elórekézbesített
behívóval bevonulók közül általában a kiírt s név szerint biztosítottak 75-800/o-át lehe-
tett beosztásba helyezni, A gyakorlatok rgazolták, hogy a teljes íeltöttés érdekében a
mozgósítást vezetó patancsnoknak rgen gyakran kell hozzányúlnia a biztonsfui hányad-
hoz, ami a közvetlen parancsnokok részére okozott elsósorban gondot, A gyakorlato-
kon részt vevó csapatok hadtápszolgálatai, hadtápegységek és -alegységek megfelelően
ismerték beosztásukból eredó feladataiklt, azonban a megatakíúsi helyek esetenkénti
zsúfoltsága, a mozgósitási munküelyek parancsnokai határozatlanslfua, az ,,MZ" techni
kai eszközök beüzemeltetése utáni gyakori meghibásodások jelentettek feszültséget,

Az 'M" törzsekkel rendelkező csapatoknál levezetésre került törzsfoglalkozások
Iámutattak arra, hogy a háborus vezetési okmányok, formanyomtatványok hiányosak,
esetenként fontos alapszabályzatokkal nem rendelkeznek.

Az ESZG-es rendszerek hatékony alkalmazásáta u állomíny felkésátése, jártass4ga

az elvárások szintjét nem éri el, Több'esetben az idegenkedés is tapasztalható az eszkö,
zöktól. A meglevó programok átdolgozása teljes mélységben még nem fejeződött be az

új strukturájú szervezetre, a gép-gép kapcsolat és az információk kölcsónös cseréje még
vezetési ponton belűl is a problémás kérdések köróbe tartozik. Az anyagj biztositásí
számvetések számítógépes részletes programja és eredméoytáblízata jól íelhasználható,
a szükséges számvetések 4Oqo-a elkésziüetó, IBM személyi számitígép hasznilatával a -
VT,2O-sza) szemben - a tervezési idő lényegesen csökkent,
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A védelmi hadművelet hadtápbizto§ítá§ának tervezésére, szervezésére a törzsek
alapvetóen fe]készültek, esetenként az összekovácsolatlansfu, ajártasság hiánya érződött
a tevékenységben.

Az áIlomány alapvetóen megismerte a Csapathadtáp Szabályzat tewezet előkásut,
annak szellemében do]gozott, de több esetben tapasztaltuk, hogy mereveo, sablonsze,

rúen a hadmúveiet (huc) dinamikájától, hadmúveleti (harc,) helyzettől elvonatkoztatva
alkalmazták elóírásait. elveit,

A gyakorlat bebizonyitotta, hogy a norma szerinti eródítési,műszaki mrrnkákat

olyan hadtápszenezeteknél, iotézeteknél, ahol nryyszámú technikával és anyagi eszköz,

zel kell számoini a szakfeladatok vógzése mellett c§ak lgen hosszú idó alatt és csak meg-

feleló műszaki megerósítéssel képesek elvégezni. Tapasztalataink azt ígazoIják, hagy a

honi légvédelmi csapatoknál az élóeró, a technika, az anyq védelmét szolgáló múszaki

munkák folyamatosan, a béke kiképzés idószakában kiépíthetók és erre a jövóben

nagyobb ligyelmet kell íordítani.

A hadsereg állományába kerüló csapatrepüló erők és azok hadtápjának felkészítése

békében a CSRP-ságnál történik, Jogos igényként fogalmazódott meg, hogy mindkét
féI tészérő| megbízhatóbb ismeretany4gra van szükség egymás fe.lkészültségéróI és az

alkalmazás során végrehajtandó hádtápbiztosítási feladatokról, Fnnek megvalósítása

gyakollati feltételeivcl minden szinteo rendelkezünk, a keretátadás növelésével, a köl
csönös taPasztalatcserék és közös gyakorlások szervezése biztosithatja a jogos gény ki-

elógítósét.

A valós helyzethez történó közelítést a gyakoIlatvez€tés a dinamikáioz igazított
közlósekkel érzékeltette, a levezetett gyakorlatok zömében szabad lefolyásúak voltak,

azaz az alárende|tek elbatározását a gyakorlat íolyamán ismerték meg, így ehhez kellett s

a jövóben is célszerű i+azít^íi 
^ 

közléseket, mindez természetcsen a gyakorlatvezetéstól
nagy fokír operativitást és belyzetismeretct is követel. N4gyobb gondot kell forditani a

hadtápcsapatok tevékenységét befolyásoló imitációs feladatok kidolgozásában és végre

hajtásában, A gyakorlatokon ez csak a különbözó személyi sérülések bemutatásáfa kor-

látozódott,

h) A l a./ü p, .p ,rt,ől!J l l(.i|,l,)l:

A hadtlrpok felépitésében, csoportosításában az irányokban történó alkalmazható-

ság, a csapatcsoportosítás szerinti erő-eszköz elosztís, szélességben és mélységben való
lépcsózés elve érvéoyesüIt. A gyakorló törzsek tapa§ztalatok hiányában, a Csapathadtáp
Szabályzat tervezctben megfo8almazott csopoItosífá§i elveket mereven alkalmazták,

több csetben a helyzettől fü8gedenül az összes lehetséges csapatcsopofto§ít;§t létrehrl7,

ták. Ez a meglevő vezetési eszkijzöket figyelembe véve nehezítette a vezetés opefativitá
sát, hatékonyságát, néhány esetben a célszerúség is megkérdójelezhetó volt, Mindez rura

irányítja a figyelmet, hogy az elvi szabályzók előírásait - melyek mint lehetóségek kerüI

tek megfogalmazásra - nem lebet dogmaként kezelni. A csoportosítís kialakífísát min-

denkor a konkrét hadművelcti helyzet és végrehajtandó feladatok határozzál meg.

Az ellencsapást végreiajtó és az ideiglenes hadmúveleti harcrendi elemek hadtáp
biztositására külön erók és eszközök kerültek kijelölésre, alapvetóen a második lépcsó-
ben, Hangsúlyozandó, hogy ezen erók és eszközök az anyagi készletekkel ncm alkottak,
s nem alkothatnak külón csoportosítást. In idóben kell gondoskodni a kikülönítésük-



ró1, felkészítésükról, a megfeleló körletbe tórténő elólevonásukról. Ezen erók összctótc
lét mindig a feladatra kijelölt ósszfegyvernemi csapatok n€ysága, feladata hatáIozzi
meg, a csapatok fcltöItöttségét is figyelembe véve.

A tartalék any4gi készletek n€ys€át a gyakorlatok alapján a kövctkezóképpen
lehet ósszegezni: A HDS tagozatban egy gl. dandár ellátószázad készlete, lradtest lago
zatban az alkalmazás ftiggvényében esetleg önálló irányban történó aikalmazásánál a
hadsereg tartalék készletével egyenló lehet, egyéb esetben egy gl, dandár ellátőszázad
készletének 60-80gn-a. Ezt a csoportositást viszonylag állandó elemkéot cólszerű kezelni
és a HVP közelében elhelyezni,

Tovább kell vizsgálni a honi területén vívandó védelmi hadmúveletben a stacioner
bázisok és népgazdasági készletek n4gyobb mórvű felhaszná.lásának problémakötét, a
központhadtáp raktárai, a SZEM-tól átvett kórházak céiszerúbb diszlokációjának, elhe-
lyezkedésének lehetóségét a megbízhatóbb anya8ellátás ós a készletek, az erők, eszkö
zök védelme tekintetében is.

r) Az attlagi bizto,titál ttriihtltt:

A végrehajtott gyakorlatok során a koalíciós csoportosításban levó, csapatok ellá-
tása vczetési szinttól függetlenül minden esetben a hazai eróforrásokból valósult meg. Á
szövetségcsektól mcgerósítésül kapott csapatok cllátása saját eróikkel és eszközeikke],
valamint a hadsereg ellátódandárba kikülönített erókkel valósult meg, A üzérség alkal,
mazásánáJ a n4gyméfvú osztott§€ (hadsereg, hadtest) már-már veszélyeztették a me8-
bízható hadtápellátást, az anyagi eszközök idóbeni, rendeltetési helyére történó
kiszállítás t,

A védelemben való átmenet könilményei sajátosan hatnak a hadtápbiztosítás meg,
szervezésére és a hadtáp a.Ikalmazására. A könilmények különósen meghatározóvá vál
nak a háború kezdeti idószakában, az elsó védelmi lradmúvelct hadtápbiztositásában,
elsósorban a felhasznált anyagi lorrások tekintetében.

A gyakorlatok témáiból kiindulva, a védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának
megbízhatósága és a mobil hadtápkészletek megórzése és tartalékolása érdekóben szé-
leskörúen és nagyobb mcnnyiségben lett felhasználva a honi területen levó népgazda-
sági bázisokon és a közponüadtáp raktáraiban tárolt készletek, közvetlenül a felhaszoá-
lók által történó vételezéssel, Ennek érdekében az ellatáqi [orrások figyelcmbevételével -
melyek központi raktárak, kirakóá_llomások. taktanyai keszletek. potgárt vállalatok,
lószertároló Pontok, hatáfmenti lőszerellátó csomópontok voltak - ellátá§i rsapat(so-
portosítások keni]tek lótrehozásra és az utalísok új rendjét dolgozta kl a hadsereg. Ez a
tény olyan elméleti vizsgálat igényét veti fel, mint az ellátá§i forrásokhoz történ8 utalt,
sági szint, illetve tagozat rneghatáíoz^sa (hadsereg, hadtest, esetleg dandár) a szállítási
távolsQ függvényében; a kirakóállomások múködtetése, mélysége a lradsereg hadtáp-
sávjában; a felelősség a kózutak felhasználásában, az igénybevétel szabályo2ásának szüL
ségessége és mértéke; fenüekből következóen a kózúti komendáns erók felhasználása.
alkalmazása, a vételezések központositott v€y dandár, ezred szintcn történó végrehaj-
tása,, az anyag készletek íöldrerakása stb,

, Azt tapr$ztaltuk, hog1 törzseink e8y részénél a bázis utaltsági rendnél, az anyd
eszközök felhasználásában figyelmen kivül hagyták azt az alapkövetelményt, hogy eló,
ször a ve§zélyeztetett helyen levó készleteket szükséges felhasználni, a laktanyai utaltság-
nál az ismeretliány miatt - nem tudták figyelembe venni a kószletek nagyslplát.
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A hadsereg eüencsapás hadtápbiztosításának megszervezése során kevés figyclmct
fordítottak a harcrendben levó és az ellencsapáshoz csadakozó crók any4gi feltöltésérc,

közúti biztosításuk részletes kidolgozására,

Jelentósnek ítélhetó meg a hadtest hadtáp §zeirr'ezetébcn az a korábbitól eltáró

lehetóség, hogy eszközeinél fogva teljes egészében képes a csapatbndtáp felsó t€ozatára
háruló feladatokat a hadtest hadműveletének teljes idószakában ellátni, s függóen a

kapott megerósitéstől hadmúveleti hadtáp jellegú részfeladatokat is képes megoldani.
Mlndez ut tgazolj4 hogy a korábban a hadosztálynál bevált módszerekhez viszonyítva
az anyagi bí:ztosítás tervezése, szeruezése hadtest szinten komplexebbé vált, célszerű a

készletképzést és a lr,gylr,ztásl normát nemcsak a hadmúvelet kezdetéig és a hadmúve
let idószakára megszabni, hanem a íeladatokat ismerve egyes részfeladatokra is,

Az ellátás idószakai a védelmi harc dinamikájában a szükségletnek és a fogyasztás

nak megfelelóen adottak, de ennek ellenére a fó ellátási időszak a harcnap vége maradt.

A készletképzés vonatkozásában tapasztalataink igazoljak, hogy - figyelembe véve
a fogyást és a meglevó készleteket, továbbá a várható íeladalokat - célszerú átgondolni
a védeimi hadmúvelet végén a megalakítancló készlet nagyságát, elrendelésre kerüljön-e
a rnozgókészlet i kiegészító készlet, illewe csak mozgókészlet maradjon?

A gyakorlatok során a hadseregrepiilók lradtápbiztosítása az alkalmazásuk, s beve,

tésük helye.i és száma fiiggvényében rgen sajátos körüIményck között valósult meg, A
honi légvédelmi csapatok által végrehajtott gl,akorlatok hadtápbiztosítását újszerű meg-

közetítéssel vizsgáltuk. Függetlenül a vezetés szintjétól - amely általában hadszintéri - az

ellátásrrk minden esetben hazai eróforrásokból történik. A csapatoknál a mirga-sabb

HKSZ elrenclelésével egy idóben íelmérésre került a fenntartási készlet nagysda, mely-
nek célja az ellátási auronórnia lehetőségénck biztositása volt. A felmért készletek elem,

zése alapján megállapitható, hogy ezek íelhasznáIásának engcdelyezése igen nagy fokú

önállóságot biztosíthat a honi légvédelmi csapatok leszérc,

A készlet nagysfuát vizsgálva úgy tapasztaltuk, hogy repiiló hajtóanyagból napi 3

bevetéssel számoiv4 ó-8 napi, benzinból és gázolalból 8-10 napi, élelemból20-2' napi

harctevékenység, ruházati anyagból j-4 szeri váItás hadtápaoy4g állhat rendelkezésre az

adott idóponrban a mozgókészleten fblül, Ez ha a vcszteségek keletkezésétól eltekin-
tünk 1,' Iégvédelmi hadmúvclct hadtáp anyagszükségletét íedezi, Ha a gyakorlat ki,
alakult vcszteséget frgelembe vesszük, akkor is egy légvédelmi hadmúveletre elegendó
a fenntartási kószlctijk.

Tapasztaltuk, lrogy az t, zászlóaljak alkatmazásábói adódóan, a legoptimálisabb
cliátási mcgoldás még nem alakult ki. A kitelepiiló kism€a§ságú rt, alegységek ellátásá

ban igen sok a bizonytalansági tényezó,

Hasznos tapasztalatokat szercztünk, és megítélésünk szednt gazdaságos és bevált
módszer a vasíLti anyryellátó állomás mííködtetése, s továbbfejlesztésével, egyes kony-
lra,technológiai iblyamatok ezen állomásokon történó e]végzésével tovább lehet csók-
kenteni ir harcolíl csapatok lradtápjaira lráruló feladatokat,

J) A ,tzillit,lllk tertilt!t

A szállítások tervezésére, szcrvezésére, végrehajtására sajátosan hatott a honi tcrü,
1etcn végrehajtandó védelmi lradművelet, Igen oagy jelentósége volt a kijelölt és beren,
dezett után-hátraszáIlítási utaknak, emellett a hadscrcg hadtípsávjában n€y kiteiedésú
közúthálózat felhasználása vá,It szükségcssé a helyi erólbrrások fclhasználása és a bázis
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utrltsági rend fcnntartása érdekében. Ez felveti azt a kérdest, hog1 a meqbízható közúti
komendáns szolgálat biztosítása érdekében a hadscreg e.oi, 

"rrt'ár.i".É*aóek-cl Ha
a ludsereg védelmi hadmúvelet normatiraibóI ioduűnk ki, , í;il;rü'k'", után-hátra-
száIlítási utaktól távolesó ellátási források s4amat, rn.g"tt"p,tti"in, 'hogy u t 

".l."r.gre,zere közüti komend._,ns megcrösltc\l céI.y'?nj arlni, Ezr injokoli.r ,r, itny i.,. hog1 ,
hadLCst nem renJclkezik \zervezer§zErli közuti kom endj n serdkkcl. úrjaj ,annrk,. ezl,sak; had,eregtól kdpoll megeró\lré\\eI képes biztonsago<a" U.r""a.rrrr .. iennl,]rlani,
A,tápaszralatok ,tzt mutJlják, hogy a további szervezeti korszerúsítés során a hadte§tet
mlnlmallsan egy közútJ komentlansszázaddal célszerű megerósíteni a megicvó hadse-
reg- és központhadtáp erók átcsoportosltísával.

, , l*y:g*, f:lair] megh;tjroznia szállítást végrehajtó hacltáptagozatot is, kiindulva

i:i:i -"r'rlr:'":"' ho3y r mobil anyagi ke,zletck<t nem Itrsztt,rljuk lel. azokar urta]e-
:Ul]l1K, | 8yaRon2lol( lJP,isztdlald] nZl bIzonyIturtjk. hog1 az eIlarrsi íorrj,hol közele<ö

:|r,o, ,nr:o1,!' renüelkezó csapatok közvetlen utalása a célszerú megoldás. A
l "g^l_:i:_jT]:g:, ]evó 

c5apatcsoportosításokat mint c]látási egységet célszei felfogni,
5 re§zuKrE az eloljaro! r4gozat szervezésébcn az aláreodelt és elöljáró szállító eszközúek
központosított íelhasználásával célszerő az anyagok kiszál[tlát ueg.ehalt-;.
, t nap),;z,:imu .zallrLo gepiármu m.,zgrl igen rugalmasan clkeszirctt, dr a lofelacl.llok Ve8rehjllas,tl \Zcm cldtt rarlo úllorydlmi rener körcre]L meg. leszestn s/cr\CZetí,

di,zpecser cs, e]]enórzo jIeíeszlo PonloklJl, Au úü,rgalmi ,.-'.t-k;;,.t"n.L,or",
egyUttmukodest.kellett megvaló5ltani a hadsereg hadtápsávjában levó más sele8testhez
lJ rto,/o. ( .JPatokkJI. ezck mozg,ls,,inak koordinalárl ,.egerr a kijel.,lr uran- és hárraszilli.
rdll Lltdkon. A .zoms,.cdoR;l v;lo egvüttrnüködes \z(;ePe me8ncjrt. merL gyakrn kel-lett sávhatáron kívüli száütási íclad]tokat végrehajtanil

Hadtestszinten új íeltételeket t.."-t.tt 
" 

irál]ítÁánykísóró rakorló század, E szer,
vezet megjelenóse, a hadtest hadmúveletének hatltápbizásítását folyamatosabbá, megbízhatóbbá tette,

A vóde]rni hadműveletben a szállítások végrebajtásában, amíg a vasút műkö<lóké
pes, ennek n4gyobb felhasználásával célszeű .iár,rolni, t<iralo n 

"o-asok rendszerét a
hadresr r;gozatig lcher kifcjle\zlenics muköJterni. A.zalürrri i"lr.lu,ot *o.",r".r.r-a.kcben d gyakorlJlokon a gepi r,rkoLlo esu közökr,r a lcheLn.egck meneiÉben .r külön-bozo ragozatok }itekonyan alk mazták. A darus rakodóg"epes, emelóhevederes és
motoIo§, emelóvillás targoncák felhasznalás.rval 7 t/ora atla!éljesitmenyt értek el, A
málházási feladatoknái a kedvezóbb mulatok elereset akaa"ry?"i", ri"§ J""pg-a^agbol igen nthezen lclrtt mcpít lclö lerepj"ru rakodogep"r't.U;.Lo.1áÍli, 

'

_Á 
szállítóoszlopok vezeté§énól a gJ;koíletok tapa-sziaiatai egyenelrnüen bebizonyí

1ot,rat. 
lrog1 

,a 
gl ors e" lt il;m,to, lcl;ádn cprehá j(a l - -,rrr,r..ii.r.'llit.i törlet eIlo3-

lnl,t§d. - oprímrII5 na8ys,Lga i' ,zazaJ kötelóku :,z;llrro usl lop,

_ 
U.O|T' hadmüveletben - figyt lembc veve l Dunjntul kaionaíöl<lrajzi adotrsagair.

s no8y,] tJlJLon a ha,lscreg hadtjp,;\jdr ket rcr ile.z rorr; - elcjt.rlle kcrü'It a viziesikö-/ok (\JPJr c. ;nya§,zállirl,r,,r rörl(nó bevonjsn.

) Az qé.ut!,qiigli biztrl,títás triltthl:

, A végrehajtott gyakorlatokon a tervezó hadtáptörzsek a várható egé§zségügyi vesz-

:"j,§illc"l:rrrir+á5lt 
be,lye.sen, íl csapatcsoporto;ításokhoz, a lradm?vel.iúitere,

nez ko|ottek. mc8határozó tenykent fig7elembe véve az adott idószaka a vódelen eró-
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dltósi és múszaki épitmónyek kiépítettségi íokát a szembenálló fél pusztítási lehctó-
ségeit.

A sóniltek kiüritése és betegek hátraszállítása a csapatoktól a kapacitások és a sérül-
tck keletkezésénck függvényében a VKB kórházaiba tórtént, Sajátosságként menilt fel,
hogy e feladatba a hadtest és részben a dandárok (második iépcsóben levók) egészség-
ügyi erói is bevonásra kerültek. A VKB kórházai a végleges szakosított szakorvosi ellá-
tást c§ak részben tudják végrehajtani csak a VKB-bc bevont megyei kórházakbao
lehetséges ez - ezért nryyjelentóségri a séniltek szál]ításhoz történó elókészítése és hát-
raszá]]itása a hátországi kórházakba. A szövetséges csapatok sérültjeinek és betegeinek
ellátása a területi ellátás elv alapján tórtént. Nem kizáít a sebesülteknek szövetséges csa-
patok gyógyintézeteibc való hátraszállítása, a saját egészségügyi kiüritési szakaszokra
való utólqgos átadás§al. A nyelvi akadályok leküzdését a §zövetséges hadseregeknél
rendszeresített 2-3 nyelven kitóltótt elsősegélylap alkalmazása szolgálja.

A csapat tagozatbao is elfogadható elvnek kell tekinteni, hogy a segélyhelyek
védelmi hadmúveletben a sérültek nagyobb védeime érdekében stacionel helyen -
iskola, múvelódési ház stb. - települjenek, A gyakorlatok tapasztalataiból kiindulva,
alapelvkéot célszerú kezelni, hogy az egészségűgyi dandár részlegek intézeteibcn a funk-
cionáIisan ósszekapcsolt diignosztikai és gyógyító részlegei egy épületben te]epüljeoek,
A hadtestek megbízható egészségügyi biztosítása érdekében a meglevó egé§zségugyi
erói mellett szükséges megerósiteni a hadtesteket egeszségügyi oszt4gokkal és kiürító
eszközökkel,

A honi légvédelmi csapatok egészségügyi biztosításában sok sajátos vonás jelent,
kezett. A kitelepüló scgélyhelyek mellett szilkséges feontartani a stacioner elhelyezésben
levó segélyhelyeket is, figyelemmel a szúkebb sebesültszállító kapacitásra és a keletke
zett sérültek számára. Szofos együttmúködést kell megvalósítani a hajőzőitllomáry fel-
kutatása érdekében az elvonuló száraz{öIdi c§apatok és a lroni légvédelmi csapatok
közó|t, A hajózóá]lomány hátraszálJításánál az egyszakaszos kiüdtési rendszernek kell
érvényesülni, mivel a VKB kórházai niocsenek felkészülve sérült hajózó ellátására,

Az a tapasztalatunk, ho3y a harci helikopter dandárnál a hajózóállomány egészség-
ü8yi biztosítá§a fepüló szakorvos hiánya miatt csak szükségszeűen megoldott,

Kísérletképpen kipróbálásra kerüIt a hadtest tagozattól a sérültek kiüritése sebe-
süItszáűtó vonatokkal, Ezt indokolta adott esetben az ellenség nagy pontosságú fegyve-
reivel mért csapás kóvetkeztében kcletkczctt serüllek nagy száma. E fcladat végrehajtása
hadtcst t€ozattól tóbbletmunkát igényelt, különósen a séniltek átrakása időszakában.

Az egészségügyi szaktechnika népgazdasági biztositásánál (vérszállító gk., seb,
száIl, gk., autóbuszok) az azonnali hadrafoghatóság ncm volt biztosított, mert a sebe
sültszállításhoz §zükséges kiegészítő felszereléseket az átvétel után kellett íelszerelni,
mindez növeli a hadmúvelet elókészitése idószakában a hadtáp felkészítésének bonyo-
lultságát is,

f) A tzxé: terl)lullt,,

A csapatok hadtáptörzseivel szemben a várható alkalmazás dinamikájáüoz iga,
zodva, magasabb kóvetelményt támasztottunk. A tervezó munkában a védelmi hadmú,
velet megtellezésével és megszervezéséve1 párhuzamosan vezették a hadmúveleti szét-
bontakozás hedtáPbiztosítását, Ekkor a hadtáptörzsek megosztva tevékenykedve is
képesek voltak etedményesen megoldani a feladatokat.



Az új szervezeti strukturában a hadtest HVP funkcionális elemei féIadataikat a kcz-
dcti bizonytalanság útján javuló szinvonalon végeztók. Az dkészl,tett és kiadott vezetésj
okmányok, a stabil híradás biztosította a szilárd, rugalmas vezctést.

A lradscregrepülők badtápbiztosításának tervezése külön térképen vaiósult meg,
hadtápbiztosításukat a napi bevetések fü8gvényében tervezték, szoros együttmúködés-
bcn a hadsereg repúlőfőnökséggel. Ezeo tcfülcten célszerú vizsgáIni annak iehetóségét
és célszerűségét, hogy a hadseregrepűlók hadtápbiztositásának tervezése is egységes

rcnd5Zt íben v;lósuljon meg,

A gyakorlatokon a törzsek különbözó módszcrrel dolgozták íel a feladatokat,
munk4grafikonnal, i]letve anélkül, de alapvetóen a párhuzamos módszerrel, az így
kidolgozott okmányok alapján és a iefolytatott 8yakorlatok tap&sztalatai mcgteremtet-
ték az egységes okmányrendszer kidolgozásának feltételeit.

A hadtesthadtápnál negjelent híradó százarl a hadtest védelmi hadművelet lrad-
tápbiztosításának vezctését folyamatossá, megbízhatóbbá tette, de a híradásban mcg-
levó lehetóségek kihasználása rapasztalataink alapján még korántsem teljeskörű.

A szövetséges és a nemzeti csapatok hadtáptórzsei együttmúködésének megszcr-
vezését elószór hajtották véÉre tefepasztalon, ez a módszcr tgen gyakorlatias, de a n4gy
idószúksóglct miatt vélemónyünk szerint - csak a hadmúvelet elókészító időszakában
alkalmazható hatékonyan.

A gyakorlatok során visszirtóró gond volt, hogy a hadtáptörzsek a vezetésben a fó-
erőkiíejtésüket a gyakorló csapatok vezetésére összpontosították, az információáramiás
csak feléjük valósult oletr], a,!neo éló' csapatokra vonatkozó közlések és következteté
sek levonísa periférikus terúlet volt. Ezért ez a gyakorlat nem teszi lehetóvé a teljes ver-
tikum átfogásának felmérését és oem biztositja n ténylegesen felmerülhetó íesziiltségek
vizsgálatát sem,

A honi légvédelmi csapatok vezetésében, a tervek kidolgozásánál átfedósck voltak,
esetenként zavaft okozott, hogy nem vctték t-igyclembe a kialakított egyszakaszos had-
tápbiztositási rendszcrt. Az alapvető tefveket az ellátást végrehajtó cllátó szervezeteknél
kcll kidolgozni, az elóljáró rószéról a beiyzct pontos nyilvántartását kell végrehajtani, s e
kialakLrlt belyzerbói a változásokra intézkedni, s az egyszakaszos hadtápbiztosítási rend
szer múködését gátlő tényezők megszüntetésére kell a lóíigyelmet ósszpot,ttositani.

A gyakorlatok során végrehajtott együttmúködési foglalkozások hatására tökélete,
sedett a hadtáp együttmúködé§ fog;r-lma, tartalma, idószakai és szintjei. A gyakorlatok
bebizonyították, hogy a CSHSZ-tervezct rugalmas, megíelel az összi-egyvernemi és had-
tápkövetelményeknek.

A gyakorlatok hadtápbiztosltásának tervezése, szefvezése és végrehajtása terén
szcrzett taPasztelatok alaplán az aiábbi Íóbb kérdések köré lehet csoportosítani a vizsgá
landó területeket, illetve l,,l)ál)l)i fllad,ili É,rí:

1. Tovább kcll [cjleszteni a lladsereg badtápsávjában levó hátországi rendeltetésú
alekulatok, intézetek népgazdasági bázisokon, objektumokban letárolt any4g felhaszná
lása érdekében az együrttrniíködési feladatok tartalmát, szintje,it,

2. Tisztázandó kérdésként merül 1él védelmi hadmúvclctbcn az evúuálásban ki.
mikor, milyen erókkel vesz részt.

3. További tanulmányozást igényd. az elrcndclt készlctek és fogyasztási normák
nagyságrcndjc, csetlege§ differenciáltsfua, megszabásának ideje, gyakorisága a hadmúve-
Ietek alatt különbózó vezetésj szinteken,
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4. A HDS repülók hadtápbiztosítási rendszerének teljes mélységú kialakítása
(hadtestnél is), az egységes tervezési rendszerbe történó beillesztése,

j, A háborús hadtáp vezetési rendszer,,írásbclisége" csókkentésónek vizsgálata, a

gyakorlatokon kidolgozott okmányok felüIvizsgálata, s szinteknek megfeleló egysegesr
tett hadtáp harciokmány mintatár kiadása.

ó. Ki kell dolgozni a népgazdaságban mcglevő, helyettesitóssel elóállíüató gépjár,
múvek egységes máIházási utasítását, meg kell oldani a oéphadseregben alkalmazott
utánfutók népgazdas€i teher#pkocsikhoz tórténó kapcsolás feltételeit,

7, Koalíciós állományú hadscreg alkalmazása esetéo vizsgálni kell a nem a hadse,
reg hadtápsávjában települt raktárak, bázisok any4gi készletek íellrasználásának rendjét,
ebben az együttmúködés kórdéseit, továbbá a hadsereg a hadtápsávban műkódó csapa-
tok ellátása érdekében az e8yüttmúködés tartaLnát és szintjeit, módszereit valamennyi
érintettre vonatkozóan.

A cikk adta lehetóségek határain belül csak a legfontosabb kérdésekkel íoglalkoz-
tunk, úgy ítéljük meg, hogy a témában már megjelent publikációk sorában egy újszerú
rendszerezésben foglaltuk össze a hadműveletek hadtápbiztosításával kapcsolatos álta.Iá-

no§itható tapőztalatokat. Azonbao a központhadtápban végrehajtott gyakorlatok, ez,
irányú tapasztalataira másutt, küIönkiadványban térünk ki.
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lNagy távolságú csapatszállíiással
egybekötött éleslövészet hadtápbiztosítása

Szrlnoláxli Tibor altzr et

Az elmúlt években már több alka]ommal láttak napvilqot e témából fejtegetések,
tapasztaletok, ennek ellenóre úgy gondolom, az egység (ahol mint PK HTPH szolgál-
tam) által 1987. évben végrehajtott ilyen feladat tapasztalatai figyelernre méltóak. Véle-
ményemet alapozom arra a gyakorlatban móg kevésbé alkalmazott módszerre, hogy
kombinált módszerre] elvonuló honi légvédelmi egységeket csapatlégvéclclmi egysé8-
hez utaltak ellátásra és arra, hogy rcndkívül gazdaságos volt az élclmezési ellátás.

Mindezek alapján érdcmesnek taftom tapasztalataim közreadását, egyes megoldási
módszereink bemutatását, bízva abban, hogy a későbbiekben ilycn vagy hasonló felada
tokat végrehajtók felhasználhatnak belóle, A fela<lat megismerésétól a végrehajtás éné-
kelésóig igyekszem végigkövetni a munkánkat, közben az egyes okmányokat is bemu-
tarva,

A g,aknrlat kihtdnln),d

A gyakorlat két ütemben kerúlt végrehajtásra. Az elsó üteme célkövetési gyakorlat
volt, csak saját kótelékünkte terjedt k, egy hónap idótartamban, hazai területen. A
második ütem nagy távolságú szállítással, éleslövészettel egybekötött harcászati gyakor-
lat volt a Szovjetunió Állami Lóterén. Ezen idószakban ellátási utaltságunkba rendelték
az ugyancsak feiadatokat végrehajtó honi légvédelmi törzseket és kötelékeker, melyek
létszáma a sajátunk kétszefese volt. A csapatlógvédelmi egység csökkentett békeáIlo
mánnyal, két katonavooattai került clszálJításra, A honi légvédelmi cgységek áilománya
két hullánban, vonatokon, illetve rcpúlógépen, a törzsek, ellenőrzó és operatív csopof-
tok többségében repülógépeken - több lrullámban - érkeztek be a gyakorlat körzctébe,

A hadtáp any4gi biztosjtását döntö többségében hazai any4gokból kellett megol,
dani, ez alól a hajtóenyag és a kenyér clry-cgy részc képezett kivételt, A hajtóanyag min-
tegy 600/0-át, a kenyéí 6r-10('/a-át a helyszínen vettük át,

Az illetékes elöljárók lrz ellátási felelősséget a csapatlégvédelmi egységre ruházták,
egyidejúleg biztosítva hozzá a szúkséges megerósitó cróket és eszközöket, s az így kiala-
kult kiszoigá.ló szeryezet vezetósét kaptam feiadatul,

Tencil ls elíkűzitl.t

A íeladat mérctei, követelményei részbeni megismerésével megkezdtük a tervezés
munkálatait, melybcn részt vettek a hadtápszolgálati ágak fónökei, két - e téren tapasz-
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talt - tiszthelyettes, valamint az élelmezési raktárvezetó. A tervezést nagyban segítette a

seregtest légvédelmi törzsétóI közvetlenül kapott információ, aZ utaltságunkba kerüló

hooi légvédelmi szervezetek vezetóinek m€ismert elyárőa, átadott tapaszta|ata, \a]a,

mint a jó előre végrehajtott szemrevételezés.

Már a kezdet kezdetén kölcsönös kapcsolat a.lakult ki az ellátásra utalandó szerve-

zetekkel, s 
^z 

ő tapaszta],atuk, elvárásaik, követelményi sajátoss@aik eleve beépítésre

kerültek terveinkbe, ezért azokort már nemigen kellett változtatnunk.

Két alapokmányról néhány gondolatot:

a) Hadtáp feladatterv a végrehajtásra.

b) Szervezeti és múkódési szabályzat.

a) Feladattat, a gakarlat had/ápbizt0.1ííásár4:

A szerintem - legfontosabb okmány volt féI éven át- Ezt fekvó A/4 méretben,

célszerúen összeáűtott lapokból, részben íormanyomtatványokból á,llítottuk össze.

Főbb rltzei:

naptári terv;

- létszámadatok (nagyon részletesen, több féle bontásban);

- kimutatás a hadtáp személyi állományról, név szerint, szállitmányok szerint stb.;

- kimutatás a hadtáPtechnikai eszközökól;

- kimutatás a szillitáshoz szükséges vasúti gördülőanyagról, a megfeleló íorma-

nyomtatványok beííízésével, szakaszonként (oda I -II száll. magyu szakaszon, oda I-II
sz. §zovjet szakaszon és vissza ugyanígy);

- a szállítmányok be, (ki-) rakísi terve, szintén szakaszonként, a megíeleló forma-

nyomtatvánnyal;

- részletes any4gi számvetések szakáganként úgy, hogy a szolgálati 4gak külön is, a

végrehajtó :állomány együtt is, többször megvitatta, módosította;

- m/|Á|;ási terv va.lamennyi szálIitíeszkőzre;

- az áweendó objektumok alaprajzai (szállóépületek, raktárak, konyha stb.);

- a személyi állomány elhelyezési terve (a ht. áIlomány név szerint, a sorállomány

létszám szerint);

- any4gbeszerzési (átviteli) ütemterv;

- 
^z 

e8yüttműködó v4gy más módon szükséges szervek címei, telefonszámai.

b) Szertltzeti !: nűkijű:i szabályzal:

Mivel az elvonuló szervezet alapvetóen különbözött az eredeti kötelékétól, sót a

§záütás után a gyakorlaton további változtatá§ok voltak szükségesek, külön szervezeti

és múködési szabályzatot készítettiink, Ennek rendeltetése a feladatok elvégzésónek sze,

mélyre szóló megszabása, ezek összhangjáoak biztosítása, a feleló§ség, az alá- és föléren,

deltség egyértelmú rögzítése.

Alapvetően két részból állt: a vasúti szállítás és az éIeslövészet idószakuayonatko,
zókból, mert a két idószak két különböző szenezetet ígényelt. Biztosítani kellett a két
szervezet zökkenómentes összeolvadását, illetve szétválását.

A mellékelt vázlatokon e két szervezeti strukturát jelentettiik meg. Ezeken tul, a

működési szabályzat beosztásooként taíta]mazta a íész\etes felelósséget, az a]á- és {öIé-
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rendcltséget, a feladatköft, valamint a beosztással járó kóteimek megismerésének igazo-
Iását egy aláirás formájában,

Nlhit, gnrtlx |// s a t otltz:i tttódrelr ilt L rlíl

. . Az egyik legnagyobb fe]adat a vasúti szállítís hadtápbiztosításának, ezen beiüi is az

ílelTczés1 ellátísn,k a me8§zervezé§e, Két - egymássaL ellentétes - követelményt kell
kielégiteni: kevéssé legyen költséges e. ne leglcn nag1 az élömunka igcnye, Az oÍcsó és
biztonsfuos mcgoldás a fendszeles íózes mcáet közben, de ez c,gyben á legmunkaigé,
nyesebb és sok hiba forrísa is. A legkevésbé munkaigényes a kész--'és fólkész ételck biz-
tosítása,,ezek viszont ig_en dtágák, ugyanakkor a hútólánc logyatékosságai miatt bizony-
talanok is, A kész- és félkész mélyhútón ételek tómcges a]kahazását-elvetettrik, mert
ezek a hűtógépkocsik üzemzavara esetén kiolvadnak, s gyors felhasznáIásuk lelretetlen,
Amennyiben viszont a mclyhutött llús kezd kiolvadni, Iesütésóvel, zsírban tárolásával
több nap mulva is biztons4ggal kiadható az álIoínáoy íészére. Konzervek kevóssé kerúl-
tek étrendbe, a dobozok töÁeges kinyitása a mozp;ó vasúti kocsiban nehezebben old,
lrató_ meg, s a keletkczó hulladék kezelcse is probJimatJkus, mindcmel]ett az állomány
körében scm tíllzottan kedveltek.

. Fontos hangsúlyozni, hogy nem lebet cgyik v4gy másik fajta mellett dönteni, mert
szinte valamennyite szükség van, az arányuk meghiiározása lényeges. Tehát keli kon-
zerv, elsósorban tartaléknak, de kiraká§kor, átlakáskor is kell száraz áru, kell mélyhútött,
kel] íriss, de csak mindrg a cólnak, a lebetóségnek legjobban megfelelócn.'

, _ 
A legelsó élelmezési t€vékenységünk volt a széleskórű piackutatás, amely sofán taí-

tó§ított nyersany4gokat, hűtést nem rgényló félkész ételekei rgyekeznink felÉutatni, ter-
mészetese! nem hany4golva el a melyhútött nyersanyagokat sem, igy került az
étrendbe. burgonyapehely,. tejpor, grizg;luska es panirpor, iz ismert száútt zóldség,
hagyma.(cs;,k tartalékként) - ezek a lrűtést nem igénylók, Bekeniltek továbbá olyanoÍ,
mint a.lralfasírt, a hasábburgonya, levcsek, főzelékek - rrréIyhútöttek; §ózott zÓldség,
savanyúsagok - §ajdt tilrlósiiasböi. lgeo jól beváltak a 30 glammos kiszerelésű vajkri-
mek (magyaros. zellcre\. natur), mirt változatosak, higÉoikusak, jól tárolhatók.

Megjegyzem, hogy a számunkra ismeretlen alapanyagokat az érintett szakácsá]lo-
mány módszertani főzésen kipróbálta, majd a gyakoilat haiai (I.) ütemében, tábori esz-
közökön e]kcsatle. a reljes szemelyi állomány is megízlelte, i csak ennek sikerc után
került fel reglegesen .r gyakodar Érlapjira,

Me5,tervezésre kenilt a szemelyi és technikai szükséglet, A kiszolgáló állomány
döntö röhb,eger saiár egl segünkrói jelölriik ki,

. _A hútd és kcnlerszjJlrtó gepkocsikat már két hónappal korábbía, a hazaigyakorlat
kezdetere igenyettük annak eIlinire, hogy a hazai gyakorláthoz nem volt szükság a teljes
mennyisé8re, de a kezelóik megrsmerése, a berendezések tartós járatása során fám"ÁtO
problémák megoldása miatt tartottuk szükségesnek.

_. Nlgy segítsé8et jelentett az Elelmezósi EIlátó KöZPonttól kapott szakszereló, aki
felszerelésével együti velünk Dtazott az éIeslövészetrc.

, . .Az egészségügyi biztosítás órdekében, a két sebesültszálLitó gépkocsin kívül két -
kie8észitett - 30 napos készletet tervezünk, Két orvosi munkahe§ titós működtetésé
nek feltételeit tefemtettiik meg,

Az ellátási rendszer fó biaisát a szíűtás és az óIeslövészet alatt egyaránt a katonavo
natokba besorolt normál fedett vagonokban berenrlezett raktár á' a pórekocsika -
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alváz nélkűl - felrakott hűtó gépkocsik adták, A hútókocsik külön aggreg.ítorról
múködtek, ez gazdaságosabb ós megbízhatóbb volt. Mivel az alvázakat nem vittiik el, cz
.rnyagi és helymegtakaűtást is eredményezett,

Az éleslóvészet körzetében levó kirakóállomáson vasúti ellátó áIlomást telepítet-
ttink, mert a katonavonatok 8ördülóany4ga helyben álJva marad. VEÁ alkalmazásával
száütó kapacitást takaítottunk meg, elkerülnik a többszöri átrakást, a tömeges beszáü-
tások bonyodalmait is ismert veszélyeit. Az any4gok felvételezése naponta történt.

Miután tisztáztuk a főbb követelmónycket, Iehetóségeket, megkezdhetük a részle-
tesebb kimunkálást. Milyen any;got, milyen eszkózzel szállítsunk? Az éleslóvészet vég,
rehajtásá_hoz szükséges, és a vasúti szíllítás során nem használt anyagokat (sátrak, ellátó-
pontok anyagai stb.) tehergépkocsin, illetve pótkocsikon, a mélyhútést igénylőket a
hútó gépkocsikra lépcsózve, a kenyeret keoyérszáJlító gépkocsikban, a szállítás alatt
használandókat (pl. élm. fclszerelósek stb,) a konylravryonban, egyéb any4gokat a rak-
tárv€onbaÍl terveztük elszállítani. A 2 db 

' 
t-á5 iiza, tö. gépkocsiban gázolajat, a két tar-

tályos pótkocsikban 1-1 taftály normál-, illetvc szuperbenzint szállítottunk, Kenó- és
karbantartó anyagokat ] t-ás tgk,-fa málházva vittük magunkkal. Elszallításra került
továbbá 1000/0 vasúti rögzítóanyag, mozgókonyhánként 8 ja. tüzifa.

A tcrvczós és elókészítés során kiemelten kezeltük a szállítmányok kiszolgáIó állo,
mányának munka- és életkönilményei kielégitó biztosítását. Meg kellett oldani a biztoo
sá6Jos szálLítás, a hclyet jól kihasználó rakodás, az anyagok megbízható őrzése, a gyors
vételezések, a konyhai műveletek teijes köre, a megbízható hútés, a folyamatos .lram- és

vízszolgáltatás, a kiszolgáló állomány pihentetése stb. követelményei kielégítését, lgen
jól beváltak pl, a lrútóháztóI kölcsönzött speciáJis rajodólap magasítók, amelyek t,7 m
magasságig eldólés ellen biztosították a lárolást, s felsó szintjúket 1 tonnával lehetett
terlreloi (a raktár- ós a konyhavagonok berendezését a meliékelt vázlatok tartalmazzrk).
Az egyes vagonok berendczéscit az érintctt szakács és gkv, aliománnyal együtt úgy ala-
kítonuk ki, iltlgy a vagon oidalfalait a gazdasági udvar betonjára felrajzolva, sok-sok vál-
tozatbao Pfóbáltuk ki a legcélhányosabb berendezést,

A vasúti szállítas megtervezésénél, amelyet a hadműveleti törzzsel ósszehangolva a

hadtáptörzs végezte, igen nagy biztonságot jelcntett az áttengelyezhetó konyha- és rak-
tárvagon, valamint pórekocsik cgy nappal korábbi beérkeztetése, Az iparvfuányunkon
egy nappal a csapat berrkísa elótt elv€ezhcttük vagonjaink munka és idórgónyes
bemálházását. A korlátozott mennyiségú áttcngelyezhetó pórekocsikból többnyire csak
a hadtáp hasznáIt fel, mivel a lánctalpas v;g1, cgycb llarci te.hnika átraka"a lényegescn
krlnnycbb és gyorsabb, mint egy raktarc, Igy cs.rk egy berakast és egy kJrakást kcllett
eszközeink zöménck végrehajtani.

Níbán1 gatllulutlt a t.igrhajti,tl,ó/

A tervezés, elókészítés §azi minósítiije a végrehajtás, ha jó e tervezés és az előké-
szítés, jó a személyi állomány felkészítése, a vógrehajtás a-lapjai biztosítonak.

Az átrakókörzctbcn - elózetes megíllapodás és egyeztctések alapján külön kijelólt
erók biztosították mind az oda, mind visszaútban a szcrelvények átrakása, áttcngelye,
zésc, a határátlépés idószakában szükséges szolgáltatásokat. Ez - mivel íüggetlen volt a
mi munkánktól - igen nagy segítség volt számunkla. Igen magas színvonalon, rendkí-
vúl rgényesen oldották meg ezen feladatukat, az ótkeztetést (t meleg i 1 hideg cso-



m€), a fürdetést, a kantináfu ellátást, az egészségligyi biztosítást, valamint odaútban .J,

visszaútban 1 ja, fri§s kenyér átadását.

A kidolgozon SZMSZ alapján zökkenómentes volt az ellátó szcrvezet átál]ása az

újabb rendszerre. Hasznosnak bizonyult a mások feladatainak részbeni ismerete, a több
irányú egyéni felkészítés, hiszen üzemanya2;raktánezető saját feladatai szünetében ered-
ményesen végzett élelmezési szakfeladatot, fuházati szolgálatfőnók üzemanyag-ellátási
íeladatot is végzett, hol, mikor volt fontosabb, ahogy a gyakorlat üteme megkívánta.

A hadtáp munkájának súlyponti tcfúlete a szállítás. Néhány szőt a fc|hasznáIt sza]-

Iító eszközeink alkalmass{,íról, A futóhomokos területen i§ legeredményesebbnek a
CS-344 típusú gépkocsijaink bizonyultak, mindenhová eljutottak, územbiztons€uk jó
volt, alkatrész ellátásuk még viszooyl4g megoldott. Sok embert gyóztek meg e típus
használhatóságáról, vontatmánnyal val;y anélkiil. Kózúti gépkocsijaink (ZIL, KÁMAZ)
csak a beton nyompáIyás utakon tudtak közlekedni, arról letérve elakadtak, A nagy
töme8ű száütást, a kirakóáüomás (vEÁ) és a báZi§ között, viszont igen jól oldhattuk
meg s+t§égükkel. Vízszállításra DAC tip. vizszállító gépkocsit és vízszáIlító utánfutót
hasznáItunk, eredményes ellátást tettek lehetóvé, Igen jóI lehetett használni az URAL
töltó 8épkocsit, lrozzákapcsolva a két tartályos pótkocsit, melyekkel igy időben két
komplett feltóltó c§oportot voltunk képesek múködtetni, amile szűkség volt a repülési
szünetekben való gyors feltöItéshez, Hűtó gépkocsit alkalmazni vi§zont nem lehetett
csak a bázis teniletén, a homok ós az oldaldólés miatt teljesen mozgásképtelcnek voltak,

A szovjet bázis igénybevételekor nagy segítséget jelentett az, hogy az elöljárói
követelményeknél n4gyobb készleteket szállítottunk cl néhány anyagíajtából a bizton,
ság kedvéért. A bázist egy időben több nemzet katonái ve§zik igénybe szoros idóbeosz-
tással, Az elóforduló csúszások mdepetéseket okozhattak volna - miot velünk is tör-
tént -, mivel kezdetben nem volt lehetséges az eredeti elszállásolási rend tartama, e8y
nappal késóbb vehettiik használatba a stacionér konyhát stb. A biztons,ígi készleteknek
köszönhetóen nem volt ellátási zavar ezek miatt.

Az iszámohsról

Nemcsak a gyakorlat elókészítése és végrehajtás követel n4gy odafigyelést, hanem
az elszámolas is. Itt nem a gazdasfui múveletet hangsúlyoznám, hiszen cnnek rendje
pontosan szabályozott, hanem a több héten át, íolyamatosan érkezó anyaitok és techni
kai eszközök visszaadásának megszervezését és végrehajtását. Ekkorra ugyanis már elfá-
radnak a résztvevók, lanyhul a figyelem. Hajlamosak v4gyunk leértékelni ezek jelentósé-

gét, az éppen kéznél levóke bízva a végrehajtást.
A kölcsön anyagokat visszaszáütás elótt karban kell tartani, Ez sem íljdonság, de

móg a saját eszközeinkle is kevés figyelmct fordítunk a gyakorlat után, ráadás[l, ha a

kölcsönadó sem ellenőrzi a vis§zaadott cszközt, abból késóbb n4gy meglepetések le,
lretnek.

Nem feledkeztünk meg a személyi áIlomány értékelósóról, az elismerésekról, cle a

szűkséges elmarasztalásokról sem,

Nlbáfi| iljrnkzfutís

1. A sikeres hacltápbiztosítás döntó fontossfulú tényezóje a jó előre megadott, kel
lóen szóles iníormációkra alapozott és részletes tervezőmunka, a gondos szewezes,
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amely táma§zkodik a felha.lmozott taPasztalatob^ és vaiamennyi résztvevó hasznosit

bató javaslataira.

Z. A technikai eszkózök - tartalékot is magába fogialó - szükségletének megállapí

tás4 kielégítése és üzemképességének folyamatos fenntartá§a életfontossá8ú, § §€ítsé,
gükkel jelentős anyagi eszközók takaríüatók meg, íogyatékosságaikkal viszont nagy

összegek mehetnek veszendóbe.

3, A végrehajtásba bevont állomány többsége legyen alkalmas más szakterületen

való tevékenységre is, Ezt fokozottan keII érvényesíteni a rószlegvezetők kijelölésénél.

4. A feladatokat személyre szólóan kell kidolgozni, m€ismertetni és meg-

követelni.

). Celszerúnek látom annak vizsgalatat, hogy a hasonló szállitási feladatok biztosí,

tisáIa kiöregedett, áttengelyezésre is a]kalmas szemelykocsikat (Bam.stb.) HM tulaj

donba véve, kooyha-étkezde részére berendezhetóen kialakttananak, Igy 2-3 db alkal-

mazásával költséget, fáradtságot lehetne megtakaritani, javíwa egyben az állomány ellá-

tásának színvonalát és feltételeit.

Bízom abban, hogy tapasztalataink közreadásával némileg hozzájárulhattam a

további gyakorlatok eredményes hadtápbiztosításához,

(Vázlatok a ,fo\óirat l)lglfi lalólbatóA.)
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Vízellátó katonák kiképzése

Alagu Ratí alaldu

Az 1987. év során me8töfiént szervezeti változások §ok c8yéb körüImény, íeltétel
megváltoztatása mellctt a múszaki alegységek vonatkozásában egy olyan változást is
jelentettek, bogy az illásépítő és vízellátó alegységek szervezetile8 oda kerültek, ahol
alaprendeltetésüknél íogva háborus körúlmények között is alkalmazásra kenilnek.

Megítélóscm szerint ezzel a megoldfusal egy sor problémát számoltunk fel, de
ugyanakkor újai:b megoldásra váró kérdések kerúltek a felszínrc, A korábbi struktúrá-
ban meg volt oldva a békeidóben folyó báziskiképzés, az alegysrye} folyamatos össze,
kovácsolása, szakharcászati felkészítése és a területi kiegészítés elvéból kiindulva létrejött
a szükséges ,,M" tartalók.

Korábbi tapasztalataim alapján nem volt egészen megnyugtatóan megoldva,
begyakorolva a vízellátó alegység átadása a HTP szolgálat részére, A tervekberr, az elha-
tározásban termószetesen szerepelt a velló. sz, átadása, de m4ga a végrebajtás nem volt
küiönösebben gyakoroltawa, Ehhez persze az a körülmóny is h ozzájárult,hogy a paLor
lu )* 1,íziklái lrladatai a közegészség es j,irványügyi rcndsz;bllyok betartásával meg-
lcvő és jó minőségú vízforrásokra támaszkodva keriiJrek rlegoldasra. igy a lizellátó
alegység a gyakorlatok idején a laktanyában órszolgálati vagy a gyakorlaton komendáns
felaclatokat látott el, A jeienlegi hclyzetben egyrészt csökkent a vizelláró alegységek
békelétszáma, ugyanakkor az,,M" rgóny növckedett,

Az alacsony békelétszámnak pedig olyan vonzata is van, hogy csak a ti:,:lütí uzkt;
;l)É idószakos karbantartását biztosítja, Egy fó gópjármúvezetóv eI és 1-2 fő vizel|átó
katooával kiképzést folytatni nem célsze ri.'r,, i' i]]o^eny ahhoz sem elégsóges, lrogy
pl. az EVK típusú vízellátó berendezést a gépjárműre fel , illetve lem ilházza. Így ezek-
nck a katonáknak a szakkiképzését a lI-1Il, idószakban - más beosztáshoz hasonlóan -
a napi éIetbe beépített gyakorlati kiképzós kcretén belül célszerú szintentartani, Ebból
adódóan a vizellátó katonák részére szeru€zett kikí?zés l. idószakos korukban az MN
KIKFF 0060E7. számú intézkedés 119. pontjának megíelelően orosházán az MN
))81,nél folyik. Ez a kiképzó központ mintMN szintú bluis - folytatja az egyéb gép-
típusoka való íelkészités mellett az EVK, AIJV,62 és 1VFSZ-2,i típusu vlztlszü|ú
bcrcndezésekre való felkészítést.

A kapacitás kilrasználtsága vízellátó katonák vonatkozísában jelcnlcg mintegy
40-r0%-os.

Kövctkezésképpen meg ven á lehetóség arra, hogy az igényeknek megfclclóen a
tarte]ékos állományt ki- vagy átképezzük. A gazdasfuossági oldalát mérve a tartalékos
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állomány kiképzésének a céIla u, hogy minól rövidebb idejú szolgálattal teljesítsük e
kiképzési céIokat. Ehhcz azt kcll megvizsgálnunk, hogy mi az a minimum idó, amely a

kiképzóshez elégséges. Mi az a killlpz|.ri űl. amelyet el akarunk érni? A szükséges idóté-
nyezó elemzése elótt célszerú azt is figyelembe venoi, hogy a vize]Iátő rajparancsnok,
laboráns vagy vizellátó katona egy és lgyanazzal a szakmai számmal fejezódik ki
(0r476). Tehát alkatmas mind a hátom beosztás ellátására. De melyik bercndezésnéi? A
gyakorlati tapaszta.latokból kiindulva a kiképzésben rellő lchetósógek jobb kibz^sználásá

val célszerúnck lát§zotl rugalmasabbá tenni a békeidóben való alkalmazást és az,M"
szük§é8let biztosítását. A cél érdekében a műszaki gépek vonatkozásában kialakítottunk
egy olyan közel optimáüs párosítást, hogy a kezelóker munkzLszervében eltéíő, a]yázát
nózve közei azono§ vagy azonos gépekre képezzük ki. A másik csoportosítás pedig az,

hogy egymástól teljeseo eltéró, de alacsonyabb bonyolultsági fokú gépeket párosítot-
tunk, A tapasztalataink szerint a módszer bevált. Ez a megoldás biztosítja hosszútívon
az alaprendeltetését oézve azonos, de szerkezctilcg eltóró megoldású gépeknéI a típus
váltással járó béke- és 'M" létszámszükséglet rugalmas biztosítísát. Ugyanakkor a kör-
vonalazott módszer békeidószakban rugalmasan biztosítja a békehiányból adódó
f-eszültségek kiküszöbölését, a rermelékenység fokozását.

MOzgóJííá: rzen\Oníjáúíl egytészt megköonyíti a szükséges szakmai számok kválo-
gatását, má§részt rugalmasabbá teszi a mozgósitás konkrét végrehajtását.

Ezt a rövid kitérót azért tettem, hoÉry alátámasszam annak szükségességét, hogy a
vízellátó katonákat is a meglevó és perspektívában rendszeresítésre keóló eszközökre
egyaránt cólszerű kiképezni az ebb6 száfmazó fentiekben körvonalazott elónyök miatt.

A vízszűrő berendezések típusától fúggetlenül elengedheteden a uízléniai alap|o-
gahtuhÉal Laló lwgiwlletlt:, ezen keresztül a laboratóriumi vizsgálatok, vízkezelési eljá,
rLsok elsajátítása, Mindegyik vízszúró bcrcndczéshcz cgylorma PHL-4 típusú hordoz
ható böröndlaboratórium van íendszefesitve.

Az ülepítés, szúrés és vízkezelés vonatkozásában is hatásmechanizmusukban mini-
málisan eltéró vegy§zefeket alkalmazunk, Sajátos és egyedi az egyes vizszűró típusok
tel€pítési, üzemeltetési, karbantartási jellcmzóje,

Ez azonban önmagában tudatos cselekvésre, iható és az ihatóság kritériumainak
m.gícl.1o viz elcjáI]rta,ára nem eleg,

A báziskiképzésre vezényelt vízcllátó kato na a:zailziklPzll soráo ó0 h szerkezettani
ismeret, 112 b rgénybevétel és gépaikalmazás, 74 h technikai kiszolgálás kiképzést kap.
Ez dsztán 6I nap szakkiképzés, ami gyakollatil€ 3 naptári hónapot jelent. Ez a tartalé-
kos állomány vonatkozásában túIzott idóigényt jelent, Ezért a kiképzés hatékonysága és
az ésszerű takarékosság érdekében kialakítottuk azokat az idóarányokat, melyek a sokol
dalú felké§zítettséget m€ítélésűnk szerint biztosítják, Az alábbi titbli-j'at azL idószakos
áIlomány és a tartálékos áJlomány kiképzésére fordított szakkiképzési órák összcvetését
taítalmazza.

SurAct/lati ismtrc/

Tárgykör mcancvczésc
L id, all- Tartalékos a]l,

l ? ).

Műszaki géP j€llemzésc és alkalmazási
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] 3.

Motortani a]apl'oHalmak 1

l,!úgyútemú otto motor 1

kénjtcmú otto,motor

otto motorok tüzelóag, és cllátó r€ndszer€ 1

Molni,k iigcllat(, rcndVere

Motorok lrűtórendszere 2

Motorok kenórendszere 2

Elektr, enclAlá te!m, t5 tJ!olU lr<!cnJ€zes ]

lnditó noto.ok és bcrcndezas 2

Flektromos energiafoglasztók )

Motorok gyú jtóbelend€zései 1

Vi7ri5ztlta§ rechnUIoAin]J 18

viztisztitás és tárolás ?0

Múszaki gépek kisegító lelszerelése é§ ta.tozékai

Gépkezelók továbbképzése 6

60 ]8

I

Tárgyköl mcgncvczósc
l, id, áll, Tartatékos áLl,

Gépigénybevételi szabályok

Közleke,Jesren,lé"zetr szrbalyuk

Bizt, t€chn, és környezervéde]mi szrbályok

Szakgylkortatok 16 16

Müszaki gtp sz,rllrrasr

Tanfolyam vógi vizsga

Gépkezelók továbbképzése ]0

ll2 7ó

Terbnikai Li:zalgálá:

Tárgykin mcgnevezése
], ]d, áLl, Tartalékos ill,

l 2. 1.

Műszaki gópck kiszolgálása 4

Ké2i s7.elxl.ilfr és m,is7.1 i\m 6

Mólór és íen{l§7ert,i 6

Elektromos rendszer

Ví,tis7ríló herenr].7é§ek ]0 ]0
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l 2 ],

KéZi mUnkgépek és szcrszámok ()

Álkatmazás előtti cllcnórzés

Alkatmazás ufini ellenófé§ 2

i)zemeltetési kiszolgálás 4

Műszaki gépek iavítási fokozátai

Időszakos technikai kszolgátás 6

Tárolási kszolgálá§ok 4

cépk€zelók továbbkép7ése ]0

l4

sZ,{KKKrPzÉs] óRASZÁM MINl)összBsEN 144

A szakkiképzésre fordított óraszámokat összevetve a taftalékos állomány az elsó
idószakos állomány kiképzéséhez szükséges órák 

'80./0-át 

ha§zná.lja fel, Ez összesen 24
hatórás kiképzési nápot jelent,

A jobb idógazdálkodás ós az általános kiképzési ágakból adódó kótelezettségek tel,
jesítése miatt célszerű esetenként főleg a teIepeo v€y tóori körülmények között folyó
kiképzést az MN KIKFF 00ó0/1987. sz, int. 10, pontja alapjáfi napi 8 órában végre-
hajtani.

Ugyanakkor szükségszerű a megelölt tárgykörökbe komplcx módon beépíteni
azokat a kérdéseket is, melyre külön idó nincs biztosíwa,

Ideális lenne az a kiképzés, ahol csak szerves v€y szervetlen kémiával foglalkozó
tartalékosok kerűlnének kiképzésre,

A gyakorlatban ilyen ideális összetétel tapasztalataim szerint soha nern valósult
meg. Mivel az ideális összetétel nem va8y csak részben jön létre, rgy az elvárható színvo-
nalú kiképzenség érdekében az őía- és tárgykölelo§ztást ehhez kell igazítani.

A tárgykörök pontos taítalma e íyt. sz. 267 /427 . ,,Kiképzési Prognm a Magyar
Néphadsercg szátazíőIdi csapataink múszak katonái és alegységei kiképzéséhez'|ben
megtalálható,

A cikkben említett vizszű,rő berendezésekkel kapcsoiatos technikai adatok többek
közótt megtalálhatók:

- Műl114. Múszaki felszerelések fényképes kódjegyzéke;
Míl243. Műszaki szakutasítás a nem múszaki alegységek számára;

- Nyt, sZ,: 211462. ,KÉZIKÖNW a múszaki alegységek szakkiképzéséhez" című
kadványokban.
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összeállította
az MN Pénzügyi Szolgálatfónökség

Baleset-elhárítisi és Munkavédelmi osáálya

Taru/, n:

1. A középfokú munkavédelmi szaktaníolyamok tapa§ztalatai; Dr, Vtlnúri Ftratr
nL, altz,

2, Tájékoztató a munkavédelmi és munkaegészsegúgyi felmérések trrpasztalatairól;
3. A katonai szervezet (egység, intózet) munkavédelmi megbizonjainak főbb fel-

adatai.

1, A középíokú munkavédelmi szaktaníolyamok
tapasáalatai

Dl Vd.nári Ferar nh, altz.

A ntttAaaldLhm. a balaetek ntgclíizí,téxek hatálfoAa attól ts figg, hogy a tevékenység
szervezését, ellenórzését a munkavédelmi megbízottak mennyire képesek a szakmai
ismeretek birtokában, a szabáJyok következetes alkalmazásával végezni,

A hatókonyság [okoza-sa, a színvonal emelése érdekében került sor első ízben
198),ben, majd ezt követően évente a Múvelódésűgyi Minisztérium áltj engedélyezett
szaktanfolyam megszenezésérc, A szaktanfolyam a rósztvevók üzemmérnöki yészettsé-
gére építve mellózi az alapozó, illetve melléktantárgyakat, 8y a kétéves terminust lerövi
dítve, kéthónapos, bentlakásos, intenzív oktatási formával helyettesíti. A képzés temati
kája illeszkedik az Országos Munkavédelmi Képzó és Továbbképző Intézet okrausi
rendszeróbe, az allamvizsga után elnyert oklevelet az intézet adja ki,

A Éiblyezttt llpzlllel a Za,]ka Máté Katonai Műszaki Fóiskola ad otthont, í8y a
vezényelt hivatásos állomány bendakása, ellátása, valamint az oktatás feltéteiei biztosí-
tottak.

A tan[olan rzlih:lge$!{é/ igazalja, hogy a hallgatók felismerve annak jelentőségét,
haszoosságát, nagy igyekezettel és szorgalommal készültek, s eddig több mint 100 fó
végzen ád4gban 4,0 íeletti ád4geredménnyel és kapta meg a nópgazdaságban is elismert
oklevelet.
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A isztreuík döntó többsége, minte8} 8ro/b,a a csapatok munkavédelmi megbizot

üi, illetve évente néhányan iúzetekból, más katonai szervezetektól is részt vesznck,

Az iutetzfu kipzui forttát ttrutatja, hogy a múszaki képzettséggel rendelkezó résztvc-

vók napi S órábil az órarend szerinti any€ot sajátitiák .l,.1,]á!!1 ezt követóen

naponta kötelezó, irányított 2 órás egyéni tanulás segíti a felkévülést,

Az cgycztetett te;atika a polgári és katonai ismeretekból tevódik össze, amelynek

me8oszlása:
, 104 órában a munkavédelmi tevékenységhez szükséges fóbb műszaki, egészség-

ügyi. munkalilekrani. jogi i\merctek:

- 42 ótában a munkavédelem néphadseregi szabályrendszerének módszertani

isntererci,
Az oktatás 18 órában mérési gyakorlatokat (zaj, világít s, szellóztetés stb,) is tartal-

í\laz.
A tn[tllan tanl.ifpdi, amelybőI a hallgatók az á|Iamvizsgál számot adnak:

- katonai munkavédelmi tevékenység jogiszervezési kérdései;

- munkavédelmi megbízottak gyakorlati teendói;

- általános biztonságtechnika, létcsités;

- villamosság és biztonsfutechnikája;

- munkakörnyezet védelem,

A t,lnf,lly,ltl clíad,ii az intézet vezetői, tanárai, akik kelló ipari, kutatói és gyakorlati

larrasztalataik alaoian. a svakorlati tecndők kihangsúlyozásával oktatták az any€ot, A
hall;lrok m.gism, rk..lhiitek ., le3k.,r,zcrubb m-rnk,lr.lyi körülményrk c, Lövctclme-

nyei 
"lu"iuel]'" 

mérési, vizsgálati'módszerekkel, a testi épség és egószség védelmének

legújabb lehetóségeivcl, eszközeivel és módszereivel,' ' 
A hnaui rillanl,ax mararlandó elsajítítását gyakorlati példák, esetek, módszerek

tanulmányozása, értékeiése, valamint kúlönféle iilmek és video any4gok, diák, propa-

ganclaanyagok segítették eló.' e irili,tyril Élllzríí,úKlu leglelmere jellcmzo. hogy orarcn..l-módosítísra nem

krrülr sor. tovibhl igazol rtlan hianyl,r\, íLl.1elem\érté, ncm volt,

A folyamatos felkészülést felméró cloigozatok segitették eló, amelyek értékelóse

alapján vált láth^tóvá a konzultációk igénye.

Az űlLlni tizlg,abizatt:l( elnökc SirczJános az intézet igazgatója elismcréssel szólt a

taníolvamok, országos átlagot meghaiatió mryas szintjéről, társelnöke Kürtilmrc mér,

nók ezrecle. meggyo'zö.ltsei fejezre ki a tlníolyam hasznosságáról. a csapatok életében

mcgnyilvánuló pozitív hatásá!ól.

A taníolyam a tenatika studiumain, taotárgyi ismeretcin túl széles köű infbrmá,

ciócserét biztósít a problémák és tlpasztílatok egymás közötti közvctlen megvitatására,

átadásáft.

A csapatok, üzcmek és intézetek rendszeres ew]lenórzósei során bebizonyosodott

az elmúIt évek alatt, hogy a tanfolyamot végzett mcgbizottak irányításával a munkavé

delmi tevékenység srakÁ"iqg megalapozonabb, szakszerúbb, a jogszabályok alkalma-

zása kórültekintóib, amclyeli összességébcn néhány hclyco már a balesetek számának

csökkenését is eredményezi.

Az elmúlt óvek kedvcző eredményei alapján a tanfolyamok szervezése tovább loly

tatódik, így 1989-bcn is mcgrendezésre kerül,
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2. Táiékoáalő
a munkavédelmi és munkaegészségügyi íelmérések

tapasztalatairól

Vad,jlz llt,zlt,,tLz,

^,."1!Vll 
öter.cs tervidószakra jov;haglorr munkaredelmi §iaJanen alal,jan ez M\

PUSZF seg Munkavédelmi Osztálya ai MN Katonai KÖJÁL, valamint az illetékes
HM-szerv munkavedelmi megbrzottjának bevonásával lqsi-gg. években felmérő jel-
legú munkavedelmi es munkaegeszségügyi vizsgltlatot végzett az ipari jetlegú tevékeiy,
séget v égző szervezeteknél,

A |izlgáltú .fűú megállLtpitáui, Aölrtlaí.ti,vi é: tanulúgai a ki;letAezíÉ:
1, A lltuftnlttlel állapltát teLittttlt:
- több rnint a fele ]5 évnél régebben _epült, lelújíwa ó),|o-uk volt, mintegy

10-120ó,ának múszaki állapota nem megíeleló (repedezett, megsülJyedt alapok és f.alak,
sérült tetőszerkezetek stb.);

- mindössze 4Oolo,a rendelkezik használatbavéte]i engedéIlyel.

_ Az epületek llado/,rtanak allapota. ti.zrithatósaga. hó,Iigerele"e e, c)üszdsmente5.
segc jltaláb.rn megfelelci. de nóh;ny helyen [cltörcdáetr. íol1ionos.ági hibák mian íel-
újításra szorul.

, .A közlekedesi utak többsegükben ki vannak jeiölve, a belsó közlekedés rendje jól
szabálv ol ott

_ .41,1'4-* rencl es tisztas€. a helyisé8ek, üzemek berendezettsége tóbbségében
mePl(lelo. de \2nnák felázorr. salótromos. vakolarhiányos. z.úíolt. ege,zseg,relen Énle-
Lck is. tolabbj olyanok. ahol a huIIaJékgyújre, nin,,. ..grr.-.7u., '

2. A Lite:ftn!rylk épijkl?épírzlti óllapotát *Éiltar negűllapítható, hag1,
- a villamos hálózatokazMSZ 1ó0O-as szabvany követelmcnyert töib tekintetben

nem elógrtik ki. igy, röbbek kö7ötr fu7. es robbená"vc.zelye, helyi,égekbcn nagy \zdm-
bln vdnnak oiyan elckiromos szerelvinyek es keszülékek. ameJy;k n;m robbanasbi7to,
kivitelűek:

- a fútési, a yiz- és a csatornahálózat több szervezetnél régi és elavult, de egy-két
hely kivételével a követelményeket kielégíti;

- a szellőző bereodezések a kóvetelmenyeket csak helyenkent elegrtik ki, sok az
olyan hclyi.eg. ragy 3ep. ahol zz eLzívas haráifoka ulu.rony.'.,ag1 .gl,i]i'rin n.. allrl-
mlznak 

_mc5rerséges 5zellóztetöst, bar. az indokolt lenne. Töb6 
'elűvóberendezés 

zaj-
\zlntje elé88é magas, dc a S5 dB (Al) megengedett értéket csak .ittá l.it .t, iU.Ú
haladlák ruI;

- a közmúhálózatok karbantartását többségeben éves karbantartási terv aldán
rendszeresen elvógzik, azonban a szervezetek egyLsebb hányndana o t.rlunt-ta, t.-,
szeűtlen, hibamegelózó tevékenysé8 nincs, ciak rneghibásádás esetén kerül sor javí-
tásra.

3. A géPeL é.r bntdezéltl biznn.úgtechni|ai áltlplíát itteílieft negállaptható, l.log

, 
-, az 1980 utan üzembe helyezett gópek és berendezések kevés kvéától eltekiÁe

rendelkeznek üzembe.helyezesi cngedéllyel, a korábbiak csak elvétve, ugyanez vonatko-
zlk a mlnóseglanúsítasokra is;
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- az arra kijelö]t gcpek mintegy íele rendelkezik minósítésse], több teni]eten a
lli;nlzók pötlása jelenlcg is íoly;matban van:

- a karbantartásta vonatkozó megállapítások megegyeznek a közmúhálózatoknál
elmondottakkal;

. . -.üzemelteté§ük a környezetet károsan nem befolyásolja, továbbá a végzett mun,
kát a környezet nerl za,varla;

. . - elhelyezósük, környezeti.ik, kezelhetóségük, megközelíthetóséglik , a tlíoIő,
kiszolgáló tcrületek kialakítása kevés kivételtól eltehnfue;egfelelő, egles esetekben a
zsúfoltság akadályozza a Íolyamatos munkemenetet;

. - az általan_os és a helyi megv ilágít ás általában megfelelő, kivéve egyes csarnoko
kat. ahol az ablakok kjs merete. va8y §Zennyczcttsé8e miatt a tefmészetas megvilásítás,
továbbá a világitótestek hibái és szennyezettsége miatt a mesterséges vildtái neÁ ki-
elégító. Néhány munkahclyen lrelyi megvilágitás létesítése indololt; -

. __. - . 
a 

:z_ú:ópróbaszerúen kipróbált biztoosági berendezósek (vészleállítók, gázérzéke-
lók, végáIláskapcsolók, különféle reteszelóse9 mindenkor -"gf.1.1ó.n -ikodt.k;
, . _,az 

any a9ellátási, any4gmozgatási folyamat lltalában jó és biztonságos, de helyen-
kén_t, fóleg a kézi. anyagmozgatás könnyítése céljából gépesítésre, korszáűsítésre lénne
5züksé8.

, 4-,Az a.lAulmazalt anlagal auz!|eitttk tliztgálatánál megáIlapítható, hogy a létesít-
menyek terüietén a [ertözés,, mergezés-, sugárzás , valamirrt a túz, és robbáásveszély
kis, mertekú. miveJ a veszeJyek elkenilésére ibiztonsági intézkedéseket általában megtJ-
szik.

5. ll kárl,,itó batánle aiagálatinál a zajnéré.uA kimutatták, Irogy a zajterhelések
nagyok:

- a kazánüzemben, ahol s2-8s dB (AI);
- a dugattyús-kompresszor helyiségekben, ahol 94-98 dB (AI);

._ ,- a különbözó jaitó-, szetelő-, megmuokáló-, feldolgozó üzemekben, áol80-9'
dB (AI) az egyenénékű zajszint.

., Egyes technológiai folyamatoknal pel<íaul homokszórásnál, vagy lemczegyengetés-
nél azonban nem ritka a 110-120 dB (Á) csúcserteku impuJzuszaj. iÍ|en m4gJ zajierhe,
lósnél is tóbb helyen előfordult, hogy a dolgozók ne- 

-hu.rnálnok 'h"[,ásvidó 
eszközt.

_ 6. A tlc.rzlju berentlezísak időszakoshatósági vizsgáJatait renclszeresen elvégzik, azok
okmányolása megfeleló. A felméró vizsgálatoli alapján feltárt hiányokat, mulasztásokat
tervszelúen Pótolják, rendezik,

_A villamos hálózat, a berendezések és készülékek előírt érintésvédelmi vizsgálatait,
továbbá a villámvédelem fcJüIvizsgalatát általában elvégzik, a mérések jegyzóköáyvei, a
szük.éges minüsirésck kellóen dokumenra]tak,

A villamos hálózatok tűzrendészeti szabványossági felülvizs&álatait a katonai szer,
vezetek csupán minte8y 1/3,ánál végezték eI, ezért is izámottevó a már emütett MSZ
1600 as szabványtól való eltérés.

, 
A kazanok es nyomástano edények idószakos és eseti szakhatós:ági felülvizsgálatait

rend§zerescn elvegzik, A felvonokat az éves tervek szerint folyamatosá ellen őrzik. ezt a
FeIr onokönyvben dokumenralj.ik.

_. 
Az emelőgépeknél már gyakoribb, hogy az idószakos felülvizsgálatok és terbelési

próbák elmaradnak, a dokumentálások háyosak.



7. Az tgylni tldíl,rz*azakbl való dlátonság megfelelő, a katonai szervezetek
Parancsnoki Munkavédelmi Utasításai általában kelló részletességgel írják eló a szüksó,
ges eszközöket, azok használatát. Általános hiányosság, hogy a Iégzésvédelemhez lrasz,
nálatos szűróberendezések típusait nem irják eló, azok szavatossági idejét nem ellenőr-
zik, s elófordult, ho8y 20 éves, lejáft szavatossá8i idejú betéteket táro]tak.

8- A Lldíiíllak, ti,tztálLodó :zutÉ l.r azkaillÉ juttatása megfeleló, tervszerű és biztosí-
tott. Átalános hiányosság, hogy kézvédó szerek, kenócsök biztosítása oem folyamatos.

9- A nmleahi;ri al*ahussigi auwi l,iugálattlkal és ídőszakos íelűivizsg.ílatokat terv-

szerűeo végrehajtják az előirt szaknáI<a. Egészségromlás esetén má§ munkakörbe
helyezik az érintetteket,

10. A bdle.vt& :íati.,zíiÉai ldatait a vizsgált szervek éves jelentéseikben összesitik,
azok növekvő tendenciát nem mutatnak, sót egyre több helyen csökken a balesetek,

illewe a kicsett napok száma, Szolgálati megbetegedést nem tapasztlrltuok.

11. A íelll.|ah,íg.kl jtá.t uzllLiwl i):.rzefiiggli neiíiri nillhteLet e,Parancsooki Munka
védelmi Utasítás nem mindig kelló mélységben szabályozza. Altalános hiányosság,

hogy az elsósegélynyújtók kjelölése, oktatása elmarad, az egyes szektorokban kijelölt
elsósegéiynyújtók ncveit nem irják ki.

Östzelaglalu megáüapítható, hogy a bejárt üzemck, termelóegységek tcchnológiai
renclszerében közvet]en ba]eseweszéIy, éIcweszély. hanyagságból eredő veszélyeztctett-

ség ncm áll fenn. Az észlelt hibák tóbbsége általában azonnali intézkedésekkel kijavít-
ható.

A vizsgálatok ercdményeként a hclyi elóírásokat pontosították, kie8eszítették,

konkrétabbá tctték, í8] r szabályozás egyórtclmúbbé, hatékonyabbá vált.

A felrnéró vizsgálatok közvetlenül hozzájáruJtak az adott szen/ezelek munka- és

rnunkatg.,zsigúgi llcIlzetenek íejleszre.ehez. iavtusához,

A felmérő vizsgálatok megállapításai alapján általánosao l]asznosítható tapasztala-

toknak tartjuk:

- az új, illetve felújított létesítmónyekkcl kapcsolatos üzembe lrelyezési eljárások
végrehajtását;

- új technológia bevezetésckor fellépó ártalmak (zaj, légszcnnyezettség stb,) ese-

tén a mííszefes mérések elvégzósét, illetve elvégeztetését;

- a Parancsnoki Munkavéde]mi f]ta§itás pontosítását, illetve kiegészitését a helyi
sajátosságokból eredó felac]atokkal, a személyi sérúléssel járó balesetek kivizsgálására

vonatkozó új rendcletekkeI, az egyéni védőeszkózök használatának rendjével (mint pl. a
szúrőbctétek típusa, a zajártalmas munkakörök meghatározása és sziikséges lrallásvéde,

lem elóírása), a feladatvégrehajtás veszélyeivel ósszeíüggó mentési múveletekkel és sza,

báJyokkal, továbbá az elsősegélynyújtók kijelölésével, oktatásának és nyilvántaftásának
előlrásaival;

- veszélyes bcrendczósek clóírt biztonslgi vizsgálatainak rendszeres elvógzését,

illewe elvégeztetését, a íeltárt hibák kijavítását.

A munkavédelemról szóió ]0/1981, (HK 18.) HM úasítás szabalyozza a Aalanal

lzenrzríek a/a!ttílí ttttotleal,ídelni likdat,lit, Ezek végrchajtásából jelentős részt kell vállal,
niuk a munkavédelmi megbízottaknak, akikoek részletes feladatait a parancsnokok a

vonatkozó elöljárói rendelkezések alapján, valamint a katonai szervezet tevékenységé-

70



nek sajátosságai alapján határozzák mcg. Ehhez kíváounk segítséget oyújtaoi a köver
kczó összeállítással,

3. A katonai szervezet (egység, intézet) munkavédelmi
megbízottainak íöbb íeladatai:

1.Ilm(jr a katonei szervezet életével, tevékenységével, feglverzetével és tecbnikai
eszközeivel, elhelyezésével, valamennyi fcladatável összefuggó veszélyforrásokat, v;Lla-

mint a személyi állomány testi épségének, egészségének megóvására érvényben levó, a

katonai szervezetrc vonatkozó szabályokat, elóírásokat.

2. Szartltzzt mtg és koordináJja a Parancsnoki Munkavédelmi tltasitás (PMU) terve-
zetének kidolgozását, gondoskodjon a munkavédelem általános, valamint feg}.veínemi.
szakmai elóírásainak éwényesítéséról. Evente vizsgálja felúl és szükség esetélr te8yen
javaslatot a PMU módosítására, kiegészítésére,

3. Ttgler jalttllatat aparancsnoknak a balesct-megclózés és egészség,rnegóvás érde
kében helyileg indokolt intézkedések kiadására,

4. Minden esetben, amikor a személyi állomány te§ti épségének, egészségének köz,
vetlen veszélyeztetését tapasztalja v4gy ezekól tudomást szerez, kudemlq,tzzttt ,lzrma!
irtlzktdbt az illctókes elöljárónál a közvetlen balesetveszáy elhádtására,

5. Szrnvzzt az időszakos munkavódclmi szemlék, munkavédelmi belsó ellenórzések
végrehajtását, Kezdeményezze és ellenórizze a munkavédelmi szemlék során feltárt
hibák megszüntetését.

6. Klxit:t el ls jthúllag,á,va ícjutzc lí:Lkatonai szervezet éves munkavédelmi intéz-
kedósi tervét, tegyen javaslatot, hogy a íóbb munkavédelmi íeladatok a katonai szerle,
zet évcs munka- és ellenórzósi tcnében szerepeljenek, Tervezze meg a rendelkezésre
álló munkavédelmi költségkeret felhasználását.

7. Kitlt/ figdutnel a katonai szervezetnél folyó létesitési (felújítási, javítási) tevé
kclységét, gondoskodjon a létesítés folyamatában az üzemeltető katonai szervezetre
háruIó íeladatok elvégzéséról, jogok, kötelességek teljesítéséróI.

8: Kííl,jt figehntnLl, hogy az eszközók, any4gok kezelésének, használatának,
továbbá az alkalmazással összefiiggó valamennyi folyamatának biztonsági elóírásai ren-
delkezésre álljanak, azokat az érintettek ismerjék és teljesítsék. Akadályozza meg, hogy a
csapatbeszerzés révén a személyi állomány testi épsé8ét, e8észségét veszélyeztetó eszkö-
zóket, any4gokat vegyenek használatba.

9. Isneir 
^zokat 

a berendezéseket, veszélyes eszkózókct, amclyekre idószakos és

e§eti hitelesítések, felülvizsgálatok vannak elóírva, kísérje figyelemmel azok megtör
tóntét,

1rJ. Gtndtl:iadjrln a munkahclyi biztonsfui elóírások kidolgozásáról, elóírásos elbe-
lyezéséről. Ellenórizze a veszélyt jelzó és figyelmeztető táblák íneglétét, állapotát, indo,
kolt esetben kezdcményezze megfeleló jelzések elhelyezését, alkalmazását,

11. Vlgczze az ittasság ellenőrzéséból reá háruló fe]adatokat.

12. ElLniíizzt az elóírt munkavédelmi egyéoi védóeszközök meglétét, azok alkal-
masságát és hasznáIatát továbbá a védóital-ellátást.



.. .r1. Irnerjc a foglalkoztatás egészségügyi feltételeit, kísérje flgyelemmel, hogy az cú.
alkalmasság előírásait, valamint az időszakosao meghatározott orvosi vizsgálatokat elvó-
3ezzck.

_14. Kí:!rye figekmnel a mentés, elsósegélynyújtás személyi, táIgyi feltételeioek
meglétét.

. 15. Tánogassa h ö:ztijndzzt a m.,nkavédelmi tárgyú újító-ésszerúsító kezdeményezé-
seket, segítse a munkavéde.lmi újítások megvalósítását és alkalmazását.

76, Szu,t)lzzq iráayitsa ú elhnírizzc a munkavédelmi oktatást, szervezze meg és ellen-
őnzze a ,tizsgák r'ylIvántartását.

l7. Irá14l ííía a munkavédelmi felvilágosító, prop4gandatevékenységet. Idószakon-
ként, v€y megtórtént súlyos ba]esetek után a megelózés szempontjibó1 hasznosítható
tanulságokat széleskörúen ismertesse. Készttse el a munkavédelrni napok programjának
tenc/elel. biZtosir§a,]zok 5zerve7ett leíolyratasác.

_, 19, A központil4g kiadott baleseti tillékoztatókat, információs anyagokat dalgazza

ft! !.r harzrttítsa azokat a balesetek megelózósében.

19. vagln ritzt abd.eseteket kivizsgáó bizottság munkájában. A könnyú sérülóssel
járó baleseteket a közveden parancsnokkal közösen vizsgálja k.

20. Gonúrkoljott a balesetek II. sz. Adatlapjainak elkészítéséról és azokat a megha,
tározott rend szerint terjessze fel.

_ 21, A sorállományú és a polgári alkalmezott sérúlteknek ldja Ai a paraacsnok altal
aláirt minósítő haatátozlt ot

22. Wzul( a számára elóirt ba.leseti nyilvántartásokat, óvente készítse el az egység-
nél töftént balesetek adatainak elemzését,

23. Nlújíll, y9illé7!í a balesetek sérültjeinek, hogy jogos kártérkési gényúk, a tór-
venyes elciirásoknak meg[eIelóen. kieIegíté,t nyerjen.

_ 
24. Hrl!|Iíq, C||ezír.rr az ambuláns napló és a táppénzes jegyzék adatait saját baleseti

nyilvántartásával. Eltérés esetén intézkedjen a jelentési kötelezettség teljesitésérc.

. T. A polgári alka]mazottak, polgári dolgozók munkavédelmének megszcfvezese
ben, íolyamatos biztosításában szorosan műleödji;n €gltt 

^ 
szakszetyezeti szervekkel.
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HADTÁPTÖRTÉNET

A hadműveleti hadüípelmélet feilődése' a Magyar Néphadseregben
(Történelmi áttekinté§ í 945-1 980)

lzaba AtPtid alezrede,

Az MN létrejötte után a szervezeti strukturából eredóen a hadműveleti múveszet
kérdései, ennek megfelelően a hadműveleti hadtípelmelet nem került azonnal napi
rendre, A figyelem középpontjába a harci.szat kérdései állottak. Az összfegy,vernemi
hadsereg és törzs létrejöttével szükségszerűen jelentkezik a hadmúveleti művészet kér-

déseinek - benne a hadtápbiztosítas elméleti és gyakorlati kérdéseinek - tanulmányo-
zás4 elsqátitása és fejlesztése, Ezen belül is a fó íigyelem a hadsefeg szintre ös§zponto-
sul, A hadmúveleti hadtáp kialaL:ulása kihatott 

^z 
elméletének fejlódésére, ami abban

jutott kifejezódésíe, hogy művelésében és fejlesztésében minden időszakban meghatá-

rozó szerepe volt az Mt{HF-ségnek. A hadnűueleti badtálelmíht a badtnfuészet elnlletétel
párbuzanown fejlídi;tt, alapját a Szovjetunió hadseregének hadműveleti hadtápelmélete
alkotja, fejlódésében jelentós szefepet játszottak a hadmúveleti szinű gyakorlatok
tapasztalatainak feldolgozása, el-rnéleti általánosítás4 amiben több önálló, sajátosan

magyar megoldás is született. A hadmúveleti hadtápelmélet fejlődését az AIN fejlídé.rénrb
iűtzakai szeirt tlizsgálua, azt a következók szerint foglaltam össze;

1945-1949-ig terledő idószakban a hadmúveleti hadtápelmélet tudatos művelésé-
ről nem beszáheünk Az l946-ban beindított Hadbiztosí Akadémia oktatási any4ga

egeszében a Horthy h adsereg szabilyzauka, uta§ításaifa épült, és szinte teljes egészében
hlányzlk a háiorus tapasztalatok feldolgozása és érvényesítése.

1949-1956-ig. Az új tíPusú hadsereg létrejötte után a hadtest szewezésbőI, az

önáüó hadseregparancsnokság hiányából eredóen a hadsereg szintú hadtápel-rnélet kér-

déseivel csak a Honvéd Hadtíp Szolgálat Főnökség foglalkozott, A íó feladatot nem az

elmélet fejlesztése, hanem annak megismerése, e|sláutisa képezte, Á szűkös elméleti
alapokat a szovjet hadseregben a N4gy Honvédó háboóban érvényben volt, m4gyarra
fordított néhány dokumentum, valamint a szovjet tanácsadók közremúkódésével
készült kézikönyvek brta]mzzlk A hadsereg szinű továbbképzéseken és gyakorlato,
kon jellemzó ezen elméleti tételek vá.ltoztatá§ nélkiili átvétele, a]kalmazása. KelIó iro-
dalmi bázi§ és a szubjektív tényezőkLllányában elrnéleti kutatómunka még nem indult
be. Az MN tanintezet€iben a hadmúveleü hadtápot nem oktatták.

Ebból a helyzetból a kimozdulás kezdetét jelentette a VSZ megalakulása 18i5-ben,
továbbá a hadseregparancsnokság mega.lakítá§ának terve 19)6-ban és ezzel egyidejűleg a
hadsereg-hadművelet kérdéseinek előtérbe kerülése, A tudományos munka objektív
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oldala is bóvül azlltal, hogy a SZU-ból 19r5-tóI máf az NHH tapasztalatait is m€ába
Íoglaló hadsereg szintú hadtáp tananyagok érkeznek. Az elméleti kutatómunka szubjek-
tív feltételei is kezdenek kialakulni, ami abból ered, hogy a Szovjet Hadsereg hadtáp
akadémiáján végzett, hadmúveleti ismerctekkel rendelkező tisztek kapcsolódnak be az
lrányításba és az oktató-neveló munkába, továbbá a tanintézeti oktató munkában, agya-
korlati munkában jelentős számú hadtáptiszt, katonaorvos, közlekedési, szálütó, gépjár,
műtechnikai stb, tiszt sz€fez olyan ismereteket, amelynek alapján képessé váInak a tudo-
mányos kutatómunkára.

Az atomfegyver megjelenése kiilönósen, de a gépesítés növekedése és az olyan vál-
tozások, mint az iüategészségigyí §zolgálat megzúnése, M üzemanya1 §zolgálat és a
gépjárműtechnikai biztositás önállóvá vilása jelztk is a hadműveleti hadtápelmélet 1ej,

lesztésének szűk§égességét, de az ellenforradalom közbejöne a feladat megoldását idó-
ben elodázza. Annyit azonban tisztáznak, hogy a megnövekedett feladatok végrehajtá,
sának érdekében tovább kell növelni a hadsereghadtáp állományát, A tömegsérülési
gócok felszámolása a hadsereghadtáp feladata, ezért annak állományába erre a feladatra
hivatott ,,kiilönleges rendeltetésű egészségügyi zászlóallak"-at szerveznek.

I. Az 19r7-1980-ig tervdí idí:zak.,

A hadműveleti hadtápelméIet fejlódése szempontjából két ,,részidószak" határol
ható el. Az első részidószak 1961-ig tert, amely a hadtápbiztosítás szinte minden kérdé
sére kiterjedő változások elrnéIeti kidolgozása fémjelez. A második részidószak 196i-tól
napjainkig is tart, melynek lényeges jcgyc a kialakított hadtápbiztosítási rendszcr és
összetevóinek tökéletesítését cólzó elméleti tevékenység,

Az elmélet továbbfejlesztésében a rudomáoyos gényű adaptáció mellett egyfe
nagyobb szerepet kap a gyakorlatok tapasztalatainak fe]használása és az önálló tudomá-
nyos munka,

Az 1957-196' ldzüti |^zidíJzaÉ

A tudományos munka objektív és szubjektív feltételeinek kialakitá§a meilett a had-
múveleti hadtápelmélet fejlesztését szükségessé teszikl

- az atomfegyver a]kalmazásával folytatott hadsereg hadmúveletról kialakított
elméleti tételek;

- az MN újraszervezóse során a két haderónem sergtesteinek létrejötte;

- a hadsereghadtáp,elmélet oktatásának beindítása a ZMKA-n.
Az elméleti munka elótt álló egyik új feladat volt a Szovjetunióból érkezó hadmű-

veleti (HDS) hadtáp tanany4gok, dokumentumok tudományos |genyű adaptilásával
kidolgozni az oktatás beinditásához és a tisztek, törzsek felkészítéséhez szükséges had-
sef€hadtáp tananyagot. Az első kidolgozások a ,,TECHMINIMUM a hadtáptisztek
szimárt' c. any4g, va]amiot a SZU hadtápakadémiáján készitett jegyzetek aJapján
készültek és azok még az NHH elméletét és gyakorlatát tiikrözték,

A badslrtghadtápra ebben az időszakban az ult a jclhnzí, bc,g:

. - all,ományába nwszámú, önálló (nem integrált) hadtápszervezet (140-1)0 e8y-
sé8) tartozott;
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- mind az any4gr alap, mind a kórházalap vőúthoz kötött, vasútla települ. Áttcle,
püIése fiiggön a vasút helyreállítás ütemétól. Az anyagi alap á]taIhban a hadművelet
végén, több napot igénybevéve települt át;

- a raktárakban tárolt any4g igen nagy mennyiségíí volt (kb, 17 000 t) és többszö
rösen meghaladta a gépkocsi száütókapacitást, Ez a hadművelet idószakában nagy öoál-
lóságot biztosított a hadsereg részére és nem volt szükség a fronttóI töfténő fendszeres,
naPi utánsZállításra;

- a csapatokhoz való any4gszáütasban fontos szerepe van a vasútnak, szeleskö,
njcn alkalmazzák a ha,-Josztályrakrarak közelebcn lcte(ítelr K,A-okar:

- a hadsereg közlekedési hálózata vaasútvona]ból és gópkocsi útvonalakból tevó,
dött össze;

- a hadsereg hadtápt4gozat szerepe az egészségügyi biztosításban az 1 hónapon
(Zl napon) betül gyógyulók gyógykezelése, az atomcsapások következményeinek íel
számolása, a sebesültek hátraszállítása és egyéb speciáüs feladatok ellátása volt. Ennek
érdekében a hadsereg nagyszámú, különféIe típusú kórházzal, különleges rendeltetósú

egeszségügyi zit:szlóaljakkal és más egészségügyi szervezetekkel rendelkezett;

- a kgyverzct, a gépjármúvek és más technikai, valamint a ruh2at és vonatany€
javitásában a hadsereg felaclata a közép és nagy kapacitású javítóműhelyek ílltak rendel-
keze.re;

- a hadsereghadtáp fontos szerepet tölt be a helyszíni beszerzésben, a zsákmány-
begyújtésben, a hadifoglyok hátraszálLtásában és ellátásában, a helyi lakosság harci öve,
zetból történó elszállításában;

- a lradsereghadtíp feladatát képezte a csapatok és a személyi utánpótlás szállításá-
nak vezetése, végrehajtása a hadsereg vasúti körletében és közúrtjain.

A raÉlta,atrlmfq4llu íi)nepe: rutgjtln!.v, a csapatok korszerú technikai eszközókkel
való ellátása, jelentős gépesítése megváJtoztatta a hadmúveletek jellegét, méreteit, leíoly,
tatásának módját, Mindezek új kórüJményeket hoztak lótre a hadsereghadtáp működé
sében és eróteljesen kbóvítették a lradtápfeladatok volumenét, a lradtáp múködési terü-
letét, a feladatok megoldására rendelkezésre áIló idót pcdig jclcntósen beszúkítették,

A levezetett gyakotlatok tapasztelatai cgyértelmúen iga"olták, hogy a nehézkes,
vasírthoz és helyhez kötött, tulsfuosan felduzzasztott hadsereghadtáp nem képes a n4gy
ütemű, manóverezó hadmííveletben a csapatok követésére és a {olyamatos hadtápbizto,
sítás megvalósítására, Ugyanakkor az is bizonyítást nyert, hogy a hadmúveletek sikere
egyrc inkább fügJ az anyagi biztosítottságtól, az elleoség pedig egyre nagyobb lehetó,
séggel rendelkezik a hadmúveleti hadtáp munkájának bénításához, a szállítások - főleg a

vasúti szállítás - hosszabb idóre szó1 akadáJyozásához. A hadserepJ következó hadmúve-
Ietének hadmúveleti szünet néIküli mcgkczdése hangsúlyozottao kóvetelte meg a lred-
tápbiztosítás folyamatossfuának fenntartását.

Alapvetó feiadat volt tehát a hadsereghadtáp mozgékonnyá tétele és múködé§i
rendjének olyan kia]akítása, ami biztosítja a csapatok folyamatos hadtípbiztosítását. A
feladat végrehajtásához szükségessé vált a hadsereg hadtáptagozat helyének, szerepének
újraé*ékelése és ez alapján szervezetének és múködési mechanizmusának újrafogalma-
zása. A feladat megoldása érdekében a ZMKA Tudományos Tanácsa oapirend.c tüzte a

hadsereghadtáp korszerúsítésének témakörét, amit 1960 máfciusában a hadtáptanszék
vezetójének tanulmánya alapján vitatott meg. Ugyancsak e témában az MNHF törzs
ÖT<-nuk több tanulmányi jelent meg a HONVEDELEM ha§ábjain-



A ba.dseregbadtip horuerűritéúuel Lapcsolatban ALlolgozxt jatlaialohban rögzitették:

, az anyagj biztosítá§ban a hadsereghadtáp feladatát módosítani nem kell, de a
rakrátakban tárolandó anyag mennyiségét jelentósen csók}enteni célszetű, Ezért java-
soIták az anyagt készletek kiszabatainak felüvizsgálatát is;

- a technikai biztosításban a hadsereghadtáp feladatainak jelentős csökkentése
szükséges. Ennek érdekében a munkaigényes, hosszabb idót igénylő ja,litisokat u elöir-
jtrí6 fíont lagozat vw a közponüadtáp végezze. A gépjlLtmű-technikai biztositásban a
hadsereghadtíp feIad,atát a harckocsik és gépkocsik vontatsár4 összegyűjtésére, vala-
mint a munkaigényesebb kisjavítások és a kózépjavítások végrehajtására javasolják csök-
kenteni;

- az egészségügyi bizto§ításon belül a 8yógyító-kiúító rendszeren jelentós változ-
tatá§t taftanak indokoltnak. Javasol1ik a hátruzűtisi íeladatok megtartása mellett a
gyógykezelés feladatainak átadá§át a fronthadtápnak (központhadtápnak). Továbbá a
hadsereghadtápban biztositani azt, hogy legyen lehetósége a hadosztályok egeszségügyi
megerósítésére olyan céllal, hogy a csapattagozatban az életmentó beavatkozásokat el
tudják végezni, illerve a tömegsérüIési gócokhoz egészségügyi eróket tudjanak telepí,
teni, A séíültek és betegek hátrasziűtlsa a hadosztályoktól, a hadsereg szervezésével
közvedenül az dó\árő kófházaiba történjen;

- a vasúti hadsereg hadtápt4gozatból yd.ő kikapcsolása miatt a hadsereghadtáp
feladarar a közúü bizrosttasra csökkenteni;

- az ín, egyéb feladatok egy részében jelentósebb csókkentést pl. zsáknlnygyíj-
tés, helyszíni beszerzés; más részének megszúntetését javasoljá:k pl.: lakosság kiüdtése,
csapatok és személyi utánpótlás szlűtása, badífog|yok hátraszáütása stb.

b) A szenleuti nódositjyAÉal kapclolatban:

A hadsereg tagozat átértékelt szerepének való megfelelés szükségessé teszi a hadse-
reghadtáp jelentós szervezeti módosítását, mindenekelőtt a gépesítés fokának tovább-
növelését, a mozgékonysitg maximlá]is biztosításának szem elótt tartásával.
Ezért l<tdolgozzik:

- az Aayagj Alap átszervezését Mozgő Anyagj Alappá.
A raktárakban tárolt 17 000 t any€ot 3500 t,ra csökkentik, megszüntetik a több

raktár rendszen, A gépkocsi- és izemanyag-szá)lito zászlő jakkzpacítisát úgy növe|ik,
hogy a raktárak anyagát egyidejűleg emelni tu dják. Szotgalmazzák a hadsereghadtápban
a légi szá.llítás lehetóségének megtefemtését. Javasolják, hogy izema\ya;; szlűilslra
tehergépkocsikat a)kd,mazzanak, mert í8y az ok más anyagok szjűtásfua ís alka],-
mazhatók;

- a javítómúhelyeket megszüntetik, a múszaki, vegyi és híradóanyag javítómúhe,
lyek kis kapacitással beépülnek az adott raktár á.llományába, továbbá harckocsi és gép-
kocsi vontató-javító zászlóaljakat hoznak létre;

- a kírháaak és a kiilönleges rendeltetésú egészsegügyi zászlóallak helyett önátló
egeszségügyi oszt4gokat szerveznek. Mennyisegük megiüapitásánil, abból indulnak ki,
hogy minden hadosztályra 2-2 öniűő egészségúgyi osztag jusson. A sebesültszállító
gépkoc,iszázad kapacirásár növelik;

- az út-hídépító és útforgalmi alegységeket integrált szervezetű közúti komen-
dánsegységekbe vonják össze;
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- a zslkmáírygyűjtő aiegységeket megszüntetik.
A szervezeti változtatások eredményeként a hadtápszervezetek számát mintegy

40-r0-re csöRentik. Mozgékonyságukat jelentősen növelik.

c) A javasolt korszerúsítés keretében új tételeket foga.lmaznak meg a hadtápbiztosi-

tás megszervezésének elvi kétdéseiben is. Ilyenek pl.:

- a támadás gyors üteméból eredően a hadtápkörlet kijelölése nem ce.Iszerú;

- a támadá§i sáv szélessége, a hadosztályok irányok szerinü tevékenysége, a vár-

ható hadszíntér adottsdai szükségessé teszik a hadtápbiztosítás irányok szerinti szerve-

zését;
- újszerűen fogalmazzik meg a hadsereghadtáP felépítését és hadmúvelet alatti

áttelePíté§ét;

- a mozgó nyagj alap résáeg rendeltetése nem az anyag kózelítése a c'sapatokhoz,

hanem a másik irányban tevékenykedó csapatok any€i biztosítá§a;

- a hadseregen belül az anyagt eszkózök szállításának fő eszköze a gépkocsi, A
MAA (MAAR) telepítésével és áttelepitésének rendjével bizto§ítani kell a szállító gép-

kocsikkal a napi egy forduló meglétét, Kezdetben lehetségesnek tartották a MAA
(MAAR) naponkénti áttelepítését és rövid megállásokból való múködését. Ezt a tételt

késóbb pontósítottak, mivel a nagy mennyiségú anyagellátási feladat a 8-10 óra idótar,

tamot igénybe vevő ánelepítés naponkénti yégreh4ti§^t nem tette lehetővé;

- meglogdmazzik az egészségügyi o§zt€ok alkalmazásínak és az egeszségűgyi

kiüdtés szervezésének módját. Egészségügyi osztagok egy részét az elsó lépcsóben levó

hadosztáLlyok differenciált m€erósítésére, a többit pedig egeszségügyi tartalékban,

manőverre kész áIlapotban elhelyezve céIszeű a]kdmazni. A hadosztályok által telepí-

tett, §érültekkel és betegekkel letefbelt egészsé8ü8yi oszugok irányilását a hadsereg

vegye vissza, majd felszabadításuk után az EÜT-ba vonja be. vagy más hadosztály meg-

erósítésére rendelheti;
- megíogaJ,mazista került, hogy a hadsereg raktári készleteinek jelentós Csökke-

nése miatt meg§zűnt a hadsereg any4gi ön á]lósary:a, ezéít az elöIlárőlak az eIőző gyakor,
lattól elteóeo ütemesebben kell részt vennie a hadsereg ellátásában. Ami azt jelenti,

hogy a harc szempontjábóI fontos anyagokat naponta kell kiszáütani a hadsereghez, A
kiszlíllítandó any4g mennyiségét és összetételét pedig a hadsereg konkrét szükségletéből
kiindulva kell meghatározni a MAA leterhelésének elkerúlése érdekében;

- a hadtápbiztosítás megtervezésére rendelkezésre álló idó beszűkülése miatt java-

solják a,,hadtáp megszervezé§ének és munkájának terve" c. okmány jelentós egyszeósi
tését, a szakmai tervek önálló okmányként való kidolgozását.

A l2óíta7azaías badnűlelxi badtáp létrehozása:

Á 6O-a5 évek elején a VSZ-ben tömörült tagallamok több együttmúködési gyakor-
latot folytattak le. Ezen gyakorlatok tapuztalatu alapján alakult ki az a felismerés, hogy
az MN viszonylatában ki keü a.Iakítani az elvonuló szárazfoldi h adeíő frz??t Jzintű badtáp,
biztosítását megvaló sitó emzeti ba.ltáPlí. U5yanis nem valósítható meg az eddig vallott
azon nézet, mely szerint a m4gyar elvonuló szárazföldi eróket (öfn, HDS-et), azonnal a

front veszi ellátásba, mivel a szövetséges fronthadtáp a leglobb esetben is csak a hadse-

reg elsó támadó hadműveletének végére lesz kész ezen feladat áweteJére, A,DLNA"
gyakoljlt (t96z. ápiü' éftékelé§e során GRECSKo marsall, a VSZ EFE fóparancs-

noka többek között ezeket mondotta:



,, . . , szüksége§§é vaik a nemzeti anyagtaftalékok és hadtápegységek, intézetek köl-
csönös átalárendelése. A VKF-ök a gyakorlat tapa§ztalatai alápján tegyék meg a szüksé,
ges.gyakorlati intézkedéseket." Ezek után indult be az elméleti kutatómunka a szükséges
hadtáperók és eszközök meghatározására, létrehozásuk, feladataik, múködéi rendjűk és
vezetésük kidolgozására, A feladat megoldásában a fronthadtápot vették alapul, az ered-
mány azonban nemzeti jellegúnek nyilváníüató, A feladat megoldásaként létrehozták a
HM Elóretott Hadtápot, á.llományába: Any4gr alap; Kódraz alipi vasúti dandfu; Közúti
dandár, javítóüzemek. Ezek teljes egeszében ,,M" útján alakulnak meg; nem mozgé-
kony, hanem vasútra telcpüló szervezetek voltak. Vezetésükre 'M" esetén az MNHF-
ség és más fónökségek áJlományábót megalakuló Tábori Hadtápfőnóksóget terveztek
létrehozni, Az a]ka]mazis rendjére vonatkozó elképzelés az volt, hogy a HM elóretolt
Hadtáp a hadsereg elsó hadmúveletében önállóan, nemzeti irányítással múködik, a had-
sereg második hadműveletében pedig a íronthadtáp részeként, fiont alárendeltségben
tevékenykedik. Alapvctó feladatát a magyar elvonuló szfuazfóIdi haderó frontszintű
ha,]tápbiztosítása képezte, de íeladatokat látott volna el a felvonuló szöyetseses csapa-
tok anyagl, egészségügyi biztosításában is, A lrárom részlegben, egymá§tóI 30-40 km-re
települó HMEAA-on 3-' harci napra elegendő anyagi készleteket terveztek létrehozni,
Az elvonu]ó szf. haderó összesen 8-12 napi any€l készlettel íendelkezett, ami egy had,
művelet szükségletét bizto§ította. A HM előretolt Hadtáp létrehozásával a 60,as évek
közepére kialakult az MN-ben a kótt€ozatos hadrnűveleti hadtáp,

A báború lczdeti idő:za.k badiálláihalásaiuA t'elláú,w !.r a klrűl megalű:a:

Az 1960-ban kiadott harcászati szabllyzat, valamint a háboru jellegeróI vallon
nózetek alapján rendkívül fontos szerepet kap a háborír kezdetj idószaka. Hadtápbizto
sítás szempontjából ez elsósotban a hadmúveleti hadtápot érintette, Ezek olyan kérdé,
sck megolJj.ár terrek tzükrcgcsse. minl:

- a hadműveleü hadtáp készenlétének megkívánt foka és ,,Manek problémaköre,
figyelembe véve az MN,nek a várható hadszíntéreo elfoglalt helyzetét;

_ - kidolgozoi a hadsereg és HM Tábori Hadtáp cllátási rendszcrbe való bekapcso-
lódásának idószükségletét, lehetséges módjait;

, mikóppen oldható meg a lrarctevékcnységet folytató csapatok hadtápbiztosítása
a hadsereg és a HM tábori hadtáp múködóképességónek elérésérg stb,

A feladat megoldásában n4gy segítséget adott M, P. Milovszkij vezérezredes e kér-
déskört is magába foglaló előal]ása, |962 tavuzán.

Az elrnéleti munka credményeként rögzítésre került:

- az öfn. hadseregnek az állandó hárckészültség idószakíban rendelkeznic kell a
hadtápszervezeteinek mintegy r00/0-áva];

- a hadsereg hadtáp ,,M"-át úgy kell elókészíteni, hogy az alapvető szervezetek egy
nap alatt megalakuljanak;

_ - a gépkocsi száütó zászlóaljak minden egyes külön-külön megalakuló csoportját
alegységbe kell szervezni és felkésziteni a részenkénti alkalmazásra is;

. - a csapatoknáI növelni kell az. anyagi készletek mennyiségét, íóleg hajtóaoyagok,
ból úgy, hogy azok a VÁK,ekbe (ölr-ekbe) érkezve renáekézzenek a mozgókéizle-
rekkcll
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- valószínú, hogy a hadsereghadtáp feltöltedensége következtében a hadtápbizto
sitás feladatainak nagyobb része a csapaüadtápra fog hárulni, A csapatok fó any4gr for-
rása központhadtápnak a várható hadmúveleti irányokban levó raktáraiban tárolt kész-
letek lesznck, amelyeket idóben meg kell alakítani, Célszerúnck taltják a határmenti
körzetekben az öfn, HDS. részére mintegy 2-3 napí ettyag, készletet felhalmozni;

- a mélységben levó csapatok elórevonási útvona]ain létre ke]l bozni a hajtóalyag-
feltóltés lehetőségeit a kózponthadtáp eszközeivel;

- íel kell készülni arra, hogy a központi és s területi polgári kórházak n4gyszámú
polgári §éfúltt€l való terhelésük miatt csak részben vehetők igénybe a csapatok sériiltjei
nek ellátására

Ezek az elvi megállapítások jóI szolgált& a részfeladatok kimunkálását és felhívták
a figyelmet arra, hogy a hadmúveleti hadtápban fontos szerepe van a békeáIlapotról a

lráborus állapotra való áttérés megtervezésének és végrehajtásának,

Új,fllad.,,lí a uhltacsapatol bddtápbiztl.1íJára:

A rakétacsapatok megjelenése tcljesen új feladat elé;állította a hadtápot, valamint a
hadsereghadtápban új végrehaltó §zefvezet - kezdetben a rakéta táloló osztály, majd
1963,tól a HMRTB,ok létrehozását eredményezte. Az MRTB,okat I977-1g a hadtáp-
szeryezetek kózé sorolták, de az FVSZF aiárendeltslégébe tartoztak. Az elméleti munka
leladata volt a rakérac§apatok hadtápbiztosításának kidolgozása, az MRTB-ok települé-
sének, manóverének, a rakéták szállitislthoz szükséges útvonalak követelményeinek és
biztosításának, a rakéta-izeínaí\y^8ellátás rendjéhez a kidolgozás a m4gyar sajátosságok
figyclemebevctelcveI.

A buli llgtédtlni rapatoA hdm.,i lJadíáPinról:

A korabeli irodalmak az OLP hadtápját a hadseregtípusú hadtápkategóriába sorol-
ták, azonban annak teljes kiépítésére nem kenilt sor. A kérdéssel foglalkozők ana a
következtetésre jutottak, ho8y figyelcmbc véve az orsz€ tenileti n€yságát a központ-
hadtáp bázisainak és az OLP csapatainak diszlokációlát, várható alkaLmazását nincs
szükség hadműveleti hadtáp létrehozására, hanem a csapatok hadtápbiztositisát ,,egsza
la:zos" hadtápbiztosítási rendszerben, bázis utaltsá€gal célszerú megoldani. E rendszer
mellett korlátozott szállítási lehetóség megtetemtését szükségesnek tartották, de késóbb
ezt is elvonták. Az OLP. késóbb a HLEHDS parancsnoksag hadtaptörzs munkájának
sajátos kérdései, valamint belépó új csapatok hadápbiztosítása elméleti és gyakorlati
kérdéseinek kidotgozása alkották az elméleti kutatómunka feladatait.

A hadmúveleti hadtápelmélet fejlesztésében elért eredményeket a ZMKA-n, illetve
az MNHF,ségen a ZMKÁ részére kidolgozott tanany€ok nyomon követték, Az ered-
mények ósszefoglalását adja a szu-ban kiadott HADMÚVELETI HADTÁP UTASÍ,
TAS, mely nálunk csak korlátozott hzzáíérhetőséggel állt rendelkezósre, kiadásra nem
került. Az említett utasitás 9, pontjában új fogalomként, először jelenik íne1ll badíáf,
biztalítál {ogalma a hadmúveleti hadtápra vonatkoztatva. (M. P, MILoVSZKIJ vezds,
egyik elóadásában is alkalmazta már a hadtápbiztositás íoga)nát.)

A hadtápbiztosítás fogalmánirk pontos megbatáíozása n4gymértékben elósegitette
az elméleti kutatómunkát.

A HMAA múködésével kapcsolatos elméleti ismereteket fogla\la össze az 1)63
ban kiaclott ,,f]tasítás a MAA működésére" c. okmány,



Az 1917,tőI1961-ig terjedó idószakban a hadműveleti hadtápban végrehajtott vál,
toztatá§ok, fejlesztések eredményeként kialall t a kor§zerű hadmúvelet követelményei
nek megfelelő hadúpelmelet és szervezeti, múködési rendszer,

2. A badnűueleti hadtápelnélet í€jlíd,lse 196rlíl:

Ezen időszakban az elrnéleti kutatómunka feladatát a kialakított hadtápbiztosítási
rendszer hatékonyságának, megbízható működésének tókeletesítése képezte. Az e]rné-
leti munka a vezetés részérőI írányitottan fóleg a gyakorlatok tapöztalatainak tudomá-
nyos igényú feldolgozásából medti a kiinduló alapokat.

A hadtápelméleti kutatómunka fó feladat át képezte a fegyveres erók fejlesztésének
é§ a §ere8testek várható alkalmazásukra va.ló felkészítés elméleti mega.Iapozása érdeké-
ben a hadtápbiztosítás szükségleteinek reáüs felméÉse, a szükségletek megbízható kielé-
gítését 8arantáló feltételek megfogalmazása, a hadtápszervezetek feladatnak való megfe-
lelés szerinti fejlesztése, a hatékonyabb műkódés módszereinek és a hadtápvezetés töké-
letesítését szolg|áló feltételek kidolgozása,

A feladatokat az MNVK hltatási témái keretében, a távlati prognózis tervek alap-
ján összehangoltan va-lósítják meg, Az elméleti munka művelését n€yméftékben s€ítik
eló a SZU,ból érkező hadmúveleti hadtáp téniqú tankönyvek, kiilönféle utasítások,
amelyeket leforditanak és a magyar sajátossfuokkal kiegészíwe kiadnak. Az elméIeti
kutatómunka jelentós fellendülését eredményezte az 1963-ban beinduló tudományos
képzés. A hadtápot érintóen kidolgozott kandidátu§i disszertációk szinte mindegyike a
hadműveleti hadtápból medtette témáját,

A gyakorlatok tapőztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy a korsszeó fegyverek,
fegyverrendszerek eííektivitása egyre jobban függ a hadtápbiztosítástóI. A csapatok
gépesítésének jelentős mértéhí növekedése, új fegyverekkel, fegyverrendszerekkel való
ellátásuk fokozzák a hadmúveleti hadtíppal szembeni kóvetelményeket is, íőIeg az
anyagi biztosítás és ezen belül a száütások terén. A hadsereg hadmúvelet anyagszükség-
lete jelentósen növekszik, kiilónösen m4gas a lószerfelhasznllls u atomfegyver dkal-
mazása nelkiil folytatott hadmúveletben. Az atomfegyver alka.lmazása nélkiil folytatott
támadó hadmúvelet anyagleIhaszúiása eléri a 70 000-80 000 tonnát, amjbőI a \őszer
40 000-48 000 tonnát, ahqtóanyag 20 000-30 000 tonnát képvisel, Á lószefelhaszná-
lás egym4ga tóbb mint a óO-as évek elején a támadó hadmúvelet össz anyagíelhasználása
volt, Az ellenség védelmének áttötésekor egyeden napon a lőszerfogyasztás meghalad-
hatja a 10 000 tonnát. Azt is mondhatjlft, hogy a l,íszetrel és a hajtóanJagqal valő elhtoU-
wg cnh úzonyt be|olyánli talező,i uált.

Ezekbó] kiindulva a hadműveleti hadtípelrnelet fejlesztése során a figyelmet a
következő kérdósek megoldására összpontosítják:

- a hadsereg és a HM elóretolt hadtáp szervezetei mozgékonyságinak, teljesítmé-
nyének összhangba hozása a kóvetelményekkel;

- az irányokban való hadtápbiztosítás feltételeinek javítása;
, a hadtápszervezetek műkódési elveinek, módszereinek tökáetesítése, a haté,

konyság fokozása követelményéból Kindulva;
- a hadmúveletekben kia.lakítaodó hadtápbiztosítá§i rendszer eletképességének

oövelése;

- a hadtápvezetés tökélete§íté§ének feladatai.
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A szervezeti továbbíejlesztéssel kapcsolatban javaslatokat dolgoztak ki. Így többek
között:

- a HMAA továbbfejlesztésére HMB-á és egyben alegységei további integrálására;

önvédelmi és mentesítő képességenek nóvelésére, a raktárak szervezeti korszerúsítésére,

a megoszthatóság feltételeinek ;avítás céljából;

- a HDS hk. és gk. vontató-javítő zászlóaljak átszervezésére űgy, hogy az it|a-

nyokba való alkalmazáskor a szervezeteket ne kelljen megbontani;

- a HDS íegyverzeti javítóműhely újbóli rendszerbe áütására;

- a HM Elóretolt Anyagí ap átszewezésére a fronüadtáp mint|4/ua. Egy mozgé-

konyabb elóretolt bázis (TEB) és egy továbbrra is vasúton települó mög.öttes bázis

(TMB) Iénehoz,ására, egyben anyagr készleteik növelésére a hadsereg második hadmű-

veleti any4gi biztosítása érdekében;

- a HM elóretolt kó rhiaalap átszemezésére mozg&ony kórházbázisokkí (á. 6000

kórhtr;i igy), valamint a többprofiIú kórházak számának növelésére stb.

A 70-es évek második felében mindinkább bizonyítást nyert, hogy a hadsereg had-

rápjának egyre n4gyobb szerepet kell kapnia a csapatok gyors és tömeges feltöltésében.

Eiért ahqtóanyag tömeges feltöltéséhez szükséges technikai eszközökeet a HDS MB,
náI javasolják létrehozni. Továbbá szükségesnek látjá& a HDS MB olyan irányú fejlesz-

tését, hogy képes legyen a HDS állományába kerüló csapatrepülők anyagi biztositá
sára is.

Az irányokban vd,ő anyagi biztosítás érdekében vizsgá)at tárgyává tették áz öfn.

HDS-nél a két MB létrehozásának kérdését, melynek célszerűségét a gyakorlat nem iga-

zolta. A korszerú hadmúvelet elvei és jellemzói, valamint a hadműveleü hadtáp mozgé-

konnyá úlása aIapján feltárjá_k a hadtáp manőver újszerú kérdéseit és felhívjuk a figyel-

met a manóveffe való állandó készenlét fontoss@u4 az e\őrclítir szerepére-

Az any4gi biztosítás rendszerének fejlesztésében a fő törekvés az ellátás ütemének

növelése, a rakodási munkák csókkentése. Megvalósításában különleges szerepet fulai
donítanak a hadműveleti hadtápnak pl.: a ellátásí egységkészletek, egységrakományok
kialakítísában, komplettek létrehozásában, irány (tipus) száűtmányok\<d,aátásában, a

gépi rakodás ,r.*.iéréb.n és feltételeinek létfehozásltban. Úgy ítéIik meg, hogy azon

anydéleségek komplettírozás4 készletezése, amelyeket az ipar nem képes megoldani,
í{leg a hadmúveleti hadtáp - elsósorban az MN Tábori Hadtap - feladata. A ,TRAN-
ZIT" gyakorIatok keretében kísérleteket folytattak élelem, ruházat, egeszségügyi anya,

gok, páncéIos- és gépjármű javitóanyag készletezésére stb. Ezen szolgilaútgak azóta
jelentós eredményeket értek el a komplettek, egysegkészletek kialakításában, az e]látás

feltételeinek javltásáb an. Hangsíllyozzák a hadműveleti hadtáp szerepét az anyagszáht-
mányok olyan összeállításában, ami lehetóvé teszi a közbeesó tagozatok kihagyásbtd,
közvetlenül az egységekig, alegységekig tórtélő sziűtist ,lalamint megkönnyíti az elöl,
jfuő sziűtőeszkőzein étkező sziűtmányok tralzitálását. A gyakorlatok tapalzt^|^tu

alapján javőlatokat dolgoznak ki az MN Tábori Hadtáp MögóttesBázisáoak megszün-
tetéséfe és helyette a TEB fejlesztésére.

A sz:íllitandó anyag nw mennyisége miatt újszerú elméleti megközelítésben fog-
Ialkoznak az nyag átadás-átvétel szervezésével, any4gátadó helyek munkájával, továbbá
a száütások hadmúveleti napon belüli ütemezésével. Megfogalnazzitk, hogy a harcban

levő hadosztáüyokhoz a hadtápbiztosítási tervben előirányzott any€ot kell szállítani
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napi 1 2 ütemben, amelyen belül a főütem a napvégi szállítás. Hangsúlyozzák a harc

clótti készletképzés helyes megállapítasat é5 az anyryl megcro\1|és fontossfuát,

A határmenti ellátópontok, decentrumok kialakulása a polgári vállalatok eüátására

való bekapcsolása lehetóvé tette a hadmúveleti készletek tartalékolását és szúkségessé

tette az elsó hadművelet kezdetén történő anyagi biztosítás új rendjének kidolgozását.
Elmóleti kutatómunkát folytatnak a lradsereg második hadmúvelet anyagi biztosírása

témakörében.
A technikai biztosítás problémakörén belüI az elmóleti munka íó íigyelmc a javítási

szükségletek és a javitókapacitás összhangjának v'lzsga|atára összpontosult,

Az egészségügyi biztosítás terén több olyan szeryezei valtozas történt, ami az

elmélct fejlesztését, az új szemezet múködési elveinek kidolgozísát tette szükségessé,

Többek közön ki kellctt dolgozni:
-- a vegyes kórházalapok (bázisok) alkalrn azásá,l történő gyógyító-kiüdtó bizto-

sítás rendjét;

a kialakított Tábori kórházbázisok alkalmazását, működését hadmúveletekbco,

A közlekedési biztosítás az MN hadtápján belül a legfiatalabb biztosítási ág, ezért

elméleti megalapozása lagytészt ezen idószakban történt, Az elméleti kutatómunkíban
fó frgyelmet a közlekedé§i biztosítás Pootos meghatározása, a feladatok konkét fe]tárá-

sára és a száűtási ágazatok komplex alkalmazására, valamint a takodás gépesítésére for
ditották.

A hadtápvezetés tökélctesítése az elmóleti kutatómunka fontos terüIete volt. Vela-

mennyi szerzó az elórelépés leltételeit a hadművelcti hadtápban a kövctkezókben látja:

- a hadtápvezetós további centraiizációja;

_ - a vezetési lépcsók csókkcntése érdekében a hadtápszervezetek összfcgvernemi
elvek szerinti centraltzációja;

- a hadtápvezetés gépesítése, jól alkalmazható gépi programok kidolgozása.

A lradsereg hadtáptörzs temező'szcryező munkájában újszerú tartalmi és forrnai

megoldások kidolgozását tette szüksógessé a 60-as évek második felében az ún. ,,kettős
tervezés", valamint a hadsereg koalíciós összetétele esetén történó tewezés problóma,
köre.

Az MN Tábori Hadtápfónökség létrehozása után az elméleti munka feladatát

képezte a ráháruló vezetési feladatok megfogalmazása, munkamódszerének, informá-
ciós kapcsolatainak stb. kidolgozása. A levezetctt gyakorlatok tapasztalatai és a HM
1974,ben kiadott 01. sz. parancsa alapján formáiódott a Tábori Hadtápfónóksóg terve-

ző-szenéző munkájának tartálma. A kezdcti elképzeléseket pontosítják és megfogal-

mazzák, hogy az MN Tábori Hadtápíónökség a front egységes hadtápbiztositási terve,

valamint az MNHF intézkedése (MNVKF hadtápdirektíva kivonata) alapján ,,Alkalma,
zási terv'|et dolgoz ki ez e]]áti$ába, tartozó hadscreg és más csapatok biztosításáva.l kap-

csolatos feladatok végrehajtására; terveziszervezi saját csapatainak hadápbizto§itísát,
amire tervet kószít. A hadsereg részére ún. ,,titlékoztató{ ad kt, amelyben a hadtápbizto,
sítás rendjét közJi.

Az EFE törzs 1969,ben történó megalakulása után fellendül a kutatómunka a koa-

üciós összetételú csapatcsopoItosítások hadtápbiztosítási kérdéseinek részletesebb

kimunkálására. Ez a kérdés tenilet a hadászati hadtápon kívül a hadmúveleti hadtápot
érintette. A kérdés megoldását szolgáló elméleti munkábao éppen ezétt fő|eg az

MNHF-ség fejt ki figelemre méltó tevékenységet. Az MNHF-ség elvi jellegű ajánláso-



kat dolgozott ki az EFE tudományos tanácsa részére és egy sor tanulmány jelenik meg e

te mával kapcsolatban a,,HoNVI]DELEM" és a ,,HADTAPBIZTOSITAS", a ,,ZMKA
KÖZLEMÉNYEK" c, foJyo!ratokban, Ezenkívül kandidátusi disszertáció témájaként is

feldolgozásra kerül, Végleges megoldást az 1974-ben kiadott HM 01. sz. Parancs jelen,

tett. EZen időponttól kezdve minden hadműveleti szintú gyakorlaton, ZMKA-n kidol-
gozott hadműveleti feladatban szerepel a más nemzetiségú csapatok hadtápbiztosításá,
nak kérdése, gyakran kutatísi témaként kerütt kiemeiésre, A legalapvetóbb elméleti
ismeretek és gyakorlati megoldások beépítésre kcrülnek a ZMKA elméleti rananyl-
gába is.

Az elméleti útmutatás alapján több szervezeti változtatásra került sor és új megol
dásokkal, módszerekkel bővült a hadműveleti hadtápbiztosítÁs gyakorlata, Ezeket a vál-

tozásokat tüklözik a tisztek, törz§ek felkészítésére kidolgozott elméleti any4gok,

továbbá a ZMKA oktatása és tanaoyaga folyamatosan nyomon követi, azok szervesen

beépülnek az újonnan kidolgozott tananyagokba,

A jelen cikkben a hadmúveleti hadtáp elméletének fejlódését 1980,i8 foglaltam

össze, egy cikk nyújtotta lehetó§égek keretei között, íóleg a részleteket érintó teljesség

igénye nékrrl. A'fejlődés ezen a tefületen sem zárult le 1!80-ban, hanem éppen a Íel-

gyorsult fejlődésnek, az öndlő megoldásoknak v4gyunk a tanúi,

Fe lha.rznált iradala m :

A kidolgozáshoz több mint 60 íorrásmunkát dolgoztam fel, ezért azok téteies fel
sorolásátóI elt"knt"k, Azok megtalálhatók a ,,Honvédelem", ,,Hadtápbiztositás" ide

vonatkozó számaiban; a ZMKA tananyagaiban, a hadtápbiztosítás témáját érintő kandi
dátusi disszertációkban és az MNHF-ségen.

83



A kaionai szállítási tevékenység v€íehajtásának rendje
és íejlődése az 1945-'1980 években

Dr. Dobó Feruc nlá, altzrcde.r,

a hadtudomáq ÉaxdidátlLw

A m4gyar népnek az évszázados elnyomás aloü felvabadulasával , az új m,lyar ilIa,

-isus l"r,.]átreuei Dirhuzamosan vetle Í<czdelér az u1. demokrarikrrr magyar llad,ercg

."q;irkulÁa, tbbcn a nehéz, á1.1ozato". de az utokor ri,zLeleict i\ k-ivalto tcvekenl,cg-
bLn'a karonaj közlekedesi :zoltsalat jelcntds §zerepel vallalr,

A felszabadító vörös hadseieg oldalán a röviJ idó alatr szervezett közlekedési csa-

Datok re§zt vettek a közlekedési Eátózat helyreáütásában, és így közvetve a fasizmus

ieleni gyózelem kirnÁában. Az újjaepires iÖó,zlkában az orrz€ rerületen tzimta]an

híd, vi'úti objektum, út és vasúívonal helyreaütása jelezte a közlekedési csapatok

munkájának eredményességét.
A szolgálat a touábbi ldó,znkokban is hozzájárult munkájával a néphadsere€, fel-

adatainak eÖdményes megoldásálroz, a szö!etse8i kölelezettségek teljesiteséhez, A kor-

szerú, átgon<lolt és'megalipozott tevékenyseg hirasakent - ha kisebb cöresekkel is - de

folyamatosan fejlódótt a szolgálat.
A katonai Lorl"k.dé,i szolgáIatnak megalakulasa ota kiemelt feladata volt - és

itlenleg is az - a karonai sz;lLlJ5Ök lervclese,izen eze,e, a r egrehajtas hatekony irán1 r-

i;rr, li,lentci, íeladatokar oldott meg e\ erólesllré\cket tell a \/a]]ir,r5ok terv\/eru\é8e-

nek. "gazdasagossagának es hatekon'ysfuának fokozására, a költségek csökkentésóre,

Á szálíúsok terén végzett munkának és a fejlódés főbb nozzanataiz, hasznosít-

ható tapasztalatait tekintjük át a következókben.

Szállítáli teúklry:iK az 1945-1948-a[ éxehbc.

A felszabadulást követóen a helyreállítási muokák mellett az új, demokretikus had-

seres felallitásával párhuzamosan jeléntkeztek a katonai száütási igények is, Gépjármíí-

á,[oáannval a hadiereq úgyszolván nem lendelkezett, így a szállítások a helyreáIlított

!a§uton áítentek, A ui.r,i'ert követően hosszú idcig megőrizte fő szállitási ágazat sze

repét.
Ebben az ir:lőszakban a hadsereg katonai szállítási igénye sajátosan alal-ult és csök-

keno roIc. lelcntósebb csaprtsza]Lta.-loqr, dprü5 tt el majLrs'között volt. amikorl ó,

cs l m;u-i ar pvalophadolztjllvok hadmüveleti lLrüle(íe valo vasúti szallttasa röncnt
D"b."..n"' é, "jár.Űerény teisegeből Budapest-Székesfehérvár-C€lldömólk-Sopron
vasütvonalon, Ézt követóen növikedtek a katonai nűszakj-épltő, tűzszerész alakulatok

és a közlekedés új;áépítésével kapcsolatos szállítások.

A katonai szíútÁoknáI többizörós volt a szén és egyéb tüzelóalyag, az újjáépítési

ivap. vaIaminr a lakossaq elJáLásaval kapcsolatos szallirá:, A n€ymennyi)esu Jny€
,iIIÍ;t oolpári irjnviri,.ai rörtént, Je az uii.repiresi, szén- es rüzelóany4 szállitmanyok

, ../c5üt l,\ Lseícsci va5.1rbizlo"iro kltonai órsé8ek \c8(7tek.

A ketonai szállít-ísi, órzési és kísérési feladatok központi katonai közlekedési szer-
yezct létrehoz^sát tette szúksi€essé. A katonai vasúti, közúti és vízszállításokkal, a
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vasútbiztosítá§§al, illewe a vasúti száütmányok kísérésével kapcsolatos központi,
minisztériumi szintű tervezó, szewező és a végrehajtást iráoyító munkág valamint a

közlekedési szakany4g biztosítást 194). máfcius 1-től a Honvédelmi Minisztérium
Múszaki és Szállltöi o"§zta.Iya végezte. Az osztáty úgyköfét az elózó hadseregbeo kialakí-

tott rendszer szerint végezie, felihasználva a korábbi szabályozásokat, §zállítási és katona-

dijszabási okmányokat.

A HM vezetó szer mell€tt létfehozásía kerültek a területi és végrehajtó szervek,

így a vasúti belépó és étkeztetó állomások, a honvéd pályaudvar parancsnokságok és a

vasútbiztosító egységek,

Az 194r. március l,től 1948 végéig tEedó idószakban a katonai szállítási igénylé-

seket a HM Múszaki és Szállítási osiialynak hildték meg, 7 nappal a tervezett szá,llítási

idószak elórt. Az oszrály a MÁV Lllet.kés szen ejnéI. Lllewe karonai osztá]yánal érvén) e-

sicerre az igenyleseket. 5 napos idószakonkent.

A katonai csapat- és anyagszállítások ,Hitelezett katonai fuvarlevél' igéflybevételé-

vel törtéotek és i Katonaáílizab,ás szerint központilag kerültek elszámolásra,

Az otszáB pazJa,ági hehzeter finelembe véve a HM Múszaki és Szallitasi Oszraly
uezetése megÉüÜnbözóren hgyelmei'fordirott a rasúti kocsik igénybeveteJere- a gazda,

ságosság és iakarékosság érvényesítésére. Á vasúti kocsik lehetó legrövidebb idóre tör-

téiő elíonása érdekébe"n t94ó,'április elsejevel bevezetesre kerütt a .,kocsiallásp_énz bír,

s.ip", A karonai .zallitmjnvok kij e" berakasi ideje 5,o öra volt, Lzen tul kocsiállÁpénz
fiitése kötelezó letr, tlóirás lert a katonai igenybevételnél a vasúti ko.,ik J.5 ndpo\

kocsifordulója és az előértesités.

I948,bag a hadsereg kiépítésének es íejlesztésenek előtérbe kerülésevel fokozato,

san növekedtek a katonaí száliitasi rgenyek, Ez es egyéb köztekedési szakfeladatok szük-

sepessé retrék az öná]Ió karonai köz]ekedesi szolgáJat letrehozását. Lq48, auglszfus l-
jeíel megkezdre munkájat z HVK önálló Karonai Közlekedési oszuily és alárendelrse-

gében a-Vasúwonal Parancsnoks@ok, amelyek a MÁV igazgatos4goknal műkódtek,

Az 1948-1956-u hek szállítiti teuéke ]sége.

1947 yégén,1948 elején történelmi jelentóségű íordulat következett be hazánk és

népünk tórté-netében. Keidetét vette a szocializmu§ épitése. Ezzel együtt napifendí€

keijlt a szocialista fejlődés védelmének megszervezésé, a §zocialista néphadsereg ki-

építése,

A hadsereg fejlesztése meghatározó hatással volt a katonai szállítá§okra- A hadse-

reg létszámánaÉ nóvekedése, iharci, és technikai eszközök beérkezése, a csapatokhoz

vűó e|jutt^tása, a gyakorlati ászervezések és átcsopoítosítá§ok, a táborozások, a gyakor-

latok, a katonai léiésítmények építése jelentós személyi, harci és rechnikzi eszkóz, vd,a-

minL anvagi szállitásokar k'avetélt. E megnövekederr kaLonai szál]-rtasi íeladatok megol-
.llsara az ádip alkalmazorr katonai közle"kedési es "zjütási 

rendszer már nem volr alla]-

mas, Az új hásereg kiepitese, íelszerelése, kiképzése és felkészítése szovjet segítséggel

tönént, Ísv kezeníákvcinek lárszott a szovier kátonai közlekedé,j és szállitási rendszer

átvérele, "aíncly eredményesen oldona meg íeladatár a II. világháboruban és az azt

követó idöszÁban. Ezt'a kialakitor szerve7et is indnkolta,

A katonai közlekedés és szállítás szoviet elveken alapuló új elméletén€k átvétele

1948-ban kezdődött és 19)6 végérg - alapvetóen változatlanul - ez a rendszer múkö,
dött, Kialakitásában , megszíIárdítlsában és eredményes munkájában jelentós segítséget

adtak a szovjet tanácsadók.



A szállitási rendszer béke működési rendje a háborús renden alapult és mindcn
rendszabállyal, intézkedéssel a háborus felkészítést szolgá.lta. Emellett jeilemzóje volt
ebben az idószakban a katonai szállítási rendszernek az crós centralizáció, ami a magl ar
közlekedési rendszer korlátozott lehetóségeiből és a n4gy volumenú lépgazdasiLgj sz 11-

tásokból adódott,

Á követelményeknek megfelelóen kialakitott önálló katonai közlekedési szolgálat
ebben az időszakban aiapvetóen a vasúti és vízi szállítások tervezését, szervezését és irá-
nyítá§át vé8ezte. Emellett hatáskörébe tattoztak a közhasználatú közúti jármúvekkei
tórténó száIlítások, amelyek a katonadíjszabás díjtételei szerint lettek igénybe véve. Az
MN állományába tartozó szállitó 1épjilmúvek szállításainak irányítása, feliigyelete nem
tartozott a szolgálathoz, hanem a hadtápszolgálat feladatkörébe.

Az idószakban a fő szállítiLst ágazat a varúi szá]lítás volt, amely a száűtísok
80-8)0/0 át tette ki. Ezen tötént döntó méfvben a csapatok, a haditechnikai és anyagi
eszközök szállítása, mint alapvetó szlüttási igazaton. Emellett mintegy 3o,/0,ot tett ki a
vízi sz litás. Ezt cgé§zitette ki a kózúti száJlítás mintegy 15-200/b-ban, ameiy részarány az
1950-es óvek végefelé növekedett a vasúti szál]ítások terhére.

A katonai vasúti száütások gyakorlati módszerei - az clméleti fejlődés és megszi
lárdulás mellett - évról évre íokozatosan fejlódtek, A csapatok és a katonai kózlekedési
szervezetek a kképzések és gyakorlatok során egyre n4gyobb tapasztalatokat szereztek a

szállítások tervczésében, §zervezésében és végrehajtásában.

A katonai vasúti és vízi szállítások végrehajtása a kormány által a Honvéde]rni
Minisztérium részére jóvlthagyott havi keretterven belüI, a_szerint történt. A kefetterv
alapján a HVK közlekedési ö. osztály megadta a Közlekedési Minisztériumnak a köz-
ponti tervezésú szállítások vasútigazgatósfuonkként felbontott tervét, a magasabbegysé

8ek által tervezett szállítások végrehajtására szo]8áló vasúti kocsi mennyiség feltrinteté-
sével, A vasútigazgatóságoknál levó közlekedési katonai szervezetcknek joguk volt a

hozzájuk utalt csápatok, iotézetek lgénylése alapján, a részükre kiutalt és felhaszná]ásra
engcdélyezett vasúti kocsimennyiség kereten belül területi tefvezésű katonai §zállitáso-
kat végrehajtani. A vasúti katonai szállítások központosított jellege elsósorban az orrzag
kis számú vasúti kocsilából adódott, Az úiáépítés, az il:ar, a mezőgazdaság ós a fegyve-
res erók szállítási igényét összehangolt, központosított vasúti kocsi elosztással lehetett
kielógíteni,

Külön kormányrendelenel végrehajtott katonai tömcgszáűtások esetén a vasút,
igazgató a Közlekedési Minisztériumtól, a Vasútigazgatósági Katonai Szállításvezetóség
(VKSZV) a HVK Katonai Közlekedési ö. osztálytól kapott palancsot a szállítá§okrr,

Az idószakban a katonai vasúti és vízi száütások a tervezést tekjntve ÉözlJanti és
tTihri szintűek voItak. A közpottti lctllzili llatonai .rüllítá,rakat aHVK Katonai Kózleke,
dési ö. osztály tervezte, a magasabbegységek és csapatok, feglvernemi parancsnoksá-
gok, HM csoportfónökségci és intézetei igénylése, valamint a vezérkari fónök utasítása
alaplán. F,z idószakban a magasabbegységck, csapatok, parancsnoki törzsek, harceszkö,
zök, fegyverek ós lószerek szállítása - a tengely mennyiségétól fliggetlenül csak köz
ponti terv alapján történhetett.

A fuLi)hti ttl"lzl:lí :zill|tá:aleat a VKSZV k tervcztók, a teniletükön elhelyezett
m4gasabbegységek, egységek törzseinek rgénylésc alapján, a részükre kiutalt és felhasz-
nálásra engedélyezett vasúti kocsimennyiség (hajótér, tonna) kerctón belüL

8ó



A Katonai vasúti és vízi szíllítások új rendjét és szab/lyait az 19rl-ben kiadott

,.Katonai Szállítási Utasítá§" tartalmazta,

Az utasítás kiadásával - amely szovjet katonai közlckedési utasítísok felhasznáIásá,

val készült - a szállítások rendje egl,éftelmúen me8határozásm került. Gondot jelentett,

hogy a vasúti kocsipark csak részben íelelt me8 a katonai-technikai eszközök száliítására

Harckocsik száűtásáta alkalmas vasúti kocsik száma a.lacsony volt. Megállapítást nyert,

lrogy a katonai rakszerek hiányosak, a katonák a vasírti kocsik platóján fehidtek, a

vasiiti hírrendszer gyakorlatilag hasznáIhatatlan volt. Így 1949 közepén intézkedés tör-

tént a harckocsik szálűtására alkalmas vasúti kocsik tervezésére és gyártására, 19)1,ben

intézkedtek 2000 db, 19i2 évben 3000 db ,,G" legénységi vasúti kocsi berendezés elké

szítésére, A kökséget a KPM fedezte, mintegy 1' millió Ft összegbeo,

A katooai szállitások végrehajtását 1953 ószérg központilag a HVK Katonai Köz,
lekedési ö. osztály, a KPM katonai osztályaival együttesen irányította, 1913. november

1-ével bevezetésre került a VKSZV ügyeletes tiszti diszpécser és VKP úgyeletes tiszti

szolgálat. Ezzel létrejött a katonai szállítás okatiányítő 24 ótás katonai közlekedési szol
gálati rendszet,

N4gyobb volumenú csapatszállítások esetón rendszeresen felállításra kerültek a,,ll
l.r bau.Aókör*t" parancsnokságok és mozgó vasútállomás katonai parancsnokságok,

amelyek múködésűkkel jelentósen hozzájárultak a katonai szállítások szakszerú, bizton-
tjgo, cs gazda,4gos l cgrelrajtÁahou.

Az idószakban a hadsereg fejlesztés, felkészítés, ennek során a gallrktak íi a
lrikipzlyh na1yszlínú csapatszállításokkal jának. igy az 1911_ szeptembef 8-28 közótti
gyakorlatokon 161 katonavonat közlekedett 6477 yalútL kocsi felhasználásával.

A gyakorlatok és kiképzések szállításai mellett jelentósek voltak a táborokba tóf-
ténó odi- és visszaszál]ítások, valamint a katonai objeknrmok épitésével, létesítésével

kaPcsolatos any49szállítások,

Mindezek hatására 1951. évtól a vasúti száűtások jeleotósen nóttek. I9r0-I9>4
közötti években a csapatszállítások közel ]r0/0,a az évenként ismédódó táborozásokkal,
díszszemlékkel és bevonulási leszerelési vasúti szállításokkal volt kapcsolatos.

A csapatszállítmányokon felül évente 40-50 anylg.voí:-a;t szállítmány volt. Ezzel

évente ósszesen minte8y 3r0-4r0 katonavonat közlekedett, A katonavonatok súlya és

hossza azonban oem minden esetben éíte el az 1200 tonnát, illetve a 600 m,t, mivel
ezek a vonatok zömmel kézifékezéssel közlekedtek,

Az idószakban a gépkocsiszállítások tervezése, szervezése, trárryitása nem a közle,
kedési szolgálat hatáskörébe taltozott. A katonai közlekedési szolgálat csak a közhasz-
nálatú gépjárművek lgénybevételével végrehajtott közúti száütásokat tervezte és az

éwényes katonadíjszabás d,apláo frzette a fuvarköltségeket.

Az évenkénti katonai szállítási költség 40-50 m forintot t€tt ki. A költségc,k k-
egyenlítése a szállitási rendszer szigoru központosított jellegéból adódóan, azzd, őssz,
hangban központil4g történt, 19r4-i8 szállítási költségkeret nem volt meghatározva.

I9rraőI a szoIgáIat évi hitelkerete már taltalmazta a száütási kölségkereteket is, amivel
gazdákodott. Ezt a munkát a szállítások tervezése, szervezése és végrehajtása kapcsán a

hatékonysfura ós takarékosságra való törel:vés jellemczte. Mindezek ellenére a szó szo-

ros értelmében vett gazdálkodási és költségvetési tevékenységról az időszakban lem
lehet beszélni.



Szállitlisal az 1956-1980-as h,ekbe

Az ellenforradalom leverését követően a hadsereg újjászervezésének idószakában a
közlekedési szolgálat íokozatosan megszilárdult. A konszo]idációva.l páfhuzamosan a
szolgálatra olyan követelmény hárult, hogy a hadsereg fejlesztéséből és az új elvekból
adódó íeladatoknak megfeleljen.

A hadsereg minóségi fejlesztése, a korszerú technikai eszközök tömeges megjele-
nése, a korszerú szervezetek megkövetelték a katonai közlekedés elméletének fejleszté-
sét mind békében, mind haditevékenységek esetén. Mindinkább téft követelt m€ának
a közlekedés munkájában a komplexitás, a különbözó közlekedési ágazatok összefo-
gása, összehangolása. A motorizáció rohamos ütemú fejlódése hatást gyakorolt a kato-
nai közlekedés munkájfua is. Jelentóségének megfeleló feladattá vált a gépkocsiszállítí-
sok, a gépkocsiszáütó szervezetek kialakítása.

A népgazdaságot ért kiilönbözó hatások folyományaként és a közlekedési szolgála-
ton belül is mindinkább szükségessé vált a gazdilkodás, a gazduágossági szemlélet, az
új célszerűbb megoldások keresése.

A közlekedés elméletének, rendszerének fejlesztése korszerúsítését, az egyes tlgaza,
tok közötti arányeltolódásokat követelte meg, Szükségessé vált a vasútcentrikrrs közle-
kedési szolgá.lat átal <tása a közlekedés minden ágát átíogő szeíyezetté.

Fontos feladatként jelentkezett a száütási feladatok zökkenőmentes yégreh4tí§á-

val a száütási rendszer korszerúsítése. Ennek eredményeként jelentós íejlődésen ment
kereszül az időszakban a száüiási rendszer, hilönösen a gépkocsiszáütás. A száütások
hatékonyságának, tervszerúségének és gazdaságosságának fokozására az anyagsz!űtá-
soknáJ diszpécser irányítású száIlítási rendszer került bevezetésre, amely már az elsó
években jó eredményeket mutatott a csapatoknál és a központi szerveknél egyaránt.

A szIállítási tevékenység korszeósödésével új formák, módszerek (konténeres szá-I-
lítás, egységcsom4g stb.) jelentkeztek szoros egységben a rakodógépesítéssel , az anyag-
mozgatással. Az elméleti és gyakorlati fejlódést, előrelépést elósegitendó folyamatosan
jelentek meg a vasúti és gépkocsiszíllításokat , a szilütásí költséggazdálkodást, a rako-
dásgépesítést és any4gmozgatást szabilyozó intézkedések, szakuta§ítá§ok.

Az idószakban a száütások az MN-ben alapvetóen vasúton és gépkocsin történ-
tek. A technikai fejlódéssel az utóbbi szerepe jelentósen növekedett, bár a vasúti száütás
mindvégig n4gyobb atányban részesedett. Igazol1il< ezt a kővetkezó adatok, mely sze
:jnt az ídőszak második íelében az MN össz-száütásainak 6r-70ó/a-a vzrlílú, 28*33a/a-a

kőzúú, t,>a/o-a víi és 0,)o/o,a légi száütással került végrehajtásra, Megállapítható, hogy a
korábbi idószakhoz viszonyíwa az MN vasúti szállításainak az aránya 10-15o/rkal csök,
kent és ugyanakkor a közúti száütások aránya ilyen értékben növekedett. Az elózó idó-
szakhoz viszonyíwa új elemként megjelent a katonai anyagok légi úton való száütása. A
vizl szűttsok aránya összességében változadan maradt.

A katonai vasúti sz]íllítá§ok rendjét a változott követelrnényeknek megfeleiően az
1970. évben kiadott Katonai Szállítlási Utasítás I. rész (vasúú szlállítlís) szolgálati könyv
tartálínazta. Ennek értelmében a vasutak üzembea tartőja aMagyar Néphadsereg vasúti
száütási rgényeit a közlekedési katonai szervezetektól havi tájékoztatő, illetv€ ötnapos
kocsimegrendelések útján kapta meg.

A katonai vasúü szlállítísok a továbbiakban is központi és területi tervezésúekre
oszlottak, A központi tefvezést az MNHF ö. közlekedési és szíllítási osztály (utódja
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MN Kózlekedési Szolgáiatfónöksóg) közveden irányításával az MN Kózponti Katonai
, SzáütásvezaősQ (utódja MN Katonai Száütási Fő$azgatósig), a terúleti katonaí

vasúti száűtások tervezését a Vasútigazgatósági Katonai száűtásvezetóségek (utódja
MN Katonai Szlűtásí Igazgltőslq) végezték.

" A katonai vasúti száütások megszervezését és végrehajtását a katonai közlekedési
és a vasúti szefvek együtte§en végezték. A Központi Katonai Sziűtts,tezetőség az
otszág egész vasúthalózatán a MÁV Vezerigazgarós€ Katomi Szállítási és Szervezési
szakosztályával egyűttmúködve teljes felelósséggel valósíthatta meg a katonai szállítások
me8tervezé§ét, megszervezéséq a végrehajtás irányítá§át é§ ellenőrzését. A vasútigazga-
tósági katonai száűtásvezetóségek működési területiikön o M,tiV Vasútigazgatós4gi
Kztonai Száütá§i é§ Szeíyezési oszt^Lyáy^l egyetórtésben szervezték a katonaj, száIlitlsok
végrehajtását és ellenórzését, A vasútáIlomás katonai parancsnokok az elöljáróiktól
kapott feladatok és a be- és kirakások terve szerint vasútállomásaikon, vonalszakaszai-
kon a vasútállomás vezetókkel egyűtt végezték a katonai csapat- és alyagszállitmányok

l be- és kirakásának és tolábbitásíiak tráíyitísát, a katolu vÁ,6ti valiiaók hetyes ;eg,
rehajtásának ellenórzését.

A hatvanas évek második íelében erófeszítések történtek az MN gazdaságtalan
szállítá§ai megszüotetésére. Az 19ó5. )aíLnár 30-en kiadott utöítással olyan rendszabá-
lyok kerültek meghatuozásta, mely szerint a katonai vasúti csapatszállítások 100 km, a
lánctalpas jármúvek 3(l km, aayagsztilttások 

'0 
km alatti távolságra vasúti száütással

nem kerülhettek végrehajtásra, A rövid távú katonai szállítások közútra tefelődtek,
mivel a közúti szállítások gazdaságosabbnak bizonyultak. Az utasítás rendszabályainak

' betanásával javult a katonai vasúti szállítások gazdutgossága, csökkentek a szűtasi
költségek, de ugyanakko! növekedett a közúti mozgásokkal az üzemalyag-felhasznalas.
Mégis a fenti uta§ítá§§al életbe léptetett katonai szlűtási rendszabályok összességében

. h"lyesnek bizonyultak. A katonai vasúti szí]lításra felhasznált kocsik mennyisége csök,
kent é§ í8y a vasút jobban ki tudta elégíteni a népgazdaslági fuvarigényeket,

A katonai vasúti szállítások hatékonyságának növelését szolgálta u az utz-:,itis h-
adása is, mely elrendelte a szálJítsi költségekkel való gazdálkodás bevezetését. Ennek
értelmében 1966, 1amár 1-tól az MN katonai szervezetei csak a részükIe meghatározott
és kiadott költ§é8kereten belül tervezhettek, igényelhettek és hajthattak végre vasúti,
kőzhaszlátlatí közúti és vízi szá.llítáaokat, Ezen intézkedés és a gazdálkodási szemlélet-
változás eredményeként elkezdődött és a hetvenes évek végére általánossá vált a katonai
szállítások gazdálkodá§on a.lapuló korszerú kombinált módszere.

A harceszközök és katonai any4gok vasúti kocsikon való elhelyezésekor a bizton,
ság elsódlegessége mellett íó cél volt a vasúti kocsik gazdaságos és ésszerú kihasználása,
a be, és kirakási idó, valamint a kocsifordulóidó csökkentése. Ezen célok megvalósulá,
sával növekedett a katonai száLllítások hatékonysága és gazdaságossága. A hetvenes évek
közepén kiépített közlekedési diszpécser szolgálati rendszer (központi, területi és sereg,
test diszpécser szolgá.latok) se8ítette a katonai száIiítások hatékonyságág a közlekedési
ágak komplex felhuznllását, a kombinált szállítísi módszer kitefiedt alkalínazását.

A katonai szá.llítá§ok mennyiségét elsósorban a kiképzési és harckészültségi felada,
tok, esetenként átdiszlokállás végrehajtása határozta meg. Az MN katonai kózlekedési
szol8álat évente 

'25-645 
csaPatszlűtminy és 40-45 anyagvonatot kitevó anyagsztűtis

. tervezését és ,tQreha|ltását végezte. Az e\őző időszakhoz - amint látható - ez a szám
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jelentósen nőtt. Fontos tényező, hogy a korábbi évekhez viszonyíwa a kocsikihaszlás
2plo-kal javuh.

. A harvanls évek közepelg a Magyar Néphadsereg gépkocsiszálütási rendle helyilcg
sz^bdyozoít folyamatokon alapult. Gyakorlitil4g , ciapaiok a kilométerkiszabat Éerei
tén belül önállóan, szükségleteiknek megfelelóen terveziék és hajtották végre saját szál-
litó gópi]áfmúveikkel a gépkocsi §zállíLísokat. A tapasztalatok bizonyítoitlk, hogy a
helyi szabályozáson alapuló gépkocsi szállítási rendszer a fejlódés követéIményeit öúa-
gában mia nem tudta maradéktalanul kielégiteni. A Magyar Néphasereg sziogén az
any4gi eszközök kelló idóben, mennyiségbeo és minőségben, valamint gazdaságosan
történó eljuttatása a helyileg szabályozott gépkocsi száJlítással nem minden esetben volt
biztositható. A szállító gépkocsik kihasznáItsfua alacsony fokú volt, egyes szállítási fel-
adatok tulzott mérvú eró, eszköz ráforditással kefűltek végfehajtásra,tzen problémák
az any4gi szerveknel és a gépkocsiszállító kötelékeknél károsan befolyásolták a munka
tefv§zefúsé8ét és tulzott mértékű költségnövekedést okoztak,

A hagyományos, a helyi szabáyozáson alapuló katonai gépkocsiszá]Iítás a hatvanas
évek közepére tulhaladottá vált. A gépkocsiszáütás terén olyan rendszert kellett beve,
zetni, meIy fő kérdéseiben MN szinten szabályozott, részleteiben Pedi8 teíet bizto§ít a
helyi szóályozásnak. Ezt súfgette 

^z 
a tény is, hogy a szolgálat hatáiköfébe került a gép-

kocsiszállítrás is. A katonai gépkocsiszáűtás gyors íejlesztését indokolta a gépkocsisiái-
tás sajátos volta, más közlekedési ágakkal szembeni specifiLr_rs elónyei, valaÁint a rövid
távolságri vasúti any4gi száűtások közútra való terelése. Ezek a sajátosságok közvetlen,
v4gy közvetett formában gazdaságossági és egyéb elónyóket eredményeitek. Így bizo,
nyos any4gi eszközöknek a gyártól, a központi raktáraktóI a felhasználó csapatokig tör-
ténó leegyszerűsített gyors fuvarozása, a több§zöri átraká§i költség- és idóÁegtakaítás,
a kíveszély csökkenés, az any4gi eszközök tódtési lehetósége a kaionai gépkoisiszáJlítás
fejleszté§ét súfgette. A Magyar Néphadsereget érintó íokoátosan növekvő ellátási szál,
litá§ok ]ebonyoLtásában a hagyomanyos vasúti és vízi köz]ekedés mellett egyre nagyobb
feladator vallalt a közúú kozÉkedes, mivel ezt igényelte a béke ettatb szittíőnaaűU te1-
lódése és a korszerű hadmúvelet sikere.

. A Éetvenes évek közepére kialakult az új , MN szinten szabá.lyozott diszécser irá-
nyítású - katonai gépkocsiszállítási rendszer. Ezen új gépkocsiszáütási rendszer fokoza-
tos.lépések eredményeként jött létre. Elsó lépésként intézkedés történt a gazdaságtalan
száűtások megszüntetése és a katonai gépkocsiszállítások új MN szinten szabály-ozott
rendszerének_kidolgozása érdekében. Á gépkocsiszálütások elónyei, a takarekos gazdál,
kodás kóvetelményei hatásaként bevezetésre került a szlálütó köielékeknél - elsó útem-
ben a közponüadtáp gépkocsiszállító egységnél - a teljesítményelszámolási kötele,
zettsé8.

. _ Az új szállítási rendszerel szoros összhangban az idószak végén jó tapasztalatok
halmozódtak fel a konténeles kiszállításoknál. Ezzel a módszerrel ŰÚent a csapatok-
nak a berendelése a központi rakárakban történó vételezésekre, Egyben jelentói kilo,
méter és üzemany4g-, továbbá tvlkit ető- és munkaidő megtakaűtás kóvetkezett be,

A száütásokat nagyban segítette az any€mozgató eszközök alkalrn aai§a, a milhá-
zás rendjének kialakítása, az egysegcsom4golási eljáiások bevezetése. A kialakíton rako-
dási, máIházási és csom€olási feltételek megtefemté§e képezte a}a§át azilzemi és sziű-
tási tEesítmények, a szálütások hatékonysága növel<edésének,
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A gépkocsiszállítasok MN szinten szab yozott rendszere - emellett, hogy növe
ketltek az üzemi és szállítási teljesítmények - lehetóvé tette kevesebb gépkocsival a
korábbiaknál több anyd eszköZ idóbeni elszáüítá§át és a lflilónböZó feladatok zökke
nómentes végrehajtását.

X

A vizsgálódások alapján megállapitható, hogy a katonai szállitási tevékenységet a
tárgyalt idószakban két nagy szakaszra lehet osztani. Az első a hadsereg fejlesztésének
megiodulásától sziLrútható, amikor alapvetóen a központi tervezéses és irányitási rend
szer érvényesült. Ebben az idószakban a gazdálkodás, a mérlegelés nem volt jellemzó és
a takarékoskodás sem volt alapvetó cél.

A következő szakasz a hatvanas évek közepétól számíüató, amikor új szemlélet
kezdett kibontakozni és amely íolyamatosan eljuttatott a szállítási tevékenységben az új
módszerek kialakítá§ához, a gazdas€osság érvényesítéséhez, Az elórelépéshez fontos
volt az a felismerés, hogy nem elegendó csak a száll1tási módszerek korszerúsítése. Elen,
gedhetedcn, hogy a kiképzési, ellátási munka is fejlódjön és jó alapokat adjon a korszerú
száütási tevékenységhez. Ennek az idószaknak az eredményei, tapasztalatai alapozták
meg azt, hogy jelenleg hatékony szállítási rendszer működik és teszik lehetővé, hogy
további korszerűsítési munka történhessen a kiképzést irányító és ellátó szervekkel szo,
ros összhangban.

A két szakasz száliításai jellemzóinek összevetóse azt is mutatja, hogy a szigoru
közpooti uta^sitásos fendszel nem adott lehetóséget a száütások terén a hatékonyabb
módszerek keresésére, a gazdaságosság fokozására,. Ez csak a tírsadalmi életben, a nép-
gazdas€ban és a hadseregben meghonosodott új szcmlélet után valósulhatott mcg, A
bekövetkezett változások, a techoikai fejlódés, a motorizáció kszélesedése lökést adott
a száütások hatékonyabb végzésének. Ez kiilónóscn a gépkocsiszállítások terén volt
ószlclhetó.

Fontos tónyezőként kell értékelni a katonai száütások korszerűsitésénél a népgaz-
dasági szállító vállalatok helyzetét, felkészüitségót, technikai állapotát és az azoknái tór-
tént fejleszléseket,

A töttéoeti áttekintés vé8só következtetésként egyértelmúen bizonyítja a katonai
száIiítási tevíkcnység íontoss4gát, jelcntóségót a néphadsereg életében, feladatai végre-
hajtásában. Lát\ató az egyes idószakokban a ídllődés, az clórelépés, v€y esetenként a
megtotpanás, Az évek során a katonai szállítás áldozatos muokát vógzctt. HazziJárúlt a
hadsereg alapvetó feladatainak végrehajtásához, Miod hatékonyabb módszereket alkal-
mazva mérhetó pénz és anyagi cszköz megtakaítá§okat ért el, A munka során jól hasz,
oositotta a felhalmozott taPasztalatokat és ez jó aIaP a további fejlódéshez, a még haté,
konyabb szállítási rendszer kialakitásához,

(A ,fln,ávtt.ytgl mqí/llilbatóÉ 1lí MN Hlrlráp 'l'udanáttyo: Taúaáu ú az MN
KSZlLségn,)
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rÁuÉrozmrór

A lángálló kikészítés hatása a kevert textilanyagok
néhány tulajdonságára

lazaroua, R, Szerbezotla, M. Brlgdanal\ A,

E dki hfuonatosax o:n{oglalla
aulat az cndneulchu. ant!, b,t
a .uerzíik a pamalprllilszter hel,e-

résű tzöwtel láxgálló (fikezat
égésí) liklvitt:a urln érteÉ el.

(a:utk,)

A pamut-poliészter ósszetételú szövetek szélesköűen elterjedtek a íelsó ruházatok
gyánásában, azonban sok felhasználási terüIeten égést lassító (késleltetó) pótlól4gos
kikészítésre van szükség, Ilyen any4gokra Bu§áriában is szükség van, ezért kidolgozt&
gyánísinak technológiáját, kevert textil any4gok felhasználásával (a pamuttartalom
ma-r. 50-100o/o), oI:31 oxigéníelhaszná.lá§i e8yütthatófa. Vizsgílt& a fékezett é8ést
biztosító hkészitőszer és kikészítés tartó§§€át nedves kezelés és hidrolízis esetén,
illetve pásztázó elektron mikroszkóppal állapítottá.k meg a felületi tapintási jellemzők
változásának okait.

A pamut-poliésztef textilanya8ot a íokozott éghetőség jellemzi a tiszta kompo
nensű anyagokhoz viszonyiwa, Úgyneuez.tt 

'uáz-hutás" 
érvényesül, amelynek tanulÁá-

nyozása komplex feladat a cellulóz és poliésztet összetevók különbözó termikus visel-
kedése kapcsáo. A Iángálló kevcrt textilany4gok irodalomból és gyakorlatból ismert
elóál]ítási módszereinek nagy része korlátozott felhasznáIásra talált. A kívánt természe-
tes minó§éget és technológiai jellemzóket nchéz elérni a toxikuss€, az égés lassítók
na8J ára stb. miatt.

A pamut-poliésztef keverék ,,égés lassitó" rendszereit ilta]ában a következó
módon orzLaJyozzuk

1. foszfor- és foszforha.logén vegyületek; 2, foszfor-nitrogén vegyületek; 3, foszfor-
oitrogén-halogén vegyületek; 4. antimón,halogén vegyüIetek.

Jelen munkában a kevert textilany€ok második csoportjába taltozó lassítóval, á
foszfonamid típusú bolgár Pirofix,2 készítménnyel való kikészítés eredményeit tekint-
jük át.

A Pirofrx-2, a Pyrovatex C.P. (Ciba Geigy) és a Spolapret OS (Chemapol) megíc-
lelóje, Képlete:

(R,o).: POCH,- CHR,- CONHCH]- oH
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A módszer lényege az égéslassítónak az elegendó koncentrációban jelenlevó cellu-
lóz komponenssel való kémiai kótódésében és a pirolízis szakaszban a poüészterre való
átvitelében van. Az 1. táblázatban a kezeleden minták jellemzóit tüntettiik fel. A szilárd-
ság növekedése a poliészter tarta.lom növekedésének a logil:us kóvetkezménye. Az álta-
lunk kezelt kevert lángá.lló (fékezett égésú) textilaoyagok jellemző adatait a 2. táblázat,
ban és a 2. és 3. ábrán tiintetük fel.

I. táhlázdt

100 pamut 100 75 16,2

87ll7 1,02 71 |6,2

7r/2, 129 lo7 16,0

67131 I40 100 1i,8
50/10 1i8 ll4 1r,8

2, láblázal
Lángálló kikészítésű kevert textilany4gok jellemzói

Fixált "*",Í:'Íj'* oxrgén

Minta Sor- égés r7o Oxigén €gyüttható
sz. lassító Láncvetiilék index növekedés

o/n irányban a/a

Pamut/poüeszrcr Szakitó szilárdláp
io lanciranyban venilékirínlban uxl8en lndex

21

1000/0 Pamut 1 ]1,0
2 28,7

3 3I,1
4 28,7 2, 16

83/17 , 25,9 31 17

pamut/Poli- 6 27,3 26,4 ó2,8

észter 7 29,o

8 25,8

31,1

93,8

7512, 9 21,4

Pamut/Poli- 10 20,08 29 32

észtef 11 21,4

12 20,9

24

,0,0

67/13 l) 20,17 24,20

pamut/po]i, 14 20,01

észter 15 20,01 21 18

|6 20,7
,3,1
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Minta Sor- Oxigén
index

Fixált
égós

lassító
alo

Szakítószilárdság
csökkenés

a/n

Láncveülék
irányban

Oxigén
esyüttható
növekedés

0ll

,0/r0
pamut/Poli
észter

17

18

19

20

1,1,6,7

17,00

16,2

16,2

19,820

2,,3

A celluJoz komponens mcnnyiségének növelésével nó a fixált égéslassító mennyi
sege Ls, (1, abra) Pamurra ez 31,0, ami az anyaghoz kötött 4,259o fovfornak, ós r,9jql
nitrogénnek felel meg. A2. ábún látható, hogy az oxigén index (Ol) ugyancsak prog-
resszíven nó 31,0-ig, arni a lángállóság stabil hatósságát biztosítja. Ha a rögzített égéi-
gádó mennylséget a cellulóztartalom cgységére vonatkoz tajlk, uaz

fixált égésgátló, oloK:
cellulóz., olo

úgy megállapithatjuk azt, lrogy a K értéke nem fü88 a textilkeverék összetételétól,
(3. ábra).

. Az eges Jasutó.és a celluloz anyag közötti reakciós kapcsolatot a nedves kezelés
(mosás es hidrr.,lizis) során észlelt siilitdság és a spektroszÉópiás vizsgálat igazolja. A
kikészítést nagyon jó szilárdság jellemzi, különösen iemleges fiiidő esetán. (4,"la, lb, :c
ábra)

(R,O,): POCH,- CHR,- CONHCH,O - Cell.

, 
A ó. ábrán bemutatott pamutból és égéslassítóból álló kezelt és kezeletlen any4g

spektrumai meggyőzőcn bizonyitják a

_ ^-oRa rrn.ar*. ant]Pllen csopollre jellemzó láng ellen védett minták spektrumfioz való

o
tartozást. Ez az 1600 cm-|,rrél levó csúcsra vonatkozik, ami a kiindulási minta spektru,
mahol hJ.lnyzrk, Ismeretes. lro8] a 3200-ji00 cm-' tartományban levó sávokat az OH
csoporthoz keII_ sorolni vegyenck változással, amelynek az eiedete tudományos szem,
ponlból Tem eleggé tanulmánlozolr. A mcrccre7ett ,elluloz tcx tilan yagokn al ezek a
ravok elLoIódn;k a ki,chb l-elocn,i;k [cLe (o, lhra L,Lsuls)ésintcnzivéhÉ.klkezclre.
kezeletlen textilany4gok esetében, A keze]es után újraalakult - COC - csoport a kezelt
kevert textiianyry spektrumában 8)0 rmi-nél megjetcno csucs jellcmzi, A kezelt és
ke_zeleden minták szálain az ógéslassító eloszlísfu §ásztázó elektromikoszkóppal vizs-
s!){. e 

".r.esnsyetés_ 
tárgy..a a látőmező, a kontrisztosság és a lerakódás rői^aia. a

pásztázó mikroszkóp lehetóvé teszi, hogy n4gyításnál lássrrk mind a textilanyag kézelés
utáni állapotát, min_d az égéslassító és a nitrogéntartalmú szer lerakódását póliÁer kép-
zódmények formájában,
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A 7/a, b, c ábrákon a tőzállősig céIjábóI nem kezelt mintákat mutattuk be, amelyek
szinte észrevédenül sérültek meg az elóállítási technológia során,íóIeg a pamut részben.
A felület viszonylag sima maradt, a textilanyag érintésre puha.

A 8a, b, c áblán a kezelt mintákat mutattuk be, amelycken döntó változás volt ész-
lelhetó. A leülepedett égéslassító hátáfozott kontr-rrú, de az eloszlása nem egészen
egyenletes. Áz égéslassító kondenzációja folyamán a nitrogéntartalmú szer is reagál a
cellulózza] és egymással, amely oligomerek és polimerek keletkezéséhez vezet, amelyek
leülepednek, és néha beburkolják és összer4gasztják 

^ 
szalakat. Néhány n4gyobb

poliószter tartalmú aoy€ fénymezőjélren részleges filmképzódés észlelhetó, amely nega-
tivan befolyásolja az anyag fogását, és tapintását.

A többször mosott és hidroüzált minták elektromikroszkópos íelvételei más képet
mutatnak (9a, b, c ábra). Az egyes szálak néha nehezen kiilönböztethetók meg, mint-
hogy a durva, nem kíméIetes kezelési körülmények részben lebontották azokit, de a
felületiikön felhaimozódott képzódmények megmaradtak. A lángállóságot növeló szer
efósen kötódött a textilany4ggal és a láng ),ó hatás eléggé stabil bármely nedves keze-
Iésnél, ami meggyőzően a]^támesz\a, igazo\ja más kutatók eredményeit (4, és 5. ábra),
9. ábra.

Az elvégzett vizsgitlatok lehetóvé tcszik, hogy biztonsággal rgazolhassuk az éghetó-
csökkenést a nedves kezelés hatásosságának stabilitása kapcsán, Ezzel párhuzamosan
azonban a íogás és a tapintás irreverzibilis változása következik be, ami az égés lassitó és
a nitrogéntartalmú szer oligomer és elópolimerizáJt képzódmények részleges lerakódá-
sával kapcsolatos.

(ÁbráA a fl\óirat aégéx talithatóA.)
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Bemutatkoznak a három tavasz relikviái

Kis Glab lírnag,

A magyar forradalmi és munkásmozgalmi múlt, valamint Lenin éIete és tevékeny,
sége §ajtótörtóneti emlékeit, eredeti írásos kiadásait 1962 óta 1yűjtóm.

Az elmú]t 30 évben a Magyar Néphadsereg több helyórségében teljesítettem szol
gálatot és a helyi lehetőségeket kihasználva, gyűjteményemet á.llandóan gyarapítottam.

Lenin élete és tevékenysége vonatkozásában nem csak az eredeti sajtótermékeket
gyűjtöttem, hanem kül, és belfóldi ajándéktárgyakat, jelvényeket, zászlókat stb, Levele
zek a lipcsei, helsinki, Ulan,batori Lenin-múzeumokka.l, ahonnan rnár sok szép Lenin
emléket kaptam.

A m4gyar forradalmi és munkásmozgalmi múlt vonatkozásában 8yújtöm az 1848,
1919 és 194r-ös évekhez kapcsolódó eredeti sajtótermékeket - úgy mint például: plaká-
tokat, igazolványokat, bélyegeket, papírpénzeket, könyveket és fizeteket, emlékbodté
kokat és levelezó lapokat, A beszerzési terüIetek és módozatok vonatkozásában említe-
ném elsósorban a veteránok felL:utatását, § a velük töfténó személyes kontaktus kialakí-
tását. Vidéki yárosainkban találkoztam olyan idós 1919-es vetefánokkal is még 1)-20
éwel ezelőtt, például akiktól olyan korabeli újsá8okat kaptam, amelyek a Tanácsköztár,
saság dicsőséges észal< hadjáratáről tudósítanak, s ebben az ajándékozó is ré§zt vett
katonaként. Ismerőseim között voltak l944-es parúzánok, nyugdíjas múzeológusok ós

más idós munkásmozgalmi emberek, akik mind segítették a gyújtómunkámat. Volt, aki
önzetlenül - ezek voltak kevesebben - voit, aki jutáoyos áron, de volt ak komolyabb
összegként vált meg az évtizet]ek 6ta őrzőtt emlékektől, Más területekról és módszerek-
úl sz6Iva, mindig felkerestem az illetó város múvelódési házait, gyújtóköreit, ahol
éppen szolgálatot teljesítenem; (p1.1 hobby-klub, bélyeggyújtó klub) s részt vettem ezek
munkájában, gyűjtógetéseiben. Termószetesen ezek az eltelt évtizedek alatt nem kevés
ffuadslrygal és anyagi ráfordításokka.l jártak, Jelenleg Budapesten teljesítek szolgálatot,
már 12 éye, s t4gja v4gyok az MN 1. sz. bélyeggyújtó körének (MNMH-ban), de rend-
szeresen látogatom a budapesti fóvárosi hobby-klubot, a numizmatikai klubot, de még
a különbözó múvelódési házakban rendezett csere-akció napokat is, a fóvarosban éi
vidéken egyaránt. Sokat köszönhetek Kosztyukov elvtársnak, a Szovjet Tudományos és
Múvelódés Háza igazgatóhelyettesének is, aki ajándékaival és tanácsaival segítette a
lenini kutató és gyújtó tevékeoységemet. A harmadik terület vonatkozásában meg kell
említenem széleskörű katonai ismeretségemet, munkatársaimat, akik ismerik hobby-
mat, s címeket hoznak, tanácsokat adnak, figyelemfelhívó ismereteket közölnek, sőt
még csere-berélni is tudnak velem, A negyedik beszerzési lehetóség a oyílt hirdetés, A
Ludas Matyiban a,,Bolhapiac" rovatban, de más újságokban is, pétdául most már a
Néphadsereg 4z. számában is helyet kapnak hirdetéseim,
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Ezek uán rátérek gyújtótevekenységem katonai vonatkozására is.
' Véleményem szerint az 1848; 1919 és 194)-ös évek rendkívül szorosan kapcsolód-

nak a hadsereghez, az egyelrahához, a történelmi események fegyveres viharaihoz, s

ugyanez mondható el Lenin életének és tevékenységéoek vonatkozásában is. EbbóI az

" elképzelésből kiindulva önerőból különbözó kiállításokat kezdtem me8valósítani, teljes
ingyenesen, üoI igyekeztem a fiatÁok pílyfua iányitását végezú, s bemutatni a nem
kis értébj történelmi emlékeinket. Törekedtem a nemzeti h4gyományaínk ápolására, a
fiatalok érdeklódésének felkeltésere a katonai. pálya kánt.

Kiálűtásaim a HM ll,ben, a HM lll-ban, az MNMH-ban, a vidéki és fővárosi
helyórsegekben, kiilónböző városokban, a fővárosi iskolákban és üzemekben tömege-
ket vonzottak. Kiállításaimat nemcsak a fiatalabb, de az idősebb generáció is érdeklő,
déssel és eüsmeréssel fogadta.

Az 1985-ös nemzetközi hobby-kiállitáson Budapesten Il. díjat nyertem, ,,Lenin
elete és tevékenyse3e" crmú kiállításommal, (Meg kell jegyeznem, hogy a kiállításon
csak egy darab vitrin á.llt rendelkezésemre, s így gyújteményemnek csak kis részletét
tudtam bemutarni|)

I r 986-87. ora komolyabb vátoztatást eszkózöltem tevékenységemben, Tekifltettel
arr4 hogy személygépkocsimat eladtam, mozgási lehetóségeim leszűkiiltek, a vándor-
kiállítások megrendezését már nem tudom vállalni. Jelenlegi iakáskörülményeim sem
bírjak el gyűjteméoyeim további bóvítését.

Ezeo okból kifolyól4g 1986-ban taláIkoztam Lakatos Ernó elvtárssal az MSZMP
KB 4gitációs és propaganda osztlíly akkori vezetójével, és a NOSZF 70. évfordulójának
ti§zteletére egy létesítendó Lenin-múzeum v4gy emlékhely céllára feJajánlottam a
m€yar államnak 2' éves gyújtótevékenységem Lenin l&azat^t - teliesen ingyenesen.
Lakatos elvtárs tanácsára - tekintettel a fóvfuosi telítettségre - ezt a múzeumot Leninvá-
rosban valósítottuk meg. Temészetesen ez a folyamat nem volt ilyen egyszerű, de úgy

, érzem most c§ák az eredmény a lényeges!
Leninvárosban fetépült ez a múzeum, s 1987, november 04-én a múvelódésügyi

miniszterhelyettes Pusztai Ferenc elvtárs nyitotta meg.
Ettól M efedménytól vezérelve további ötleteim támadtak, s úgy gondoltam, hogy

a polgári éIet után, a Magyar Néphadseregen belül is lehet maradandó emlékeket állítani
nemzeti múltunknak. Felkerestem volt iskolámat a zalka Máté katonai Műszaki Fóis,
kolát (akkor még Egyesített Tiszti Iskola volt) és személyes ismerósömet Paál György
vezérőrnagy elvtársat, és a magyar szabadságharc és forradalom 140. évfordulójának
tiszteletére egy március 1r-én az i§kola területén felavatandó emléldalat ajánlottam fel,
amelyet gyújteményemból létesítenék é§ örökös használatra az iskolának ajándékoznék
teljesen ingyenesen. Felajánlásomat az is motiválta kor.íbbi ötleteimtól függetlenül,
hogy 2) éwel ezelótt avatódtak badn4ggyá az iskola udvarán, s késóbb egy épító-
műszaki alegység politikai tiszti beo§ztottjaként évekig építetük és újítottuk fel volt
iskolámat.

1988. máráus 15-én a,,Három forradalmi évfordulónk" című emlékfal felavatásra
keruIt a Zalka Máté Katonai Múszaki Fóiskola Művelódési Otthonában.

További terveim között szerepel egy emlékfal létesítése gyújteményemból - ismét, csak ingyenesen - 
^z 

MN 4011 Hadtápkiképzó Kózpont intézeténél a M4gyar Tanács-
köztársaság kikiáltá§a 70., évfordulója tiszteletére 1989. március 21-én, valamint egy
emlékfal v4gy emlékszoba létesítése 1990-ben ápűs 04-én, a felszabadulásunk 4).
évfordulójának tiszteletére, ismét csak az álta]am felajánlott gyújteményből." Ez utóbbinak a hdét még nem tudom, ehhez kérem az olvasók javaslatát.
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A ,,HADTAPBlzToslTAs" 1986. évben megjelent
számainak összesített tartalomjegyzéke

1986, 1. szám

A hadtápbizí().lítáj rlnlklr

Dr, Lapos Mihály vőrgy. Az anya§ eszközök utánszállítása

Csabai Gyórgy órgy, A hadtápbizto§ítá§ fogalma napjainkban a Magyar
Néphadseregben, néhány nyugati ország fegyveres
eróinél és a katonai koalícióban - - - - - 8

Szenes Zoltán órgy. A hadászati készletek széttelepítésének folyamata 13

HalT*,!.lzi lhlg !: kxdtápkiklpi!

Dr. Könnendy István A katonai gazdaságí vezetőképzés a ZÁnyi
nyá. alez, Miklós Katonai Akadémián 20

Skrabán László ezds.,,KÁRPÁT,8r" élcslövészettel végrehajtott harcá,
szati 8yakorlat hadtápbiztosításának taPasztálatai 28

S, N4gy József a.lez. A hátországvédelmi csapatok hadtáp rendszer-
gyakorlatának tapar'ztalat^i - 39

A csdlatgazűlleadh e lné lete, c lktás, gazdálAoűl
ialanai Aözleleű:

Dr. B4gi János áo. ezds A M4gyar Néphadsereg kisegító gazdaságainak
és Szabó János áo. szds, állategészségügyi lrclyzetc - 47

Pártos György mk. alez. Számítógéppel támo8atott tervezés és üzemelte-
és Lantos Imre mk. szds. tés a tábori csóvezeték-épitő zászlőallnlt - - - 

'0Dr. Hangay Géza gy. őrgy. Az MN egészségügyi szolgálata újabb tábori
egeszségugyi technikai eszközcinck demineralizáIó,
steriüzáló bercndezés (DSB) és az InÉ-rziós labo-
ratórium (IFL) személyi állomány vonzatáról é§

az eszkőzzel való ellátás tervezett leodjéfól - - 
'4

Vitaiírlm

Skrabán László ezds. Alaptanulmány a szállítások, íeltöltések tervezese,
szervezése és végrehajtása, a végrehajtás irányítása
a hk. m4gasabbegység (egység) támadó harctevé,
kenységében - 

'8Eóri Tibor ezds, A száIlítások, feltöltések tervezése és végrehajtása,
a végrehajtók irányítlsa a gl, ho. támadó harcte-

vékenységében 62

Horovitz Ferenc alez, A lószer anyagátadó körletek múködésének kér-
dései gépi rakodás esetén 72

98



I|bnráció

Bernáth Miklós mk. alez. A csom4golás fejlesztés irányai Magyatországoa a
VII. ötéves terv idószakában - 19

Munkauédelni lazhnérytk

l4,N 
PÜ:?F:sec 1. T{ékoztatóközépfokumunkavédelmi szakképe,Baleser-elhárrtási sitó tanfolyam Áegszervezéséról és lefolytatásá-

és munkavédelmi osztálya fól- - - 86
2, Segedlet a sorállományú katonák munkavédel,

mi oktatásához (folytatIás) 88

Ftt[óirutszenh

Szelkesztó§ég A csapatok életkörülrnényeinek javításával foglal,
kozó összhadseregi értekezlet - - 92

Sz, K. Kurkotkin marsall Maradéktalanul oldjuk meg az életkórülrnények
kérdéseit - 94

Á. Sz, Muzicsenkó vőryy. A csapatok hadmúveletek alatti hadtápbiztosítási
rendszere fejlesztésének tendenciá- 99

R, §/eizel mk alez,, A fejlesztés jelenlegi helyzete és a jövó elképze-
H. E. Pittschaft mk. a]ez, lései katonai repülógópek üzemanyag,ellátó rend-

szereinél - - _ - l05

Tóth Jozseí alez.

Hadtáp/iftínet

Az MN személyi áIománya szolgálati, élet- és
munkakörülményeinek a]al:ulása az l949-19r5-ős
években - - - - l11

T'li l * tl zta t ó A ri z le nl ry e L

x x Lapszemle- könyvszemle, új könyvek
x x x Emlékezzünk
x x x A folyóirat 1985, évben meglelett számainak

I11

136

összesítctt tartalomjegyzéke - B1

1986. 2. sám
A badtáPbiztaiítá! elnéhre

Szótádi ZoIán v6rgy. Gondolatok az MN hacltipszervezeti fejlódésének
tapesztalatairóléstovábbifejlesztésénekfeladatairól 1

Csabai György órgy, A jelenkori helyi háborúl hadtápbiztosításának
sajátos tapaszta.latai (Egyvizsgálódás eseményeiból) 1'

Dr. Kazioczi lswán mk. alez, A minóség kérdései a iegyveres erók és tc§tületek
gazdasági jellegú (kiszolgáló, szolgáltató) tevékeny-
ségeiben, l. rész. - - - - - 24



A úrs rtguues eúh ó: funnleí?k

badtáyaaygi uezaőixeL rujsodiÉ országu lrtelatzkte

Kiss Sándor r. vórgy,

Szentpéteri Gyula r, ezds A BM any4gi-technikai szakszolgálatának tevé,

kenysége. A íegl,veres erók és re.rületek együtt,

múködósének tapaszralatai és további [eladatok

Megnyitó )2
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64

6,
ó8
68

7o

7l
72

73
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48

(Referátum)

Dr.Németh László r. o. ezds. Korreferátum
Dr. Lapos Mihály vőrgy. Korreferátum

Gercsák Imre pür. ezds, Korreferátum
Dr, Borsai György bv, alez. Korreíerátum
Nagy ls&án mór.ezds. Korreferátum

Dr. Pcták György mk. ezds. Korreferátum

Dr, Kovács István r. alez, Korreferátum
Kalocsai György hőr. alez. Korreferátum

D.YugaJízsef r, őrgy. Korreferátum
Lukász Marcell r. a[ez, Korreferátum
Barta Gyula mór. vórgy. Korreferátum

Dr. Kelemen Lászlő r. alez, Korreferátum

György Antal r. alez. korreferátum
Szenrpeleli Gyula r. ezds, Zarzó

A,,TRANZIT-8'' hazlekeűli rendszcpaltrlat

fe ldo lgozx t tapdízt a, lat a i

Sáfár Bálint ezds. Az MN közlekedési szolgálat fejlesztésével kap,

csolatos elgondolások a,,TRANZIT-85" közleke-

dési rendszergyakorlat tapasztalatainak flgyelem,

bevételével 1,

,1
,4

A felsőszintú vezetó szervek tevékenységének

fóbb tapasztalatai
A,,TRANZIT-8r" közlekedési rendszergyakorla-
tot végrehajtó közlekedési katonai szervezetek

felkészitésének tapasztalatai 83

A,,TRANZIT-85" közlekedési rendszergyakorlat
elókészítésének tapasztalatai 88

A,,TRÁNZIT,8)" közlekedési rendszergyakorlat
pártpolitikai munkájának fontosabb tapasztalatai 91

A területi kózlekedési szervek feladatai - - - 9'
A,,TRÁNZIT-8r' kózlekedési reodszergyakorlat
,eregrestszinni tapözlalatai- - - -
A hátországvédelmi közlekedési csapatok feladatai-

ról, vezetésük, szervezeti felépítésük korszerűsíté-
sének szükségességéról a,,TRANZIT-8)" közle-

kedési rendszergyakoiat tapasztd,atu alapján- - 1O4

Szúcs László alez,

Dr. Dobó Ferenc alez,

Tóth BáIint mk. alez.

zsoldos péter alez,

Petrák Bóla alez,

Gombos Iswán őrgy.

Pa.lkó Antal mk. alez.



Gőz hndris őtgy ,

Sági László mk. íhdgy.

MN PÜsZF-sé8 Baleset-
elhadtási és munkavédelmi
osztalya

K azy Lászlő kpa.

Dr. Tomcsányi Katalin
o, órgy., Bottó Imre ezds,

V Sz. BICSIK ezredes

M. I. GAlKlN nyá, ezds,

TóthJózsef ezds.

Gondolatok a ,,TRANZIT-85' közlekedési rend-

szergyakorlaton részt vett HÁVP közlekedési csa-

patok tevékenységérőI - -, - - - - - ]11

A hátországvédelmi közúti komendánsegységek al,

kalmazásánik tapuztalatai a "TMNZIT-8)" 
rend,

szergyakorlaton- -- , - - - 115

Max Aatl é de lmi h az hmíry e l:

t. Tajekozraró a vilLamos berendezósek üzemelte-

rese es iaritása közben rörtenr ba]esetelaől - tttl
2. Segedlei a soráJlomanyú karonák mr-rnkavédelrni

okrarásjhoz (íolyurás) - - - l20

Hasznos taPantalatoL

A polgári dolgozók kongresszusi és íelszabadulási

múnkaversenyének t^palzt:J'^ti: , - - - - 124

A szocialista versenymozgalom fóbb tapaszta.latai

az MN Központi Katonai Kórházban - - - 129

Fulloiul,z, nIe

A száűtóeszközók csapatok biztosítá§ában váló

íelhasználásának központosításáról - - - - - 132

A hadtudományi ismeretek fejlesztésének form,ái I37

Hddráptőfthut

Az MN személyi állománya szolgálati, élet- és

munkakörülményeinek alakulása az |916-1967 es

években - _ - - 146

TájéAoztaa1 Éazkmlrye k

Dr. Schiller András o. őrgy. A véradás legyen közűgy! , -
x x x lapszemle - könyvszemle

1986. 3. szám

pálvázatí fdhivás

1,64

767

PártosJános ezds.

Dr. Kazinczi István

nyá, alez.

A badtápbizí(),lí,áJ inékle

A baráti hadseregek hadmúveleti és csapathadtáp
jának helyzete, korszerúsítésük néhány tendenciája

A minóség kérdései a feglveres erók és tesületek
gazdasági jellegű (kiszolgáló, szolgáltató) tevé-

keny,igebrn ll, resz 14
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Kovács Károly alez.

Petrák Béla alez.

Eőri Tibor ezds.

Skrabán László ezds.

Korom I{.{roly órgy.

Szabó Attila mő. mk. ezds,

Dr, Villányi Ferenc o. ezds.

Semperger Imre szds.

MN PÜsZF,sé8
Baleset,elháritási
és munkavédelmi o.

Csabai György órgy.

I. M, Goluskó vezds,

V, Arhipov vórgy.

102

Politiiai malka a badtápban

A Központhadtáp katonai szervezetek sorá.llomá
nya köreben íolyó közmúvelódési munka néhány
tapöztalata, feladataink -
KlSZ,megbízotti rendszef a száütmánykísérő ór-
szolgálatban

Ha| ckisznhig ij hadtálki klpzé:

Egy gépesitett lövészhadosztály hadtáp rendszer-

1yakoíIat tapaszta]atai - - -
A HDS második lépcsójében levó hk. ho. ellen-
csapás vógrehajtására történó elórevonása ós üt-
közetbe vetése hadtápbiztosítá§ának me8tervezése,
megszervezése és végrehajtása
A környezervédelem sajátoss{a és eredményei az
MN Hátországvódelmi Pataocsnoksfu alárendelt
jeinél

(\Jpa!prűlbu,li.,,ln,l,te.,llan.,. g.tl /ÉL,Ja,.
lnrOúai lózhtr,d{\

A munkásórség ellátásának, gazdáIkodá§ának mó-
r]ositort. korszeruriren rendje -
Az ápolási munka egységesítésének kialakitása a
korszerú ápolási tevékenység követelményrendsze,
rének biztosítasahoz
A Tabori Texri]Liszrrro é. Javíto Üzem működe-
sónek megrervezése, meqszervc,,é\e a hadmüveleti
rer ekenyrig íolyaman :

MlnAat{de lni Lazkn!ry&

1. Segédlet a soráIlományú katonák munkavédel-
mi oktatásahoz (folyurar)

2, Tajekoztato a polgári alkaImazolrak l08\. cvi
baJeseti helyz,.teroI

Ha.rzut tapaszlaktak

Össregezett tanulságok (és tények) a moszkvai
( \ára hadt;pbi7lo\ita.rról - -

Fol7óiruüzlmk

A tsaparok hadmúvelet a.Iarri hadtápbiztosítása eI
meletc es gyakorlata íejlodósenck egyes iranyzatai
A 3epkocsiutak íeJderitc,e mcqszcn eze:énck

6)
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Albin G, Wbeeler A mélységi támadá§ hadtápbizto§itása - - - l17

Hadíápfitét!í

Tóth József ezds, Az MN szeméIyi á1lománya szolgálati, élet- és

munkakórülményeinek alaL:ulása az 1968-1980-as
idószakban ---I24

Tájéklzta!ó kozlméqek

x x x Kónl.vszemle - - 141

1986. 4. szám

A h.7dtápbizt0,1ítá, néletr

ZMKAHadtáptanszék Szállítások szervezése a csapatok harctevékenysé-
szerzói koüektívája gében 3

szúcs László alez. A katonai közlekedési szeryezetek korszeűsítósé,
nek irányai 1,3

Skrabán László ezds. Gondolatok a hadtáptisztek törzskulturájáról- - 21

HarcAé.rza lt:lg é: badfuakiképrur

Dr, Lapos Mihály vórgy. Néhány gondolat a központhadtápban lefolytatott
gyakorlatok kapcsán 26

BánJánosalez, A,,HENGER-8ó"gyakorlathadtápbiztosításának
tapasztalatai - - - 33

Horovitz Ferenc alez, A hadsereg kirakóállomás és lószefátadó köEet
megszervezésében, berendezésében és működteté-
sóben éfintett egységek (szervek) együttmúködésé
nek követelményei - - - - - 46

Dr. Villányi Ferenc o. ezds. A Vegyes Kórházbázisok parancsnoki és törzsveze-
tési gyakorlatok levezetésének és végrehajtásának
fóbb taPasztalatai (BArATON-8ó) 

'4Rádli Tibor őrgy, Gondolatok a hadtíp tisztképzés jelenéróI és 1ö-
újéről - 62

MN Hadtáp Kiképzó Az MN Elelmezési Tiszthelyettes és Szakmunkás-
Központ szerzói képző Iskola elsó négy évének tapasztalatai - - 70
kollektívája
Littomericzlg,János Az MN központhadtáp katonai szervezeti újító
mk. alez- mozgalmának eredményei a VI. ötéves tervidó-

szakban - 1'

A csapatgazülkoái: elmlku, ellitás, gazűlAoáil Aata ai közlrkeűl

Eóri Tibor ezds. A csapatgazdálkodás tapaszta|atai az óletkörülmé-
nyek alakulása és a harci-technikai eszközök had-
rafoghatóságiua gyakorolt hatásai - - - - - 81
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BekkerJános alez.

Bakodi Zoltán ezds.
Dt. Hangay Géza gy. őrgy.

MN PÜSZF,ség baleset,
elhádtísi és

munkavédelmi osztálya

Csabai György őrgy.

Makkai László nyá, alez_

l. M. Goluskó vezds.

A. D, Lizicsev vezds, '

De. D. Enderlein ezds.
és dr. K. Langbein ezds.
G. Müller ezds.

A háborus, illeoe tábori körülrnények között
végrehajtott üzemanyag-r.il'áti.s idójárrási viszonyok-
lól íü88ö sdialo5sá8ai - - - -
Mégegyszer a számviteli részlegekól
Az MN ,,M" egészségügyi ellátásának számit6gé-
pes rendszere

fulmiaúdebni Aözhnérye*

1, Az üzerni balesetek elbírálásának szigodtísáróI
Z, Segedlet a sorállományú katon& munkavédel-

mi oktatásához (iol1ratjs)

Hasznu taPtuztalan*

Az Európában áüomásozó amerjka szárazfőIdi
t.apatok új hadrápjjról
A miskolci Bocskai (Rudolí) laktanya szerepe a
hadtápbiztosít,isban

Fol7óiratszemk

Múszaki tudományos haladás: a hadtáp elmélete
ér gyakorlata
A politikai szervek és pártszewezetek fontos fel-
adata -
A Bundeswelrr tábori hadsercgének egeszségigyi
bizroslrara
A kenyérrel és íriss hússal történó ellátás néhány
problémája harci kórüImények között

Hadláptórté??ú

Visszatekintés a Magyar Néphadsereg hadtápszol-
gilata gazdalkodisi rendszere (normagazdálkodás,
illewe pénzgazdálkodás) néhány kérdésére az
lC)50-e\ é5 l9ú0-.A e\ekben
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A badlápbizíO:ítás néletr

Szórádi Zoltín vőrgy. Az MN sziuazfö|di csapatok szervezeteinek korsze-
rűsítése és az azokbóI fakadó követelmények a
csapatok hadripbiztosításával szemben - - -

Kapus Gyula vőrgy. Az összfegyvernemi hadsereg hadműveletei hadtáp-
és Kis Mihály őrgy. biztosításának aktuáüs kéídései
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hadmúveletei (harctevékenységei) hadtápbiztosítá-
sának rnegszervezése - - - - - - - - 21

sáfár Bálint ezds, A hadtest első támadó és a védelmi hadmúvele
tei közlekedési biztosítása tervezésének, szefvezé-
sének és vezetésének atap;ai - - - - - - 41

PáítosJáoos ezds. A hadtáp- és fegJverzettechnikei szolgálat együn,
múködésének aktuá]i§ feladatai a szervezeti kor-
szerűsítés kapcsán - - - - - 48

l Harckázalfug ls hadíáphiklpziJ

Gombás I(,ílmán ezds, A hadtest- és dandárhadtáp HKSZ és M felada-
tai végrehajtásának rendje - - - - 
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íelkészítés megváltozott követelményei. A gyakor-
latok tervezésének és végrehajtásának újszerú fel-
adatai 66

TóthJózseíezds. A hivatásos és tartalékos tiszthelyettes, illetve, 
BabarcziTivadarezds. f'ffiifi\"ffifi:j:i:oi,lTj'|;'"*T1*": - 3:
Dr, Szenes Zoltán alez. Kofszerúsített akadémiai képzés - - - - - 99

A c:Eatpzdállaatlás e lmi kfu , rllátá.l, gazdálk alás

Kapus Gyula vórgy. A dandárhadtáp békegazdálkodásának területei és

és Komondi Márton órgy- követelményei - - - - - - 110

Kapus Gyula vórgy. A dandárhadtáp vezetésének kulcskérdései béké,
és Tóth Elek alez, ben - - - - - |24
BognárJózseí ezds. A katonakereskedelmi ellátásról és hosszabb távon
és PappJózsef alez, annak továbbfejlesztéséról - - - - - - - 13'
Bakodi Zoltán ezds. Számviteli részlegek és a szervezeti korszerúsítés 14ó

Estók Sándor órgy. A gépesített lövészdandár hadtápvezetésének kér,
dései bókében - - 1,4c)

Muxlal,ldelni hazkné4ei

MN PÜSZF-ség Baleset, i, Segédlet a sorállományú katonák munkavédelmi
elhádtási és oktatásáüoz (olytarás) - - - 116

kavédelmiOsztály, 
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3, Vizsgfioz és (vagy) egészségügyi alkalmass4g-
hoz kötött munkakörök a népgazdaságban - 1ó0

It ljzia,J lapaaíalat() k

Df, Lapos Mihá.ly vórgy. A népgazduág helyzetének alakulása és befolyá-
sa a lradsereg fejlesztésére, életére - - - - |62

Fo|óiratsunh

I. M, Goluskó vezds. Az átalakítás (peresztrojka) és a hadtáp problé-
mtt _ _ _ - - 16,

V. Atszenov órgy. Szakharcászati gyakorlat előkészítése és levezetése

a zászlódjhadtáp személyi állományával - - - 173
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ben 22

PalitiAai nunAa a hadtáPbaa

Forgács András ezds, Gond;ainkróI

IlarcA!lzlilts!g ii l)adtá!Éiképzé,l

Dr. Villányi Ferenc o, ezds. A hátotszá,gi egészségügyi biztosítás rendszere,
helye, szerepe a Magyar Népköztársaság egész-

sé8ü8yi biztosításának rendjében, az,,ORION-sr"
és,,BAIATON-S6" egészségügyi egyúttműködé-
si gyakorlatok leg{ontosabb általánosítható tapasz-

talatainak ükrében - 12

Gubicza Gyula alez., A 
"ZENGÓ-S6' 

légvédelmi rendszergyakorlás né-

Bakonyi Pál órgy. hány hadtáptapasztalata 37

Pálinkó Károly ezds, A ,,BARÁTSÁG-86" gyakorlat hadtápbiztosítá§á,

nak lényegesebb tapasztdaíai 44

Békés Mihály alez. Az egységhadtáp vezetésében mdevó hiányossá-

gok, azok megszüntetésének lehetóségei, az egy-

séghadtáp vezetése jayításbnak ir:ir:'yai 17

Szakács Gusztáv alez. A vegyi, sugár, és túzhelyzet értékelésének kér,
dései a hadtáptörzsekben, a hadtápintézeteknél és

hadtápcsapatoknál 68
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VassJózsef aJez.

DomineJános aJez,

Békés Mihály alez.

Szerkesztóségi cikk

MN PÜSZF-ség Baleset-
elhádtási és

Munkavédelmi osztálv

Dr. Bogdány Tamás alez.

RoháIyJózsef szds,,
Palkó Zoltán íhdgy,

N, Kozlov altbgy,

V.Jezdakov vórgy.
E, Frolenkov ezds.,
§(zilliam \Xzinkler vórgy.

A ,w patya zdalhada t ,lnektc. ,llata,. en2dallalrl,
AatOIai Éaizlekedé:

Az ,,anyagl eszközök után§zállítása", mint a had-
tápbiztositás salátos ágazata 1'
Gondolatok ^ 

szeívezésj, változásokban érintett
egységek számviteli rendje megszervezésének (mó-
dosításának) feladatairól 86

A CSSZR-ek tevékenységének továbbfejlesztése,
azok lehetóségei a hadtápvezetés folyamatában, a

döntéselókészító, elemző-tervező tevékenységben 95

A kisgazdaságokól - - - - - ío2

Mttx Éau hl.t lm i A a z kmény É

l. TájikozLacó a Magyar Nóphadsereg ll, Munka-
vedelmi koníerenciajáról

2. A munkavédelem és baleset-ellrárítás helyzeté-
nek alakulása az MN üzemany4g, szolgálatnil -

3. Segedlet a sorállományú katonák munkavédel-
mi okratasjhoz (to\ tatas)

Ifa!m1: taplsztalat\A

A jugoszláv és magyar felsószintű katonai gazdál,
kodás irányítása lehetséges találkozási pontjainak
bemutatása a hadtáp- (kiemeltcn ruházati) szolgálat

tevékenységén kererzrül

A sorállományú katonák ruházati ellátása és fel-
:zerelé.ük .zámvitelének tapasztalatai

Fo I1,iirdtsze nk

A hadtáp vezetést hart ban

Tökéletesítsúk a hadtápkáderek kiképzését - -

Egészségügy és a korszerú harc - - - - - 132

Hadtáí)töl,ttwt
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10,

107

109

11,4

119

12I

|26

TóthJózsef ezds.



1987.3. szám

A badíápbizt\,,ííáj iméldl

Csabai György alez. Az ellátócsapatok csoportosításának néhány elrné-
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Vágner Béla órgy, A rendszerbe lépó új harci technikai eszközök
hatása a csapatok hadtípbiztosítására a honi lég-
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zésében - 40

Pásztor Iswán alez. A repülóegységek és alegységek harctevékenysége
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Dr, Kajdi Józseí ezds. A HM-közvetlen szcrvezetek hadtáp gazdasági
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LittomericzkyJános
mk, alez.

MN Pénzügyi Szolgálat-
főnökség Baleset-elháítási
és munkavédelmi osztálya

Dr. Zimonyi István
nyá. ezds.

TóthJózsef ezds.

Azujev ezds.

V, A. Csirvin ezds,

Jv, G. Saposnyikov
o. vűgy.

Pártos János ezds.,
Csabai györgy alez.

Dr. Dobó Ferenc nyá. alez,

Dr. NovákJános o. ezds.

Dr. Lapos Mihály vőrgy.

Kovács Károly alez.

Táj é koztató A a z kmlny le

Tájékoztatő az MN Szálütási Tanács üléséról - 100

A M4gyar Néphadsereg Hadtápíónökség újítói
konferenciája és kiá-llítása 1987, - - - - 102

Munkaué&lni luknltyA

1. Tájékoztató a polgári alkalmazottak 198ó, évi
baleseti helyzetéról - - - , 136

2. Védekezés a természeti hatások ellen - - - L44

3. A karbantatás és a biztonsfu összefüggése, a

karbantartási,javítási munk& veszélyei - - 145

Hadtáptöiénet

Az új demokratikus hadsereg személyi lománya
szolgálati és életkörülményei biztosításának kólt-
segvetési a]apjaj (to+:-tols) - -
A M4gyar Néphadsereg lakásgazdálkodása (r94l-
lq80)

Fo!óirat:zenk

Az 
"ellenség' 

mögöttes teniletén folyó harc érde,

keben
Tudományos munkák kidolgozásának tökéletesíté-

seró] - - - -

Sebesültek hátraszá]litfua légi szá.llítóeszközökön-
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A hadtápbizl|Jitár elméhte

A PVOP és az MN HÁVP parancsnoki és törzs-
hadijáték néhány sajátos és áItalános tapaszta.lata

Á közlekedési rendszer működésének sajátosságai
haditevékenységek esetén az orszá8 területén

Katasztófarrredicína,problémák a szúkebb értelem-
ben vett orvoslás keretein tul
A hadtápvezetés korszerúsítésének lrinyaiL - -

PolitiÉai nuxlza a badtipbaa

A társadalmi viltozások tiikrözódése a sorkatonai
szolgáIatot teljesító fiatalok jellemzóiben a köz-
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Eóri Tibor ezds.
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nyá. alez.

110

G1 a A ukn É h adtáp tapaszta ldta i
Frootpafancsnoki és törzsvezetési gyakorlat had-
táptapasztaJ.ltaJ

Frontparancsnoki és törzsvezetósi gyakorlaton
fészt vett gépesített hadtesthadtáptörzsek tevé-
keoysegének rapasztalarairol
A gépesített hadtest hadmúveleti hadtápbiztosítá,
§ának tapasztalatai az új szab yzat-tewezetek és
végrehajtott gyakorlatok tiikrében
Gépesített lóvészzászlőalj parancsook hadtáphe-
lyettese voltam egy gépesíten lövészdandár har,
caszaü gyakorlatan
A,,Bazalt-87" kétfokozatú hadtestparancsnoki és
töfzsvezetési bemutató gyakorlat fóbb hadtápta

9,
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111
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118

120

pőZta]atai 83
A honi légvédelem 1987-ben a Szovjetunió álla-
mi lóterén vógrehajtott éleslövészettel egybekötön
harcászati gyakorlatai hadtápbiztosításának tapasz-

H1dkjpkillpzi,l

A feldedtó repülószázad harctevékenysége had,
tápbiztosításának alapvetó kérdései
Szakácsképzés helyzete a M4gyar Néphadsereg-
bcn----

C.wpatgazűlArldás - tár.radalmi ta laidonuídden

Az anyagj fegyelem elvi és gyakorlati kérdései -

M att l al é dt l ni i iiz h méq e A

1. Táiékoztató halálos üzemi balesetekról
2. AszíaIt, bitumen, kátrány és az alvázvédő anya-

gok egeszsé3károsito hata.a

Enl!keztetí

Az MSZMP XVIIL kerüieti Bizottsága és a 2.
Forradalmi Karhatalmi ezred 9. század volt pa-
rancsnoksága rendezésében me8tartott bajtársi ta-
Ialkozórol

Hadtá,]/(it!ut

Á hadtáp-szakgépkocsik állománya fellódésónek
töfténeti áttekinté§e
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TóthJózs,ef,ezd§,

V,Qnilr Béla ,őtgy.

N' Miliukov ezfu
N. Peozev qzdg.,

Y. Riabuhin ezds.

V. úasáov ezds.

A M4g1zr Nephadsereg személyi á.llománya illet
ményelláú5áól (t94r-l987)
Osztrá.k-M4gyar Monarchia ellátószoigálata az elsó
vi.lagháboru ba n

Folyóinl,tszenk

Elszbetelt irányokban - - - -
A vemelyi állomány felszcrel8e terepen

lfudíá,Fblztq§ítá§ vízi abdily er6szako§. lekiiz,dé:

kot--
Az USA száiraz6ldi c§ap.6ta1 }a&ápt&]leteinek ve
delme
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Mit mutatott a gyakorlat

G, Burmi.rztrrn ezrede:

A, Sznlrr.rai ezredtl
(Fordítár a ,,Til Volntzreanih Szil" t. |bjóirat 1988/7, niuából)

_ A terepJiglalloaír minőségi tervezésétól és megszervezésétól függ a lradtápszakem
berek kiképzésének és szakmai felkészültségének a hatékonysága, Sajnos egyes harcosok
számtalan esetben nem látják milyen célokat és feladatokat támasztottak velük szemben
a gyakorlat folyamán, milyen terjedelemben és sorrendben kellett azokat végfehajtani,
hogyan kellett volna az eróket ez egyes feladatok együttes megoldására összpóntosítani.
Hogyan lehet a szakharcászati gyakorlatot, foglalkozást, terepgyakorlást lcgobban eló-
készíteni, lefolytatni az egyes hadtáp szolgáIati ágak, alegységek sajátosságainak figye,
lembevételével?

Ennek a fcladatnak a megoldását csak a Éiklpús konpluiásu teszi lehetóvé.
Az Eszak-Kaukázusi katonai körzetben a komplex megközeütés figyelembevételé-

vel vezetett le egy gyakorlatot V. Zsivalev vezétőrrtagy, a körzetpatancsnok hadtáphe,
lyettese. Azon az éIclmezésj szolgálat alegységein kívül részt vettek egyes egységek,
beleértve az önálló ellátó zász\őaljat, a műszaki és vegyivédelmi alegységeket, Ú egész-
ségügyi és állategeszségügyi intézetek, gépesített ]övészek és harckocsizók is.

_ A gyakorlat fő céIla: a hadtápegységek és egységek, intézetek harctevékenység
alatti vezetése megszervezésóvel kapcsolatos jártassfu tökéletesítése.

Az elgondolásoak mcgfelelóeo meg kell tanítani helyesen megszervez ni az lltlni-
szer rahtá\ .riitídc,. bú_tizen, _fatlítóműhe!, gazdaúgi ra1 i: nás intlzeteL nliki{kJit a tijneg-
,pavtító fegur elknség általi allalnaafuáutth uinoryai kiizöll,

. 
Az lsrzelatácsalfuig elérésének céljából a gyakorlat kezdete a személyi állomány

gyakorolta a technika kezelésót, az egészségügyi és á.llategészsógügyi laboratórium telé-
pítését, berendezését. Közvetlenül a terepre való kivonulás előtt gyakorolták az élelmi-
szer kiadását (áwételt), a technika javítását, az |ilawagást, a kcnyérsütést, az ételkészi-
tést. A vcgyivédelmi alegységek megszervezték a frgyelé§t és a feldeítést a vezetési pon-
tok elhelyezési körleteiben. A műszaki szolgálat szakemberei tábori vízellátó pontokat
rendeztek be. A műszaki berendezéssei kapcsolatosan hatalmas elókészitó munkát
végeztek. A személyi állomány részére fedett lövészárkokat, a technika és az anyagi
készletek részére fedezókeket készítettek. Gondosan és sokoldalúan átgondolt& az éle1-
miszer készletek gépkocsikon, földön, sátrakban történó elhelyezésének, a sütóde,
húsüzem, javítómúhely telepítésének rendjét.

112
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l, A küszöbön atló foglalkozás közetében a terepet meredek lejtójú szurdokok és

vólgygátak szeldelték át, ateíep taIaja wa1os volt, ami bonyolította a műszaki technika
rr-rúködését és a fedezékek helyének kivá.lasztását.

A sztmreu!*hzy's során íeltának egy sor olyan hany4gságot, amelyek jelentős éIőerő

és any4gi eszköz veszteséget vonhattak volna m€uk után, Arról van ugyanis szó, hogy
a közlés szerint a terep járványegészségügyi vonatkozásban nem volt teljes mértékben
kedvező. Ezért a jobb átvizsgálásra bevontak egy §of egészse8ügyi és állategeszségügyi

alegyseger és intezerer,

Pl, a járványvédelmi rendszabályok végrehltására az élelmiszer raktár elhelyezési

körletéhez előrevonták a járványegészségllgyi és az lüatjárványvédelmi osztag mozgó
csoportiát. Azok 8yakorolták a mérgezó-, radióaktív any4g és baktefiol€ai eszköztáfta-

lom megállapításának vé8lehajtását és ténylegesen ellenőrizték az élelmiszer raktár elhe-

lyezési körletének közegészségügyi-hrgénós, járványügyi és llllat jáwiny tüapotál
Azonkivül gyakorolti-Jr a mege\őző és korlátozó rendszabáLlyok végrehajtását egeszség-

ügyi megfigyelés és vesztegzáf viszonyai között,

A mozgó húsüzem elhelyezési körletébe V. Rogyina orvos órnagy irányítása alatt

elórevonták az állategészsé8ri8yi oszt€ részlegét. Az élelmiszer, a nyersany4g és az áüat,

táp §zennyezett§ége értékelésének elsajátít^sáí\lryil M i|]l^tegészségügyi oszt€ szakem-

berei gyakorolt& a yagőá]]at fix,áló berendezés felhaszná,lásával történó fertódenítésé-

nek és mentesítésének végrehajtásáq az állatok töme8es állate8észségúgyi mentesítésé-

nek céljából,

Az elgondolás szerin t a galorlat elrő rlszébelz a csapataiílk átcsoporto§itá§át megaka-

dilyozni akató etlenség légi c§apást mért az egységek és alegységek elhelyezési körle-
teire. A csapatok hadtápbiztosítá§a megbontásának érdekében széleskörúen alkz]maztak

gyújtóeszközöket. A hadtápalegységek és egységek, kóztük az áelmiszer raktár tényke-

dése megbénítfuIíra az ,,ellenség" táwezérlésű aknásítást is alkalmazott.

A íeltételek tényleges helyzethez való közelítésének céllábót a kiilön létrehozott
imitáló részleg az élelmiszer raktár teíületén trotil tölteteket robbantott, szénhidrogén
keveréket dobált szét és gyúitogatott. Ebben a helyzetben kellett egyidejúleg tevékeny-

kedni mindenkinek, összehangolva a túz oltásának rendjét, A gyújtóeszközök következ-
ményeinek felszímolásakor kiilönösen kitűnt az élelmiszer raktár, Jn. Karmokov tiszt
által irányított személyi á,llománya. Az égókeverék o|ttsára uok eredményesen alkal-
maztá} a földet, a tűzoltókészülékeket és a helyszinen található eszközöket. A lehetsé-

ges tiizek lokalizálására a múszaki és vegyivédelmi aiegységek pedd öntózógépkocsikat
és műszaki technikát vettek igénybe.

Különös figyelmet fordítottak a tívirányítású aknatelepítés következményei íelszá-

molása kérdéseinek feldolgozására u élelmiszer rakár körzetébeo. A gyakorlat résztve-

vóinek bemutatt& az aknákbatásta]anitjsának rendjét és a biztonsági rendszabályokat.

Ehhez D, Poprovki hadtlagy irányitása alatt küIön §zámvetést készítettek. táígyil€osan
meg kell azonban mondani, hogy a részwevők eligazitása és felkészítése idején koránt
sem irányoztak rnindent eló. Ez a magyatuata a személyi állomány tevékenységében

megmutatkozó vigyázadanságnak, ami reális harchelyzet viszonyai kózött megengedhe,
teden. Az emberek pl. időnként úgy ugráltak le a gépkocsiról, hogy nem gyóződtek
még, vannak-e gya\ogsá2t akn& azon a helyen, ahol a gépkocsi megállt. Előfordult,
hogy a nyújtott töltet felrobbanásakor a harcosok elfelejtették a védóernyót bebiztosi
tani.
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, A násadik r!:zbea a kitűzött célt hagyományos eszközókkel elérni nem bíró ,,ellen,
ség" 

"atomcsapást" 
mért a csapatokra és a hadtápra. Az egyik )0 ezer tonna hatóefcjű

lobbantást az üzemany4g és élelmiszerrektfu, továbbá a mozgó sütóde elhelyezési körle
tében imitálták.

A körletek a radióaktív anyagok kihullása ideje a.latti sugárszintjére vonatkozó ada-
tokat a döntnökök útján juttatt& el a hadtípintézetek figyelőórseihez, a kijelölt menet-
vonalra vonatkozókat pedig a vegyifelderítő 1árőtóIőóz. A fenti időben u alegység- és

az intézetparancsnokoktól kezdtek a megfeleló információk a vegyífeldeÁtő játőrhöz
beérkezni.

V. Pavlov tiszt gyor§an össze8yújtötte az alegységek és intézetek elhelyezési körle,
tei és tarta.lék körletekben húzódó menetvonalak sugárszintjére vonatkozó adatokat. A
sugárhelyzet értékelése lehetóvé tette annak megáIlapitását, hogy az élelmiszer raktár
zöme, a javítóműhely, az állategeszségügyi osztag és a járványegószségrigyi o§zt€ erő-
sen sugárszennyezett övezetbe került.

Á hadtápvezetési pontra berendelték mind a hadtáphelyettesnek alárendelt, mind
az ellátó parancsnokokat. V. Danyilovszkij alezredes kimedtően és röviden ismenelte a
résztvevókke] a kialaL:ult helyzetet és megkezdte azok mepfallgatlsát.

Elsónek A, Arhipov század, vegyivédelmi szolgalatvezető jelentette javaslatait. Ó
azt j^vasoIta, hogy a mentesító kórletet a tartalék vezetó menetvona.l mentén húzódó
sugárszennyezett óvezet mögótt helyezzék el; a mozgó sütóde és a húsüzem, a múhely,
a jimányegészségngyí oszt^g, az élelmiszer raktár sátrainak sugármentesítését pedig
azok lebontása előtt yégezzék el.

Hatalmas munkát végzett ezzel kapcsolatosan V. Koszenko tiszt, állategészségügyi
laboratórium parancsnok. Az élelmiszer védettségének gondos értékelése után ó megál-
lapította a vizsgálatnak alávetendő élelmiszerek minimális mennyiségét.

V, Duljaszov őnagy, műszal< szo§d,atyezető ósszességében helyesen jelölte ki a
vízkiemelés és tisztítás belyét. A tábori vizellátó raj terepen való elhelyezésével kapcsola-
tos részletek pontosítása azonban bebizonyította, hogy a vízkiosztó pont gyengén fei
Iett úthálózattal rendelkezó körzetben fog elhelyezkedni, következésképpen annak telje-
sítóképessége alacsony lesz.

A meghallgatrás és a végleges elhatfuozls meghozatala után kihirdették a bakterio
lógiai fegyver 

"ellenség" 
iltali alkalmazására vonatkozó közlé§t. Kiielólték a bakterioló-

giai szennyezési övezet hatfuait, Elkezdódött a komplex gyakorlat következő szakuza.
Megszervezték a talai, víz- és élelmiszerminta vételt. A muokába egyidejúleg

bekapcsolódtak M ale8ysegek és intézetek terepre kivonuló összes szolgálatai,
A járványegészségügyi és az állategészségügyi osztag szakemberei mindenekelótt

megállapították a fertóző megbetegedés kőrokozójáaak faltítlát. Sz. Szitnyikov, A, Iva-
nov és A. Arhipov tiszt javaslatai alapján kidolgoztáJ< a bakteriológiai támadás következ-
ményeinek felszámolását lehetóvé tevó elüatáíozást. Ezt az e]hatuozest a fotmábaöntés
és az elöljáró parancsnok általi jóváhagyás után eljuttaták az alegységparancsnokokhoz.
Meghatároztlík a mentesító körletbe tölténó előrevonás kezdetének idópontját és a íer-
tódenítés végrehajtásának idejét.

Á sugármentesitéshez hasonlóan, a n4gy méretú sátrak, mozgó sütódék és húsüze,
mek,a javítómúhely fertódenítését azok lebontása előtt §zervezték meg öntözógépko,
csik segítségével. Azt a hadtáp- és harcbiztosító erók és eszközök együttesen végezték,
A műhelysátrat fertődenített terepen hajtogatták össze. A gazdasfui sátrakat lebontot-
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ták és a mente§itó köIlctben fertótlenítették fertódenító gépkocsik és forrázómentesító

íilszerelések felhasználásával, A technikát DK-4 és ARSZ készletek felhasználásával

nrente\rtettck a menlelitc, körletbcn.

Á oagy teherbíróképességú technika mente§ítését TMSZ,6i hóeí€épek segitsé8é,

uel végeztét. Ennek eredményeképpen a mentesítés ideje kétszeresére csökkent. Azon,
kívül izükségtelenné vált az, holry a hadtápalegységektől és intézetektól n4gyszamu sze

mélyi állományt vegyenek igénybe,

Az élelmiszer mentesítését a mente§ító körletben kiilön eüe a cafa berendezett

területen végezték. A fertótlenítés a göngyöleg felületének védóoldattal való kezelésé-

ból allon,

A vágóáIlatokat a m€ntesitő kórletben a tómeges állategészség-Li8yi rnentesítésre

berendezei területen végezték. A fertódenitést és az ellenórzést követően azokat a szű-

róállomásra irányították-, ahol végrehajtották a mege|őző állategészségügyi rendszabá-

lyokat.

A bakteriológiai íegyver alkalmazása következményci felszámolásávai kapcsolatc,

san az cgészségú§i szolgálat hatalma-s munkát végzett. A kőrokozó faltllának megálla-

pítása uián -"gJi*eztá a teljes személyi állomány ellenórzését. Ebból a céIból I. Szer
gejcsik tiszt irányítása alatt vesztegzár céljára berendeztek egy teóletet.

Ezt a közlemónyt csak úgy lehetett kellóen feldolgozni, hogy a harci alegységektól

gépkocsizó lövészeket vontak be a gyakorlatba, aminek következtében meg lehetett

izérvezni a kórlet órzését és a szigoru ellenórzést és áteresztést. Szervezetten folyt az étel

készitése és kiosztása, Vizet a tábori vízellátó Pontról szállítottak, ahol azt elózóleg mcg,

tisztították és ellenórizték, hogy nem szennyezett-e.

A vegyifegyver valószíoú ellenség áItal csapathadtápban - amelynek alegységeit

szintén bevónták ebbe a gyakorlatba - való alka.lmazása következményeinek félszámolá-

sával kapcsolatosan érdekes és tanulságos tapasztalatra tettek szert, A. kialakult viszo,

nyok kózött az önáI|6 zászlóalj, az élelmiszer raktár és a mozgó sütóde személyi állo-

mánya szabatosan és hozzáéttőcn tevékenykedett.

A. Pik a.lezredes, zászlóaljparancsnok idóben hozta rneg elhatározását az alegysegek

és intézetek mentesítésével páiosuló tartalék körletbe való áttelePítésére, E?.t 
^z 

elhatá-

rozást a hadosztályparancsnok hadtáphelyettese jóváh€yta, A vegyifegl,ver alkalmazása

következményeineL febzámolásával kapcsolatos fcladatok megoldásában részt vett a

teljes személyi állomány. Abban a pillanatban pl. amikor az élelmiszer raktár megkezdte

elórenyomulását a mentesító körletbc, az öntözógépkoc§ik bcfejezték az utak vegyi
mentesltését és hozzáIáttak a tcreP mentesítéséhez.

A technika és az anyag vegyimentesítésének teljességét a mentesitó körletben a

vegyvédelmi szolgálat szakemberei múszcrekkel e]lenórizték, Az élelmiszer harci mérge-

zőányag tanalmának és fogyasztásra való alkalmasságának meghatarozásávll az á)lat-

egeszségügyi szolgálat §zakemberei foglalkoztak.

A fertótlenító oldatok készitéséhez és a technikai szükséglet kielégítéséhez, majd a

kenyérsútéshez és az ótelkészítéshez szükséges vizet a hadosztály vízellátó pontról szállí-

totúk. A vizgyújtób őI származő yiz tísztitását és a talajvíz kiemelését vízkicmeló beren-

dezésse1 a múszaki alegység harcosai végezték,

A gyakorlat, gépesített lövész zászlóalj gazdulLgi ralának a személyi állomány élel
mezésével kapcsoiatos btfljtzií szakara, m€as szinvonalon folyt le, A vegyi fegyver
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ellenség áItali akalmazásának viszonyait megközelító helyzetet ködgyertyák és irnitáló
gránátok a.Ikalmazásával, valamint a robbanószerkezetek elóre létiehozott részlegek
altaLi robbantjsa útján alak!rorták k.

A gyakodaton elóvör dolgozták fel azt a változatot, amikor a konyhák lépcsózete-
sen helyezkedtek el, hogy a gépkocsi mógött álló DK-4 készlet le tudja kezeini az elöI
álló utánfutókonyhát,

_ E_z lehetővé tette azE ho8y a vegyimcntesítést rövid időn belül elvégezzék és hoz,
zákezdjenek aZ ételkészítéshez.

A gaLorlat *ol:ó szaÉas*in gyakoroltitk a melegetel személyi áIl omány részére való
kiszálításánák különbözó módjait: a konyhák elórevonását az alegységek harcrendjeibe,
az étel átvételét hótartóedényekben és kiszállítását a személyi állomány részére harcjár-
múvökön. A szétbontakozott vízellátó pontok itt a ztszlőalj és az ezredhadtápban
helyezkedtek el. Az ezred vízellátó pontot a gépesített lövészezred gyakorlaton részt-
vevó múwaki szolgálat rendezte be és azon szűtőlllomást telepített. A zászl6al1 sqát
eróivel rendezte be vizd]átó pontját, kiscsóves kút- és szövet-szén szűrő felhaszná-
Iisával.

Ivóvizet és az ételké§zítéshez szükséges vizet az ezted és zlszlóaIl vízellátó ponto-
kon vételezték,

_ 
Tartalma és a megszabott feladatok volumene alapján a lefolytatott gyakorlat {en

zsúfolt volt és teljes eró- és energiabedobást rgényelt aizemélyi á.liományiól. Az fonlos
állomása lett a csapatok harckiképzésének és szakmai képzése korszeűsítésének,

_ A gyakorlaton fészt vett összes szolgáIailg jó gyakorlatra tett szert a hadtápe8ysé-
gek es intezetek tömegpusztlto íegyverek ellenség általt alkdmazása következményei
elleni vedelméhen
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A csapatok hadtáp vonatkozású önállósága íokozásának
problémái

V. A. )dirco uzir(nug
a badadamáq doitam, professzor

(Fardítis a ,,Vttymala llLi:zl" c. Jollóirat
1988/ó,:zálúból)

A csapatok hadtíp vonatkozású ikállkága {oAozásámA problinái a 10-as é,tekben a
mélyhadművelet elméletének kidolgozása folyamán merültek fel, és kiilönös élességgel
vetódtek fel a n4gy honvédó háboruban a hadsereg és front mozgó csoportok harc-
kocsi és gépesített hadtestek lovas,gépesített magasabbegységek és harckocsi hadsere-
gek széleskörű alkalmazásának kezdctével,' A mély hadmúvelet elméIetének és gyakor,
latának további evolúciója jelentósen bonyolíthatja a hadtápbiztosítás folyamatát.

Ezt igazol1a többek kózött az 1982-ben elfogadott és az USA hadseregben nap,
jainkban realizálódó ,,Iégiföldi hadmúvelet (ütköz€t)" koncepció. Ennek megfelelóen a
küiíöldi saltó any4gai alapján ítélve a főeróktól leszakadva tevékenykedó csapatok had,
tápbiztositásában nem kevés bonyolult probléma merüI fel. Közülük a legfontosabb a
magasabbegységek és egységek folyamatos anyagi ellátásának elérése. A probléma nem
u1, a hadügy fejlodesenek rninden fordulatával azonban az kiilönös eróvel kiélezódik.
Így pl. mig az elsó vilagháboruban (egy katonára számolva) naponta mintegy 6 kg, a
masodik világháboruban 20 kg különbözó any4gi eszközt használtak fel, addig a 70,es
években ezek a mutatók a külföldi sajtó adatai szerint még békében is elérték a 40 kg-ot,
a helyi háborukban ped! a 90 és ennél több kg-ot is.' Nyugati szakemberek áütása sze-
rint tíz év alatt (1970 és 1980 között) az USA hadsereg egy hadosztályának napi any4gi
szükséglete nyolcszorosá_ra, )00 tonnáról 4000 tonnára nótt.'

Az dnúlt bábaui íwibett a frclt mozgó csoportok - harckocsi hadsercgek - a tevé-
kenység önállósága problémái megoldásának érdekében kénytelenek voltak saját any4gi
készlcteket létrehozní, és az 1,C)44-1,C)4' években vívott támadó hadmúveletek többségé,
nek kezdetére ellátottsága elérte: lószerből a 0,2-0,3; gépkocsi benzinból a 4,0-),0;
gázolajbóI a 4,0-5,0; élelmiszetbőI a 20-10 javadalmazást.' Ez az egész lradmúvelet
folyamán guantd,ta a harckocsi hadseregek viszonyl4g tervszerű ellátását. Ezzel együtt,

I Vojennij enciktope8yics€szki' szlovál M,: Vojenizdit, 198ó - sz, 
'.r2.' Vojennaja Mis' - t98ó, No, ó S,, 19,

] Military Review - 19|]], - No. l.
1 A szovjetun;ó Honv Minisztériumának Kö,P. I-evéltára l2]3, oP.2316, d.1]1, 1,7]; í3l5, op.44ó7,

d.l2), 11,15ó, lr7,. í,324, oP,Ál5ó, d.],14, l1,7,r.
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a tapasztalat is bizonyítja, azt 8yakran me8sértették azáltal, holy a hadsefes
ké§zletek 3r-50 százalékát a tábori lradsereg anyagt bázis raktáraiban tárolták, amely
cay-két vasútáIlomásoo hclyezkedett el és csak vasúton tudott áttclepülni. Mivel a vas-
utak helyreáütásával kapcsolatos munkák lassabban haladtak a támadás ütemétől, ezért
a tábori hadsereg any4gi bázisok a harctevókenység folyamán 400 500 km-re és még
nagyobb távolsfura is leszakadtal azoktól. A hadművelet nagy mélysége, a széthúzódó
köziekedési utak, valamint a Dagyszemú zsákmányolt gépkocsi csapatok álta]i alkalma,
zása fokozott üzemanyagíogyasztást vont m€a után. A légieró sietett §e8ítsé8re. Az
Odera megközclrte;i úrjain azonban nem .ikcrült rcU§.en bi7lo,íl]ni a7 üzemany€
m4guabbely,tgekhez es egységekhez idöben Löncnt kiszállitasár.

A fóeróktől leszakadva tevékenykedó csapatok folyamatos ellátásának értiekében a
frontparancsnokok igyekeztek nóvelni a grl iocrilem ,rzállítandó a }a1i kilzktaÉú, Amig az
1913-44. éyek hadmúve]etekben a harckocsi hadseregeknél az erre a célra szolgáló gép,
kocsik száma 326-440 közőtt ingadozott, addig az l94). évi hadműveletekben az már
eléíte a 486-776-ot Az önáIló gépkocsis záIlító zászlőaIlakhelyett 6)0 gépkocsival fen,
delkezó gépkocsiszáJlító ezrcdek rendszeresítettek.n Ez a szállitótéí részt vett ;z anyagi
eszközök tábori hadsereg any4gi alapokról és front rakúrakból való száütásában, vala-
mint a hadseregraktárak és más hadtápintézetek támadó m4gasabbegységek és egységek
mógötti áttelepítésében. A hadsercg készleteknek a csapatokhoz való közelítése lrozzá
járult ahhoz, hogy a csapat szállítóeszközöket bevonják az utánszállításba a hadsereg
tA1ozatban. Így pl. a 4. harckocsi hadseregnél (Visztula-Oderai hadmúvelet, 1945) a

lőszereknck a Mosztki Juzeíno körzetéból az Odera nyugati pontján fekvó hídfóre való
szá]Jitásfua a hadsereg magasabbcgysógeitól és egységeitól íelhaszoáltak több mint 170
gépkocsit.'

A lag hoxlű/í hóblrú tapa,ztLllaía szerint a mozgó csoportok magasabbegységei
hez és egységeihez íőképpen a hadseregek gépkocsijai sziűitották u any4gi eszkózöket,
Abban a front szállítóeszközeinek részvétele (a front rektárak kis száma és n4gy távol,
sága miatt) jelentékteleD volt. Így pl. a Visztula-Oderai hadműveletekben az t. gárda
harckocsi hadsercgekhez kiszállított ]184 tonna üzemanyagból a frontra csak.100 tonna
(12'rt) esett, a 4. hadsereg csapataihoz pedig a 2383 tonnából 572 tonnát (24 száza\ékot)
szállitottek ki.'

Mivel a Jégi szállítóeszközök száma jelentéktclcn volt, a mozgó csoportok részérc
általuk átdobott rakományok súlya arányl4g oem volt nagy. A Zumanszki-Botosani
hadmúvcletben (1944) pI. u 5. gfud,a harckocsi hadsereg magasabbegységeihez 1)
toní\^ gázolaiat szállítottak ki lé8úton.'

Kar.rzeri hadműtrhtahúrz a harctevékenység intenzitásának és méfetének nóvekedé
sével az ellenség védelmének mélységében a fóeróktól ieszakadva tevékenykedó csapa-
tokat összekötő földi közlekedési utak gyakrabban megszakadhatnak, v4gy elszigetelt
szakaszokká váJhatnak, mint az elmúlt háborúban. Ezért a Íolyamatos harctevékenység
megvívásához szükséges anyagi eszközök biztosításával kapcsolatos feladatok vegrehaj-

5 Az ]9]9-t94r, évi Il. vil, háb, történeret olovul, ]0 kötet - M,; Vo]cniz.lJt - sz 8),
Ó A szov'ctun;ó Honv, Mln, KözP, LcvéltáE, i307, oP.4l48, 11.21], 2l1,126., í.)|r, op,,í.ió7, d.ó4,

1.1ó2,

' u, a, l]24. oP.4l16, d.I41. L4,1
3 Radzijevszkij A, l. Tankovij uda., M,: Vojenizdat 1977. s2,23r.
'] u, a, - sz, 2]8.
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lását nemcsak felemelt készletek létrehozása, hanem a légi szállitóeszközök széleskörú

,rlkirlmazása útján is lehet biztosítani. A hclyi haboruk ta}]asztalara azonban azt bizo

nyitja, hogy a izállító légieró tehetóségei rendkivüI alacsonyak. Az amerikai sajtó adatai

sieánt plicsak egy légimozgékonysQu dandár egynapi ,lnl4g! eszköz szükségletének

(ZD tonna) kj,zá'ÍÍiraÚ, o, ÜSA had,,éregben a vietnami hjbon] (t9)4-1o7J) tapaszla-

lat szerinl naponra ] 

' 
repülógep-iordulót kellcn megrenni. Az anyagr eszközök lmeri-

kai csapatokhoz való kiú íúsában a légi szá.llítási igazat arálya csak 2-] százalékot

tett ki.
A u}alati i,lhl b?rLl tiltncttlL szednt ahhoz, hogy a szükségletek időbeni kielégi

tesenek fokát nóvelni lehessen, csökkenteni kell a légi száütások volumenét, vagy

növelni kell a iégiszáütásokban résztvevó katonai száIltíIégieó repülógópeinek szá-

mát, Az USA és; NATO tObbi tagáüamának hadseregében a hadügy gyakoriaúnak és

etrnéletének fejlódésóben napjainkban megmutatkozik mindkettő tendencia- A külföldi

sajtó adatai szérint, pl, a ,,lé8l-földi hadmúvelet (ütközet)" kolcepció keretéhen rz el!en,

sóg védelmének mélységébin bármelyik manóvercsoport folytathat harctevékenységet,

Eizel együtt hangsúlyoáák, hogy 
" 

,"r.gtestek fóeróitól leszaka_dva.önáIló tevékenység

íolytotÍ!áho:. u 
".r"p"tok 

"lloriányu 
legalább dandár és legfeljebb hadtest legyen,"'

Annak korlátozása Áindenekelótt a csapatok megbizható any4gi ellátásának iehetósógé-

vel van összefüggésben,

Egyidejúle8-; NÁ70 timb had.urtpibot iritnyt vettek a katonai száIlító légieró foko-

zott fe"ksztéséri. A hangsúly elsósorBan az SZ,j H nehéz-repülógépeken van, A légi

száIlitási tqazat segítségcvcl az USA katonai parancsnoks{a, a küIföldi sajtó éItesülése

szerint, m'4gát az 
-anyali 

biztosítás rendszerét kívánja egyszerúsíteni, kevésbé terjedel-

messé és operatívabLá tenni," Ezen probléma megol,iása fó célkit,'izéseinek nyugaton

négts csak^a c,raPattlk l)1ldtipll dtklújú iilállíúgáxak J'oAlzá:át tartják. Mindenekelótt a

-r!"sabbegyrégek és egységek elóljáró gépkocsijaival és any4gi ké§zleteivel való meg,

"rOiitéré.óiuarisra, 
Aiadoit mOdszer léhétővé teszi a csapatok ellátásának megoldását

anéIhil, hogy a hadtápot nehezebbé kellcne tenni. A csapatkészletekkel egyűtt czen

készletek m7rtékének garantálnia kell a csapatok folyamatos any€i biztosítását a fó-

eróktól lcszakadva való ténykedés egész ideje alatt,

Ez a módszer nem újkeletú. A szovjet csapatok még az elmúlt háboru éveiben

a.lkalmazták azt. A Visztula-Oderai hadműveletbeo pl, csak a 2, gárda harckocsilradse

re8 üzemanyag tanalékainak áttelepítésére a 76, gépkocsi szállítóezredet, e 22c). öníűő
gelkocsisrailió századot és a 28i. önál]ó üzemanyag szállító sakasn, jelölték ki.''
ilgyunnkkor ahosy azt a tapasztalat is bizonyítja - a harci egységeknél a készletek és a

gé§kocsik számának a növelése elkerülhetetlenül nehezebbé tette a hadtápot, csökken,

ieite a csapatok manóverezó képességet. és nem felelt meg ir magő ütemu tevékenység

folytatása követelményeinek. Napjainkban ez a problema meg bonyolultabbá válik,

mivel korszerű hadmúveletekben i csapatokkal való manóver a harci eró egyik alkotó-

részévé válik. Légi - földi hadművelet (ütkózet) íolytatásakor pl,, ahogy azt a küIfOldi

sajtó is megegy"zi, az egységekkel való manóver hatékonyságánál és jelentósé8énél

foguu n.- Áuiád .l azoL'túr.rejétól.'r Ezért a fóeróktól leszakadva tevékenykedó csa,

L) Mi]itary Rcv]eí,, ]98.1. N, 2 P, 2-1ó,
rl ordnlnce ]97r. - N, 108 - P, l4ó,Lr1,
r: A Honv, Min, Közp. Levéltára, l210, oP,]1j2, d,rr, 1.100,

'r Zaubezsnoje rcjennoja oboTenyije 1983 No. ]2, - SZ, J.
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patok folyamatos any4g1 biztosítá§ának feladatát véIeményünk szerint komplexen kell
megoldani, mind a szükséges idóben történó utánszáütásának, mind azok gépkocsikkai
és megfeleló anyagi készletekkel való megerósítésének útján.

Nem kevésbé bonyolult problémákkal ta.láIkozhatunk a cvp.tt\A kdzúti hiztüitáú-
tlzl kapcsolatosan is, Ezek mindenekelótt annak következtében keletkeznek, hogy az
elól tevékenykedó magasabbegységek leszakadnak afőerőktő\, és az ellenség íolyamato,
san támadásokat intéz a kózlekedési utak ellen,

Az clmúlt háboru éveiben a mozgó csoportok közúti biztositá§ával kapcsolatos
nehézségek íóképpen a katonai gépkocsiutak (KGU) n€y kiteriedésével, t ovábbá azzal
áJltak összefiiggésben, hogy több harckocsi-hadsereg nem fende]kezett erókkel és esz,
közökkel az utak karbantartására. A 3. gárda harckocsi-hadsereg KGU,jának hossza pl,
a Proszkurov-Csernovci hadmúvelet befejező izakuzhban 619 km, az 1, sz. gárda harc
kocsi-hadseregé pedig a Visztula-Oderai hadmúveletben ó60 és 300 km volt, ''

A na3y hoovédó háborrr tapasztalata zztbizonyitja, hogy a nozgó c.ropottol badtá.P-
biztolítáv nem míndig feleit meg a magas útemü halctevéken}segek követelményeinek,
A tábori hadsereg any4gi bázisok nem voltak eléggé mozgékonyak, és ezért a hadműve-
let folyamán nem bírtak a csapatok mógött idóbeo áttelepülni, aminek következtében
hirtelen megnótt az utánszállitási távolság, Azonkívül a lradseregkészleteknek többsége
a vasútállomások körzeteiben - nem pedig a csapatok közclében a föIdön - helyezke-
dett el, Mindez zavarta a csapatok tervszé.ű e[áiását. A Frontparancsnokok azonban
ilyen viszonyok kózött is a harckocsihadseregek hatékony ellátásának módjait keresték,
Igy pl. a 3. gárdahatckocsihadsereg m4gasabbegységeinek folyamatos any4gi biztosítá-
sának érdekében a Proszkuzov-Csernovci hadmúveletben a hadsereg előretolt (tüzér,
ilzemanyag és élelmiszer) raktár részlegei csak 1) nap alatt) 1944. március 6. és 21,
közótt) háromszor közelítettek a csapatokhoz és bóntakoztak szét a földön.|l

NaPjaillzbax, aAárcral a núltkm, az ellenség védelmének mélységében tevékeny-
kedó csapatok hadtápbizto§ításának szempontjából o4gy jelentóséggel Iesz az, hogy
azok milyen távolságra szakadnak le a íőeróktól, Az elmúlt háboóban az nem haladta
meg a 100 km,t (ráblázat), A nyugati szakemberek hajlamosak ezt az éftéket kofszeű
hadmúveletben is változadannak tekinteni.l( Úgy gondolják azonban, hogy ebben az
esetben is felmerül egy sor, mindenekelőtt az ltánszá)Jitási, utak órzésével kapcsolatos
nehézségek,

,l

A harckoc:i- hatl:aege lz h.rzaleaűsa az aszfepnrmcnieAtíl
a aLg b"núdtí haboru ,g,, hadlttuacl,teib.n

Hadművelete Harckocsihadseres Ieszakadts u
öfn-ektől, km

Belgorod-Harkovi (1943. ang.) 1. HK HDS, ). g. HK HDS 35-40
Ki]'evi (1943. okt.-nov.) 3. 8. HK HDS Ir-20
Umanszk-Botosani (1944, 2. HK HDS, 5. g. HK HDS 1,r-ao

mlárc.-ápr.) 6. HK HDS

'a A Honv, Min, Kózp, Levéltárlr í]07, op,44ó7, d.16, l,]40,

" Szboroyik materialov pozucsenyiju ip;ta vojíri No, 1.1, M,: vaienizok,lt, 1945 - sz, )94 2o9
' Villlary R,liew lo84, No, . - P,2-]O,
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Hadmúvelete Harckocsi-hadscreg leszakadás az

öfn-ektól. km

]0-60Lvov-Szandomiefzi (1944. 3. 8. HK HDS
júl-aug )

Jassi-Kisinyovi (1944. ^ng.) 6. HK HDS
Visztula-Oderai (t!4), 1. és 2, g. HK HDS

jan,_febr.) 
i.*-],jffr'

Pr,ígai (194r, máju§) 3, g, HK HDS,
4. g, HK HDS

80-100

A harctevékenységek, külónösen az ellenség védelmének mélységében folyó harc-
tevékeoységek dinamikus jellegének és az összeftiggó arcvonal hiányának következté,
ben a csapatok közúti biztosítását az esetek többségében a :zállínhlzhlpoÉ u elmúIt
háborúban széles körben a]kalmazott Éírré.u utján kellnrgaltlalli A közúti csapatokból -
élosztagok fotmit1ában - ideiglenes alakulatokat hoztak létre és azok feladata az eióI
tevékenykedó magasabbegységek és egységek közúti biztosítása vo]t. Ezeknek az oszta,
goknak az álIománya küIönbözó volt, mivel a harckocsi-hadseregek nem azonos számu
kózúti csapattal rendelkeztek. A Visztula-Oderai hadmúveletben pl. az 1. gárda harcko-
csihadseregnél az élosztag;ba két forgalomszabályoz1 szakasz (62 {ő), egy közúti sza:

kasz (za íő), egy hídépitő százú (lo fő) és egy őrszakasz (30 fó) tartozott," Korszerú
hadműveletekben az tlyen osztagokba a harci (harckocsi, gópesített lövész Légvédelmi
stb.) alegységeket is be kell osztani. A száűtóoszlopok kísérése lebetóvé teszi azok élet-
képességének és a folyamatos elórenyomulás bizto§ítását.

Nem kevésbé bonyolult problémák fordultak eIő a cJapallk egélaégiigi biznl:háyj-
a* te\iIetén is. Ezeknek lényege a n4gy honvédő háború éveiben a seregtestek fóerói

tól leszakadva tevókcnykedó, a gyógyító-kiüító rendszabályok folyamatos és idóben
történó végrehajtásának az elérése a sebesüItek mielőbbi szakorvosi segélyben való
részesítésének céljából.

Az eimúlt háboru hadműveleteiben ezeket a kérdéseket a mozgó csopoftok front
egészségügyi etóivel és eszközeivel való megerósítésének útján oldották meg, mivel
azokból a harckocsi,hadseregeknél hiány mutatkozott. A mozgó csapatokhoz beosztott
egészségügyi erőknek és eszközöknek biztosítaniuk kellett azok folyamatos szétbonta-
kozását az egész hadmúvelet folyamán, A cél az volt, hogy a csapatoktól 20-50 km
távolságra álljon rendelkezésre egy tábori mozgó sebészeti kórház (TMSK), egy
könoyú sebesült kórház (KSK) részleg, egy tábort íertőző kórház (TMFK) részleg, és a
következó 60-80 km,re szétbontakoztassák a következó TMSK-at, valamint a többi
kórház második részlegeit.'o

A megerósító egészségügyi eszközöket a mozgó csoportoknál rendszerint ,a had-
műveleteket beíejezó szakaszaibaa vették igénybe, a sebesülteket és betegeket a harcte,
vékenységek e.lsó napjaiban pedig az összfe5lwernemi hadseregek gyógyintézeteibe szál-
]ították hátra. A proszkurov,csernovci hadművelet elókészítésekor és kezdetén a 3.

gárda harckocsi,hadsereg egységeitól pl. a ó0. hadsereg kórházaiba, majd a folyamatosao

17 Honv. Min, Közp, tcvéltárr, t299, op.3r0416, d,1,, 1,110,
13 Honv, Min. Kó?P, Levéltár f,229, oP,20)4j, d,7.,1,6J.

60-7 0

60-90
40-6a
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§zelbontakozó sdjat hadsereg kórh;izakba történt a hátraszállítás. A Visztula-Otierai
Iradmüveletben az 1. gfuda harckocsihadsereg parancsnoksfuának (l. Belorusz Front)
clőkták alt, hogy a hadművclet kezdetón sajáiegészségügyi iitézete)t ne bontakoztassa
tzét..,a hátraszalJrtas pedrg a fronr es az ösrrf.gyue.n.Ái iád..regek kórházaiba irányul
jon,

Korszerű hadmúveletekben, mivel a földi közlekedés az esetek többségében meg-
vakadhat, az egészségügyi intézetek az clól tevékenykcdó csapatok érdekébin való fJ,
használása nehézsógekbe ütközhet, Ezert a szomizcdokkal 

'szoros 
kapcsolatot nerD

tartó, elól tevékenykedó csoportoknak olyan szamú gyógyintózetteJ kell iendelkezniök,
ami lehetóve.lenné azok.cgeszsegügyi biztosításávaltapisolatosao valamennyi feladat
:ikeres megoldásat az adott riszonyok közört.

. A nagy honvédó háboru tapasztalata szerint a sebesültek egy részét hátraszállíthat
ják.a §efegte§tek kóÁázuba az üresen visszatéró repülógépek,"n4gy részük azonban a
földi közlekedós hiáoyának következtében a csapatoi hútevékenyiégének kórzetében
marad_ A,magasabbegységek mögötti áthelyezé;űkhöz meghatárózot't számú speciális
száütóeszközre van szükség, amelyeLet korábban a hadmúvelet tervezésének és elóké-
sziresenek foly;mán kell elóiunyozni. Ha ilyen szállítóeszközök hiányoznak, akkor ki
kell haszna]ni minden rendelkeicsre álló leÉetóséget, beleértve a harijármúveket és a
helyi szállítóeszközöket is, Kivételes esetekben a sebesülteket és betegeket az egyes
harci alegységekból létrelrozott helyórségekben kell iderglenesen kórház]ban elhelyázni,

A 
"csapatok 

hadtáp vonatkozású önállósága nagymértékben a badtáplíl 1,r uzlaztih
rug1: fallú llttlelpeslgítől fag. Az elmúlt hábo;úba;'a mozgó csapatok hacltápobjektu-
mai részére a fó veszélyt az ellenség szétvert egységeinek, ciapatainak mógöties terüle
tén maradt maradványai jelentették. Azok gyakran iendelkezt& nemcsak lávészfegyver,
rel, hanem nehéz harci technikával is-_ A tsedintói délnyugatra bekedtett oémet csopor-
tosltá§ Pl. 1945,.aPrills 2o-án megprobált kitö_lni a bekeűtésból, átv€ta a 3,8árda Éaíc
kocsJ hadsereg katonai gépkocsiutjar Barut É, körzetében. Az elleiség ezen közetbe
valo kijutása nemcsak az átmend Íorgalmat szakította meg a KGU-on,'hanem a hadse-
reg tüzérraktáf, a TMSK, az önálló gépkocsiszállitó ezreá elfoglalásával is fenyegetett.

A Visztula-Oderai hadművelet íolyamán az 1. gárda harckocsi-hadsereg hadt{p,
egységei kénytelenek voltak elkeseredett harcokat vívni az utakért. Ezzel kapc'solatosin
már akkor megmutetkozott azok harci lchetóségei növelésének tendenciája olyképpen,
bogy a hadtáperőket és eszközöket a harci egyiegek normának mcsfeleíoen szerelték
fel. A 4, qárda harckocsi-hadsereg törzsn"t aTrrdÜp 194r. május 6-Ű. közötti munká-
jára vonatkozo jelentese pl. hangsúlyozta, iogy mivel az elórenyomuló hadtápegységek
e5 jnlezetek n€y távolsagr, keniltek a hadseregek vonalaitól, iokot o\yan fegyíérzíttel
fI] .llr,"jr.T.l 

" ]llrc! 
egysegeket, A kórházaÉ, taktárak,vont^t6 sziü;dok,Ó;á]]6 javi.

tó-helyreálllto zászlóaljak személyi áIJományának rendelkeznie kell puskákkal, golyó'szó
rókkal. panceltörö eszközökkel és lehetóség szerint DSK géppusl,ikkal.'' rzenkivril a
jelentés megallapitotta azt, hogy az ellensóg védelménet Útyiegel.n töfténó tényke-
dcskor a harckocsi m4gasabbegysegek és seiegtestek hadtápegyságeinek készen keli áJl,
niok arra, hogy bármikor szétbontakozzan^k és tu..ba telPnJl,

|'H.-v Mir, Kö7p, Ieveli.B, opJ<04l/s/. J,l,, l,]lr,
'] Honr, Min, Kol!,, L\cl.Jlr. l,.,t, op o-.u. J._4,. ],2 j



Külföldi szakernberek véleménye szerint korszerű hadmúveietekben a hadtáp éLet

képességéoek problémája még jobban kiélezódik. A tapőzt^lat 
^zt 

bizonyítja, hogy azt
kétféleképpen lehet megold,ani. Elií.uar harci (gépesiten lövész, harckocsi, légvédclmi,
rcpüló-) alcgységek hadtápállományába történó beosztásának útján, a harctevékenység
egész idejére, vagy csak egyes feladatok megoldásakor. Ezt a mód§zert széle§ körúen
alkalmazták a nagy honvédó háboru éveiben, A Belorussziai hadmúveletben (194r) pl.
a 4. gárda harckocsi hadsereg gépkocsiszíűtó zászIóallulak és gépkocsi száütó ezredé-
nek órzésére és védelmére pi, páncélozott száIlítójármúveket, páncélautókat, sót mé8
harckocsi-alegységckct is jelöltek ki.'

Miylltzot - m4gának a hadtápegységek és -alegységek szervezeti felépítésének,
azok technikai felszerelésének eló kcll irányoznia az ellenség megscmmisítésével kapcso-
latos feladatok végrehajtásának lehetóségét. Ehhez arra van szükség, hogy az anyagi esz-

közök szállítására és az egészségügyi kiürítésre szolgáló gépkocsik legyenek ellátva
védőpáncéllal, továbbá megfeleló fegyverzettel. A hadtápalegységek ilyen felszerelése
lelretóvé teszi azok számára pl, az anyagi eszközök utánszállítása, v4gy más feladatok
végrehajtása folyamán a menetvonalakon, v4gy az elhelyezési körletek közelében talál-

ható ellenség megsemmisítését. A probléma megoldásának egyes elemei néhány kül,
íöldi lradseregbeo kiaiakuló formában vannak, Az USA badseregben pl. napjainkban
fejlesztették ki és próbálják ki a péncélozott územany€ tóltógépkocsikat, a páncélozott
sebesült szállító gépkocsikat, a mozgó kórházakat páncéllemezelemekkel stb,

Emellett a hadtáp életképessége ellenség csapásai elleni növelésének céIjábói a had-
tápegységeket és intézeteket a csapatok oltalmazása alatt kell elhelyezni. Részükre a

lebiztonságosabb elórevonási menetvonalakat kell kijelölni, az elhelyezési körleteket
pcdig be keli rendezni műszaki vonatkozásban. A nagy pontossfuú fegyverek hadtáp,
objektumok e]leni hatása csökkentésének céljából céIszerú széieskörűen alkalmazni a

szögvisszaveróket, hóimitátorokat, kódgycrtyákat, kézi ködgránátokat és más technikai
eszközöket.

A ki)zlr*r.Iii ktlh !,r a glphlclit,lzlr4ltlA tacgbízhatrí tlédehn!ru és iírzlsítu az utak veszé-
lyeztetett szakaszaifa ajánlatos mozgó osztagokat elórevonni, az álló harcbiztosítást és a
járórözést megszenlezni, N4gyon fontos rendszabály lesz az utak és a terep feldedtése,
az ellenség váratlan támadása idóben történó megakadályozásának, a haladási irány
veszélyeztctctt szakaszok mcgkerülése céIjábóI való megváltoztatásának érdekében.

Az idóhiány, a hadtáperók és eszközök korlátozottsága élesen veti íel a ktizpatttosí-

tis i,r drcntrdizálás t,iszoryinak kó,dlit a hadíállezetilAa|. Az elmúlt éveiben ezt a problé,
mát operatív csoportok kijelölésc útján oldották meg. Azok hadtápvezetésével kapcso-
Iatos tevékenységében egyesítették mind a központosítás (mivel azok rcalizálták a had,
tápbiztosítás cgysógcs clgondolását); mind a decentraLizálás (az dondolás megvalósi
tása az idó és a helyzet konkrét viszollyai között töltént) elemeit. Az 1. Belorusz liront,
nál pl. a mozgó csoportok hadtápbiztosíúsának irányítására, a front hadtápfőnök intéz,
kedésére megalakitották a front operativ csopoftot, éIén a front hadtáp törzsfőnökkel,"
A Belorusz Frontnál az elórevetett egységek ellátására, az ellátottság mindennapi elle,
nőrzésére és az elófordulható hiányossfuok gyors meg§züntetó§ére ugyancsak hadtáp
operatív csoportokat hoztak léüe.']

tr' Honv. Mln, Kórp, Levóltára, f,32Á. óP.47ró, d.I24., 1.272.
]' Honv, Min. Közp, Levéltári, t.2)]., oP.2342., d.lj8,, 1,670,
]j u, a, l2,i1,. op,2618., d,.4., 1,29],



A csapatok támadása ütemének növekedésével íelmerül a szükségessege a vezetési
pontok gyakoribb áttelepítésének, ami jelentős kiharással van a vezetőszervek munkájá-

nak módszereire és más rendszabályok foganatosítására, a feladatok végrehajtókhoz
való eljuttatásának mődlaira, uol< végrehajtlsának e]Ienórzésére.

A történelmi tapőztalatok és a hadügy fejlődésének perspektívái tehlLt azt btzo-
nyítják, hogy a csapatok hadtípvonatkozású önállósága fokozásának problémá állan-

dóan élezódnek. Azoknak többsége új tartalomra tesz szert és szüksége§§é teszi a

megoldás újszerú megközelítését a múlt tapasztalatainak és a csapatok (erók) szervezeti
felépítésében és fegyverzetében végbement változások figelernbevételével. A problé-
mák korszerű felvetése, azok rca]izílisa ítjainak és módlainak keresése hozzájárul a csa-

patok hadmúvelet alatti hadtápbiztosítása elméletének és gyakorlatának továbbfejleszté,
séhez, a Szovjetunió fegyveres erói hadtápja harckészültségének növeléséhez,
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Az USA szárazíöldi csapatok légi mozgékonyságú
hadosáályhadtáp parancsnoksága

V. Fedoral eztdc.r

(Fordítis a,,Zantbeantf Vajnnaje )bozrexyil"
c. fa|óiral 1988/7. szánábril)

A fegyverres harc megvívásának hábonr utáni idóben megelent új formái és mód-
jai, a nagy hatóerejű fegyveíajták és haditechnika rendszeresitése nemcsak nóvelte az

USA szárazföldi csapatok hafci lehetőségeit, hanem a Pentagon szakemberej szerint egy

sor problémát áIlítanak azokkal szemben hadtápbiztosításukkal kapcsolatosan, Különö,
sen változik ez a ,,harcuzad tagozatú erók ma,rimá]is mobiüt sa" koncepciónak megfe-

1elóen a 60,as évek elején létrehozott légi mozgékonyságú hadosztályra,

A kiilfóldi sajtó adatai szerint a hadosztály harci és száütó repülógépekkel, kor,
szerű fegyvcrrel való feltöltése lehetóvé tette hafckészültségének növelését és azt, hogy

a parancsnok gyorsan hajtson végre manóvert é§ a legrövidebb idón belü] összponto-

sitia a szükséges eróket és eszközöket a kelló idóben és kellő helyen, A Iégt mozgé,

konysfuú hadosztály harctevékenység megvívásával kapcsolatos lehetóségeit elószöf

Vietnamban az agresszív háboruban ptóbálták ki, Ez lehetóvé tette z amerikai parancs-

nokságnak azt, hogy ne csak a lradosztály egységei halci ajkalmazásának elveit tökélete-

sitsék, hanem hoziák létre azok megfeleió hadtápbizto§ítását, amelynek alapja a hadtáp-

parancsnokság.
Szo"ezrri í?llpírl:. A légi mozgékonysfuú hadosztály hadtápparaflc§nokságának élén

a hadtápfónök áll, aki a hadsoztálypa.ancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozik és

felel szervezctszeű és megerósító egységek és alegységek anyagr, technikai, egészség-

ügyi és más hadtápbiztositási ágazat megszewezéséért és idóben történő végrehajtá-

sáat. A hadtápparáncsnokság egységeinek és alegységeinek létszámát, fegyverzetét és

technikai eszkózeit a táblázat szemléiteti.

Az aq]ali t(hniLai biznlító köz]lr.,nt a hadosztly hadtápfőnök munkaszerve és ren-

deltetése a következ ő alapvető feladatok végrehajtá sa az elhatározás meghozatalához a

hadtápfőnöknek szükséges hadmúveleti jellegú kérdésck elókészítése; az egyúttmúkö,
dés megszervezése a hadtest hadtápparancsnokság hadtápbizto§ító központjával az

anyagi eszközök hátraszáütásával és a hadosztály hadtápparancsnokság s+tsógnyújtá-
sával kapcsolatosan; a csapatok anyagi és technikai biztosításával kapcsolatos munka
..olumenéne]< értékelése; az egyes hadtápbiztosítási á8zatokkal kapcsolatos munkák
elvégzésére vonatkozó igénylések gyújtése, általánosítása és elemzése; a hadtápbiztosítás
kérdéseivel kapcsolatos tájékoztató adatok elókészítése a hadosztáIyparancsnok utasítá-

sainak megíelelően.
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Személyi állomány
és felszerelés

Személyi állomány
ebből tiszt

40 mm gl-r:'átyető
7,62 mm géppuska

',56 
mm automata Pu§ka

Pisztoly 
.

Távbeszéló készü]ék
Távbeszélő központ
Gépkocsi
Motoros rakodógép
Darus gépkocsi
Hordozható szivattyú klt.
19 t. izemaí|yag-taítlly
Mozgó töltóá-llomás
Helikopter

Az USA llgi mozgláony:ágú hadosztály badtáPlaranc:noAsága
sunélli álkmáryának lérízima h fontosabb fel:zerelé:e
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A tdrzs ls tai,zrszázdd végzi a hadosztá.ly sávjában elhelyezkedó hadtápegységek és,
aiegységck vezetésének biztosítását és a csapatok hadtápbiztosítá§ának megszervezésé
hez szükséges adatok automatizált feldolgozását. A törzs aiegységei és a tőrzsszázad
általában a hadosztály hadtápvezetési pontjától 2-3 km,re bontakoznak szét a hadosz-
tá.ly hadtápkörletben.

A Jtíhadlegld lzázad rendeltetése a hadosztáIy szeruezetszeű és megerósírő egysé-
gek és alegységek személyi állományának tábori kiszolgálása, A század erői és eszközej a
hadosztály biztosítísi köfletében bontakoznak szét.

A Pixzügi század a hadosztály szeméIyi áIlománya pénziigyi biztosításának kérdé-
seivel foglalkozik.

A: eglsz,tigiigi zálzlóttl7 végzi a sebesültek halasztlratadan segélyben részesítését és a
zlszlóal1, daruJár és hadosztály segéiyhelyre vd.ó száűtását, a sebesültek súIyosság sze
rinti osztályozását, a könnyú sebesüItek gyógyítását a segélyhelyeken az alakulathoz való
visszatérésig, vir]amint a súlyos sebcsültek hátraszállításhoz való előkészítését. A
zászlóaljban van egy tófzs, egy törzs, és három egészségügyi század, amelyek közül cgy-
egy a dandárkórletekben biztosítja a segélyhely szétbontakoztatását, a bizto§ítandó dan-
dár és a megerósító alegységek sebesüItjeinek gyógyítását.

Az dh ri kirzllgáló zálzlódll végzi az any4gi eszközök átvéteíét, az ellátási cikkek
tárolását és azoknak a harci egységek és aJegysegek reszcrc vaJó kiadását, Állományába a
törzs, a törzs osztag, az ellátó ós kiszolgáló, gépkocsiszállító és három élellátó és kiszol-
gáló század tartozik.

Az ellátó és kiszolgáló század a hadosztály körletben bontakozik szét a hadosztály
egységc,inck és alegységeinek anyagi eszközökkel va.Ió ellátásának céljából.

A gépkocsiszáilító század rendeltetése az alapyető aoy4gi-eszköz-fajtáknak (üzem-
anyag, lőszer, élelmiszer) a hadosztály ellátó helyekról a dandár ellátóhelyekre való szá.I-

lítása.

A hadosztá.ly harci dandárjainak ellátási cikkekkel való ellátásával kapcsolatos fel-
adatokat végrehajtó élellátó és kiszolgáló századok a hadtápbiztosítási körletbeo bonta-
koznak szét,

A jatíni zi,ulridlj végzi a sérült fegyver és haditechnika javításával és he.lyreállításá-
val, va.lamint a jármúvek kezelószemólyzetének furtalék alkatrészekkel való e]látását. All
a hadosztálytórzsbóI, a ja,lő rakéta-javitó és három él-javító századbóI.

A hadosztály javítószázad a hadosztáIy hadtápkörletben bontakozik szét. Feladata
mind a hadosztály, mind a megerósító egységeknél és alegységeknél rendszeresített
fegyver és haditechnika (a rakéta és repülóeszközök kvételével) javítása.

A rakétatechnika javítószázad ugyancsak a hadosztáiy hadtápkörletben bontakozik
szét és végzi a sérült indítóállások és a többi rakétafelszerelés javítá§át.

A rupnkífuch ika jal)itó zászlialj reodeltetese hadosztáJy hadseregrepülők fedélzeti
berendezésének és helikoptereinek a múszaki karbantartása es javitasa. A[l a törzsbóI, a
törzsoszt4gból és két javítószázadb óI. A zászlod1 valamennyi alegysége a hadosztály
hadtápkörletben bontakozik szét a hadosztály hadseregrepülők alegységei telepüIési
helyének közelében,

A hadtipbiztaitris neglzn^ezése, Akilfőldi sajtó közlése szerint a hadosztály hadtáp,
parancsnokság erói és eszközei, a dandárok, zászIíallak, századok hadtápegységei a
megíeleló hadtápbiztosítrási körletekben bontakoznak szét.
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A bcdoatál1 ba.hálbizt\!íláli Lijrht (kb. 10 km') a hadtáPköflet szerves reszc.
He\ét a hadosztály hadtápparancsnokság yezetője határozza meg a hadosztályparencs
nok helyettessel és hadműveleti alosztályvezetóvel történt egye}tetés alaplán. Abban
telepúl a hadtápparancsnoksá.g törzse és szervezetszerű és megirósitó eróinek és eszkó-
zeinek nagy részc; a töftsszázad, a sziűtő légerő technikai biztosító zászlő$ tőnse, az
ellátó.és kiszolgáló zászl1alj, az egészségligyi zlrszlóal1, a javitó zászIóalj, a fóha<lsegéd
százada, a pénzigyi század, az aayagt-technikai biztositó központ és a szállító helikoliter
zászl6al1. 

_A 
hadosztály hadtápkörletben pedig a hadosztály harcbizto§ító egysógei és

alegységei, valamint egyes megerósító cgységek és alegységck helyezkednek J Ai egy
ségek és alegységek irányitása a hadosztáy hadtápkörletben a hadosztály törzs hadÁií,
veleti álosztályvezetó, a hadtápbiztosítási körletben pedig a hadosztály hadtápparancs,
nokság vezetójének a íeladata,

_ 
A hadosztály egységei ós alcgységei részére szükséges összes any4gi eszközt a had

tápbiztosítási körletben kell tárolni. Az érvényben lcvó követc:lményeknek megíelelóen
azok.tartalékainak három naprg (kb, 4000 t ellátási cikk), egyes esetckben pe<iig 5 naptg
kell biztosítani a hadosztály harctevékenységénck folytaiását.

_ A hadosztály hadtípbiztosítási körletból - amelyet áItalában az ellenséggcl való
harcérintkezés vonalától 100 km tál,olságra, a dandárok ha<ltápbiztosítási kö.l;Éitól 60
km távolsfura kell berendezni - történik az cllátási cikkeknek a dandárok hadtápbiztosi
tfuj körleteibe és részbeo a hadosztáJy hadtápkörletébc való száütása, A hadosztály
elsólépcső egységek és a.legységek el]átásának fő mődja az anyagi eszközóknek száJlító
helikoptereken való átdobása. Egyes ellátási cikkeknek a hacltcsiraktárakból való szálli
tására igénybe lchet venni a hadtest gópkocsi és lógi száliítócszközeit,

A furdánk kiszolgálására kijelöIt aie3l ségek azok hadtápbiztosítási körleteiben
bontaköznak szét az ellensóggel való harcérintkezés vonalától 4O-óO km távolságra, A
dandár hadtáp állornányába a fónöksóg, az elórevetctt hadtápegységekkel az együltmú-
ködé§t koordináló tiszt, az egészségügyi század (rendeltctóie a sebesültek éibeteg.k
segélyben való része§ítése, hátlőzállítása a mö8öttes egészsé8ü8yi intézetekbe, a dandár
alegyséseinek ellátása a szükséges any4g1 eszközókkel), a 1a,litószázad (vógzi a sétült
rcch nik.r gyújtéset es javltásat vagy hatrasz ál]itását az etóIláíó )evítóüzemekbe, valamint a
dandar alegysegeinek tart ckalkalreszekkel való ellátását), az ellátó és l<szolgiló százat)
(végzi a dandár alegységeinek aoyagi eszközökkel v aIó el],áását ai eűi és esiközei álta]
telepített ellátópontokon keresztiil, a hadseregrepüIók tcchnikáját javitórészleg és szük,
ség esetén más alegységek.

. A.hadtápbizto§itás irányítását a dandárparancsnok hadtáphelyéttese végzi. Feladata
a dandár hadtápkörlet és hadtápvezetési pont kijelölése éi bórendezésÓ, ózése és
védelme. Azonkívül ő_foglalkozik a dandár szervezetszerú és megerósító harci alegysé,
gei 

_any4gbiztosításával kapcsolatos jelentesek gyújteseveI, valamint az any4gigénylések
átvételével és a megíelelő elhatározások meghozatalának céIjából egyezieú azoát az
együttmúkódést koordináló tisztekkei.

. Az együttműködést koordináló tiszt állandóan a dandár hadtápkörletben ta-ftózko-
dik és összekótó lánc§zemet alkot a hadosztály hadtápparancsnokság és a <landárhadtáp
köótt, Se8íti a daodár.megfeleló tisztjeit a hadtápbiztosítás tervezésében, tájékoztaty
a,okar a hadosztaly badtapparancsnoks{J lehetőségeiról és a harctevékenység menetét
betoiyasollutó korlatozisokrö]. gyüjti a dandár h;dtápkörletében tartózkodá alegysé-
gektól beérkező jelenté§eket és továbbitja azokat a hadósztáIy any4grtechnikai bizúító
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központlába, Ugyancsak ó felel a harc- é§ hadtápbiztosító alegységek lríradásának meg-
, szervezéséért, valamint a sebesültek és betegek megícleló egészségügyi intézetekbc tör

téaő hátraszillitásáért. Együnműködósben a dandárparancsnok hadtáphelyettessel
kidolgozza a dandár körletében tevékenykedó alegységek hadtápbiztosításj tervét,

A kgi nazg!Aoq:ágú gakgnílzlóal jal (:zázadll ) hadtápbiztosítási körleteibeo aján
latos azokat az alcgységckct összpontosítani, ameiyek segelyben részesíthetik a sebesül-
teket, lrátraszállíthatják és megJavíthatják az üzemképtelenné vált harci technikát. A kül-
földi sajtó közlése szerint a századoknál és zászlóaljaknál sérült jármúvek gyújtóhelyet
kell berendezni, segélyhelyeket kell telepíteni. A kapott harcfeladattól és e kialakult
helyzettól függően a zászlóaljakná| és a századoknál létre 1ehet hozni kisebb üzemany€-
és lószer- stb. készleteket.

Az amerikai szabályzatok kimondják a harctevékenység íolyt.ltására a hadosztáJynál
három légi mozgékonys4gú gyalog zászlóaljbóL, két szá.llító-deszant helikopter század-
bóI és egy páncéltöró helikopter-századból és egy szállító helikopter-századbóI, továbbá
külónbözó lrarc- és hadtápbiztosító (üZér-, íeldeűtó, légvédelmi, műszaki, katonai
rendórségi és hadtáp-) alegységekból álIó dandár harcászati csoportokat kell alakítani.
Nyugati szakembcrek véleménye szerint a harctevékenysóg dandár harcászati csoport
általi folytatásának sikere nagymértékben fugg a hadtápbiztosítás megbízhatóságától,
amire a hadosztály badtápparancsnokság állományából ki lehet jeiölni ellátó és kiszol
gálo, javrto és egeszségügyi §zázadot, amelyek a csoport felelősségi körletének mélysé-

l leben bontakoinak Űei'otv.n táunl.agru, amely Ézárja annak iehetóségét, hogy az

ellenség tüzérsége támadást indíthasson ellenük, A hadtápalegységek iíáayitását, az' együttmúködést az elóretolt körletben koordináló tiszt végzj,.

Ezen csoportok harctevékenysége hadtápbiztositásának általános reodszerében
lontos hclye van azok folyamatos lószer, üzemanyag, éielmiszer stb. ellátísának. Az
anyagi eszközöknek a hadosztály hadtápbiztositási körletból a dandár harcászati csopof
tokhoz való szállítását a hadosztály eróivel és eszközeivel, egyes esetekben pedig a szál-
lító repüiógépekkel tervezik végrehajtani (a rakományokat ejtóernyóvel dobják le vagy
kirakj& berendezett pontoka), A kialakult helyzettól fuggóen az izemanyag, lőszer
stb, szállítás történhet közvetlenül a zá,szióaljak hadtápbiztosítási körleteibe. Az anyag1
eszközöknek a dandárok hadtápbiztosítási körleteibó] a zászIíaljak hadtápbiztosítási
körleteibe való szílIitását főIeg a hadosztály száJlító helikoptereinek segítségével kell
megszervezni,

Az amerikai katonai szakemberek véleménye szerjnt az ellátásnak az a fő célp,
hogy az anyagi eszkózöket a biztositandó csapatokhoz mioél közelebbre lehessen kiszáI-
lítani, A lószert pl, a helikopterek kiszáIlíthatják közvedenül a tüzér, aknavető, légi moz-
gékonyságú gyalog alegységek harcrendjeibe. Az a vélemény, hogy az ellátás hasonló
módjának atkalmazása lehetóvé teszi a dandár hafcászati csoport parancsnok számára,
hogy rugalmasan re4gájjon a harchelyzetben' bekövetkezett változásokra és sikeresen
oldja meg a megszabott feladatokat.

Az utóbbi években a gyakorlatokon úgynevezett ,,könnyú" és ,nehéz" hadtápbiz-
to§ító oszt€okat boztak létre, amelyeket a dandár harcászati csoportok alegységei
múkódő hadtápbiztositása hatékonysfua növelésének, v4gy műkódőképtelenné lett
hadtápbiztosítása helyreát]ításának céIjábóI dobtak át egyik vagy másik harctevékenységi

. körletbe-
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A ,,könnyű" hadtápbiztosító'oszt ag (20 fő, 6 8k., töItó- és javitó felszerelés) meg
tudja oldani a dandár biztositandó harci alegységeinek minden szükségessel való ellátá-
sát, az anyagi. eszközök átvételét és táfolását, el tudja végezni a felszerelés halaszthatatlan
javítását, valamint a személyi á,llomány korlátozott e8ész§égügyi ellátását. Hasonló osz-
t4gokat ajánlatos akkor is létrehozni, ha a dandár harcászati csopolt különleges feladato-
kat hajt végre, a,lagy a főerőktől leszakadva tevékenykedó alegységek bjztositásfua.

A ,,nehéz" osztag (kb. ,0 fő, 13 Ek,1 száütó-deszant helikopter, töltő, és javító
felszerelés) rendeltetése a harci-technika üzemanyaggal való feltöltése, a sebesültek és

betegek hátországba való hátraszáűtása. a szükséges any4gi eszközök átyéteIe, tárolása
és kiadása az e|Iátandő alegységek tészére, az egyes fegyverzet és híradóeszköz,fajták
javítása, valamint a sérült harci techoika gyújtése és hátraszáütása. Azt leggyakabban a

dandár hadtápalegységek áttelepitésének, valamint a fóeróktól leszakadva, vagy önálló
irányokban tevékenykedó alegységek harctevékenységének biztosításáfa tervezik fel
hesználni.

Öszeségébett a szzrzfőIdi csapatok parancsnoksfuának véleménye szerint a légi
mozgékonysfuú hadosztáIy jelenleg múködő hadtápbiztosítási rendszere megfelel avele
szemben támöztott követelményeknek és alkalmas az any4gi eszköz ellátással, a fegyver
és haditechnika javítással és a személyi állomány egészségügyi biztosításával kapcsolatos
feladatok végrehajtáa ára a harchelyzet különbözó viszonyai között,
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A szekérsállítástól az anyagellátó alakulatokig

Hcittz Ka,vb nlá. altbp.
(Fudíti: a Tr ?le pruxi.l 1987. 5, szánábtil 488-492 !.)

Mikor Hannibál átkelt az Alpokon hadtápját ugyanolyan drasztikus mirrt etrryszerú

módon szervczfc.

Mindenki maga szállitotta a számára szükséges any4gokat. A katooák a fóétkezésé-
lrez szükséges eszközt is a vállukon vitték, a gabona őrlésére szolgáló kis kézimalom for-

, májában.

Irigylésre méltó Hannibái!
Századunk múszaki ugrásai viszont igen megnehezítik a kotszerű hadseregek szá

mára az ellátásukhoz és harcképességük fenntartásához szúkségcs hadtáp clemek kivá-
lasZtását,

A korábbiakban éyszázadoh,ra nyúló fejlődés ma olyan gyorsan megy végbe, hogy
az egy generáció alatti változások szükségessé teszik a fegyveres erők koncepcionális s

abbóI következóen szervezési és szervezeti módosítását,
A megelózó századokban a hadtáp tulajdonképpeni feladata csupán az élelmezés,

elszállásolás és késóbb a lópor biztosítása volt, de már az elózó évszázad kezdetén ková-
csok és ácsok biztosították az elóltöltó ágyúk és tarackok használhatósfuát. Amellett
persze az elóltöItó csak 7 alkaüészból ált, eltekinwe a lóvegtalptól pedig a tarack csak
egyetlen darabból.

Ezzel szemben manapsfu egy korszerű tehergépkocsi ó000, s egy páncélozott harc,
jármű 20 000 alkatré§zt taftalmaz.

Az anyagellátás kvantitatív növekedését tekintve az utóbbi 70 év során az egy kato-
oára, egy napra esó anyagszükséglet 1916-ban 6 k8, 1940-ben 1ó kg, 198ó-ban pedig
4) kg

Csupán a hadsereg harcképességének íenntartása napjainkban több mint 40000
ellátási cikk beszerzését, tárolását továbbá rendelkezésre bocsátását s utánszállítását teszi
szüksége,ri,

A ha.l.vrt11 ihttív. az tjkorbdn !.t a Li;zipkorban

Amíg Hannibál seregében minden katona m€a vitte mindazt ami a harchoz és

önfenntartáshoz szükséges volt, a római birodalom - gyaken megmúveletlen, nagy-
kteiedésű területeken folytatott - hódító háborui már kikényszerítették, hogy lemond-
janak a kizáról4g a helyi lehetőségeke támaszkodó ellátási módról. A római Iégiók
ehhez hatékonyan, nagy készletekkel .rendelkezó szekéroszlopokat alkalmaztak, ame-
lyek szúkség szerint az országból gyorsan és kielégítóen keíűltek feltóltésre.

111



Ezek a kitúnó hadtápszervezetek és az akkori kórűiményekhez képest nagyon jól
kiépített.ómai utak vezettek a római seregek kiemelkedó sikereihez.

A nyugatrómai birodalom felbomlását követóen az elsó századokban viszont az

európai seregek álta]ában nehézkesen mozogtak és rosszul szervezettek voltak, görön,
gyös utakhoz és a száraz évszakokhoz voltak kötve, az ellátást illetóen messzemenóen a

helyszínre v4gy az együtt vonuló kereske<]óke utalva,

Ezzel szemben Dzsingiz kán mongol lovasseregci, amelyek a 13. szd.-ban Kelet-
Európa n4gy területeit rohanták le, újból egy kitúnó - szállított készleteke és helyszíoi
ellátásra alapozott - rendszerre támaszkodlrattak.

Elktáj a ]7. é.r 18. uázadbal

Az európai hadvezetés tulajdonkóppen csak a 17, szd, elején a svéd 1I. Gusztáv
Adolf révén nyelt vi§sza bizonyos mozgékonyságot, Ezt elsósorban az ellátás gondos
lépcsópzésével s egy jól múködó hadbiztosi szervezettel érte el. Amellett részben stabil
készletezó raktárakra, s a készleteknek a helyszínről történó kiegészítésére is támaszko-
dott.

Potoszországban kb, 1740-tól Nagy Frigyes révén következett be az elsó állandó
ellátó szervezet kialakítása az élelmezési utánszállítá§ bevezetése, tábori sütödék és

tábori kórházak révén. II. Frrgyes ismert takarékossága következtében azonb&í az intéz,
kedések nem mindig voltak elégségesek, A szálütószolgálat pl. csak háboru idején lett
mozgékonnyá téve. A lófogatok és kocsik nyilvántartásba voltak véve, s azokat mozgó-
§ítás esetén a tulajdonos át kellett, hogy engedje az államnak. A kocsisok nem részesül-
tek katonai kikópzésben, c§upán néháDy kiszolgált lovastiszt ügyelt fel r.íjukl

A porosz hadsereg elónyösen használta fel utánpódásra a belvízi hajózást is;

Odera, Havel, Elba.

Az ellenségeskedések kitórése azonban a meglc,vőoél jóval komplexebb gépezetet
hozott mozgá§ba, mint ami eló volt készítve, Ezért panaszkodott azután Frigyes is úgy,
hogy ,,nem ő parancsol a seregeknek, hanem a liszt és a takarmány most 

^z 
úfn,

Jóllehet a Frigyes féle hadsereg még nem rendelkezett tulajdonképpeni eilátó ala,
kulatokkal, a hótéves háboru ellátó teljesítmónyci mégis rendkívül nagyok voltak.

Mindennaposak voltak az 1000 jarmúves szálltooszlopok, Ezek Ólyan értékesek
voltak a katonai vezetés számára, hogy pl. az Olmütz-i visszavonulásoál 1758-ban Fri
gyes seregének felét a 4000 kocsiból álló trénjének íedezésére használta fel,

A francia forradalom és Napoleon seregei az európai katonai műyeleteknek ismét
nagyfokú mozgékonyságot és n4gy mélységeket adott. Ennek alapjait az együttszállíton
készletek és a helyszíni lehetóségeknek egy kitúnő ellátó szervezet általi eredményes
küasználása képezték.

Egy hadosztály trénje pl, az oroszországi betórésnél 21 napi ólelmet száütott, a csa-
patok pedrg kétheti salát készlettel reendelkeztek,

Az irodalom arról ír, hogy Oroszország nagy kiterjedése és 
"Fagy 

Apó" győzte le a
Grand Armee-t. Napoleon oroszországi hadjáratának vereségéhez azonban lényegében
azol tény is hozzájárult, hogy az óriási trén nem volt képes lépést tartani az elónyomu-
lással, azonkívül az elszegényedett o$zág nem adott elegendót a hadsereg ellátásához.
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A h,ill 1807,íí1 1914 lt

A t9. század műszaki haladása alapvetó változásokat hozott a hadvezetés eszkózei-

ben és lehetóségciben.

A mai értelemben vett ellátó alakulat megszületése 18r3-fa tehetó, Ebben az esz-

ten<lőben Vilmos herceg - a késóbbi l, Vilmos császár és király - 1851, június 30-i

memorandrrma alapján ikirályi porosz hadsereg mild a 9 hadteste fészére egy tréntörzs

keretc került feláütásra, melyekből rnozgósítás útján egyenként

- 5 élelmezési oszlop,
, 1 tíbori sútőde oszlop,

- 1 méntcleP,
- 1 betegszállító század,

- i könnyú és 3 nehéz táboIi lazarettet kellett íeláIlítani,

A kabinetiroda 1860, jú1.2,i rendelete jóvit\a1yta 9 porosz trénzászlóalj létrehozá-

sát, amelyek azután bevá.ltak az 1864, 1866 és 1870/71-es hadjáratokban is,

Az 1870/71,es német-francia háboóval kapcsolatbao szegezte le a német vezérkar:

,,A trénhez beosztott tisztek és legényseg kö;ültekintésének es kölelelsé8tudásának

köszönhetó, hogy a iradjárat során Áessze n45yobb meltékben mint a többi oagy hábo-

mban a személ/i állomány és lóállomány a oehéz élelmezési periódusokat az egészség

veszélyeztetettsé8e nélkúl gyúrhette le-"

Az ellátás telje§ítményét illetően azonban nem szabatl elfelejteni a vasutat sem,

Vilmos parancsára - porosz királlyá történt könlgsbergi koronázásakor - a palota-

és a díszórséget a trén alá reodelte, kifejezve e c§apattesttel szembeni megbecsülését,

A hll dz l. úláglúbtlrúban

A tehergépkocsi bevezctése a századfordulót követóen javította a hadtáp lehetósé-

geit, úgy, holy a német hadsefeg, miután ezt aZ általa jól ismert kérdés_t egy évtizeden át
'kertllgiite, rióst mát,,a hadvezétés e távolesó oldalának" megoldása felé fordult, Aho-

gyan"az Ludvig. v, Falkenhausen'A jelenkor n4gy háboruja" (1909) c, könyvében

olvasható.

Az I. világháború minden korábban szerzett tapasztalatot mennyiséget és minósé,

get illetóen is szétfobbantott.

A hadtáppal szembeni követelmények néhány jellemzó számadata:

- az tszb7lr-ben bevonult 1,4 millió német katonával szemben L914-1918 kózött

13,0 milüó vonult be,

- 1870/71-ben egy hadtest mintegy ]0 000 fóvel és 30 tfénoszloppal rendelkezett,

ú14l13-han a IétszŰ' 4' 000-re emelkedett, azaz feIéve| növekcdett, a trénoszlopok

száma 60,ra, azaz duplQára,

- bármelyik n4gy csata napján a nérnet hadsereg a I. vh.-ban tóbb üzérségi

Iószert ltarzná]r [el, mint l870 -t,bcn összelcn,

A tény, ami a háboru elóre alg látható dimenziójú jelensógeit és kiterjedését eló-

idézte, természetszcrúen fóleg a hadtáp területén volt érezhető.

Az ellátó alakulatok hiányának lekúzdése és a súlypontképzés érdekében 1916

végén a Iőszer- és trénoszlopoÉat kivonták a hadtestek és hadosztáJyok kötelékéból, s
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mint állandó alakulatokat a hadsereg fóparancsnokságának rendelték alá. A rendszercsí,
tctt jármú akkor a kétfogatú országos jármű volt mé8 á ]0-as évekig a Reichswer szcrve
zésébe tartozott.

Emellett voltak már gépkocsizó alakulatok is, de a trén- és lószerszálűtó oszlopok
szervezeti egységesítése azonbao ezel<kel az új atakulatokkal éfthetetlen módon nem
történt meg.

, , _ 
Az l, vh,-s tirpaszta]atok alapján a Reichswer ben a gépkocsizó alakulatok a közle-

kedési csapatok felügeletc ala kenjltek. Ezt követóen 193i ószén Münchenben felá,llí-
tották az elsó,gépkocsizó kiilönítmcnyt, 19]6-tól ezek a különitmenyck saját hadtáp
íeladataik meIlett c§ápJls7álJitási fcl;diLokar is kaprak,

. _ . Itt lehet utalni arra, hogy a \jli/ehrmacht páncélos alakulatai a gépkocsizó csapatok,
ból nóttek ki. A 30-as években csak uok ai ellátő alakulatok uoituk -.g, ameiyek a
békefeladatok ellátásához voltak szükségesek_ Az összességében mé8 gyen;; békeÉeret-
ból 1939,ben a háborrr kezdetén nugysiámú ellátó kötelé"k és egyság"Lerii-It felállításra,
Az összes íegyvernem kózül ezekre iutott, szükségszerúen, a Úvek"edési kvóta legna,
gyobb hányada.

Elkíó.u0l3ákí a Rcichsu,er-belt ú a lVúnnacrklr

A lt. világháborunak a kezdeti stratégiai szempontokon tul, egymással már nem
opeáó frontokká_történő kiterj€désével, ÚLit igeny lépett fel az elbá és javítási kapaci
tással. szemben. Még jobban, mint az I. világhiboiúban - s a lógierót és tengerésietet
szándékosan idesorolva - a német fegyveres erók arJdrg nem isniert szervezési követel
menyekkel í]lrak szemben, Az utanp7tlast végzó csapo:tok tet rÁ^ tr)il|is', zlo ooo
íóre emelkedett

. , _ 

A II.. világháború politikai értékelésótól függctlenúl ezek, a többi hadtáp csapatok-
kal es a nemet vasútral együtt kiemeJkedó teljesíiményt oyújton a szárazföldi hadmúve,
letekben.

Az 19J6 tttáxi elláíó cv.pdlah

A születés stádiumában, telrát 1916, kevéssel az akkori be\>olitikai vihart megeló-
zóen, került létrehozásra a ,,SzáIlásmesteri'' szolgálat, a szövetséjes fegyveres erók hatá,
sára. Elsősorban az USA badserege tekinüetó keresztapának-úgy i'névadás, mint a
szervezést tekintve,

Az ellátó csapatok felépítésének koncepciója rövit]cn a következó:

, . -.A hads_ereg utánpódását, amennyiben a harcoló és támogató csapatok any€i
kerzenlerenek biztosítasara 

.r 
álsaghel1 zcrten e, h,]iboruban szük,e!e,só u.iiit. 

"gy 
É5y-

vernem (csapatkaregória) keztbe kell adni.

. - Ez a fegyvernem a szállásmesteri szolgilat formltlában,később mint ellátó csapa-
tok, t4gozódásában és íélszerelését illetóen oly módon volt felépíwe, hogy ieladátát
háborus könilmények kózött képes volt megoldani.

- 
_Sikerült azonban olyan utat is találni, mely szerint a békefeladatokat kisebb szer,

vezettel látja el, mint a védelmi feladatokat, aneli<úl, hogy a felíuttatási képesség veszé
lyetewe lenne.

.1956. m4us 2,án került azután felillitásra a 
"Szállásmesteri csapatiskola' Aoder-

nach-ban, ami egyúttal a staltlövést jelentette a fegyvernem kiepíiésehez.
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Ez a dátum a Bundeswehr anyagellátó csapatainak tényleges születésnapja.

A szállásmesteri szolgálat akkori íeladatai átíogóak voltak, A csapatok élelmezési,

ruházati, személyi felszerelési ellátása mellett gondoskodnia kellett a készpénz, üzem-

,rnyag, elhelyezési anyag és szállásanyag biztosításáróI. Javította a szállásmestcri r.ny€o-
kat s illetékes volt a zsákmányanyryok gyűjtésében és íelhasználásában.

A fürdó- és mosodaberendezések ugyanúgy hozzátartoztak, miot a sütódék és

vQóoszlopok fennfartása, valamint a temetés és lradi sírok nyilvántartása- Mindezen

feladatokhoz elóáütotta a szükséges szállítóteret és átrakó kapacitást,

1967/68-ban íelszámolták a frirdő,, mosoda és vágóoszlop szervezeteket, s felada-

taikat átadták a katonai körzeti igazgatóságoknak.

A feiadatok átcsoportosítását az alábbiak indokolúk:
- katonák felszabaditása a hadtáp területéról a harcoló és harctámogató csapatok

javara és azzal összességóben a hadsereg erejének növelése, továbbá

- az a felismerés, hogy a saját ország területén harcoló csapatok nem igénylik egy

expedíciós sefegtest felszefe]ését.

Ez a lépés is még egyszer úlltúzta a Bundeswehr tisztán védelmi szerepét. Az
akkori intézkedések lényegesen hozzájárultak ahhoz, hogy az allandó jellegú és mozgé-

kony hadtáp mai kombioációja realizálódjon,
1959-ben lettek azutáo a szállásmetseri csapatok a tüzér műszaki ellátó és javító

csapatokkal egyűtt - a mai javító csapatokkal - a legátíogóbb fogalom alatt,,Múszaki
csapatok",kéni összevonva, Ezáltal a felelósség mindkét csapatnemért egy kézben;

,,Műszaki csapatok tábornoka" összpontosult,
Az ellátó és javító csapatok a továbbiakban ily módon úgy az ellátást, mint a had-

sere8 anya81 harckészültségének fenntartását egymással szoros együttműködésben
végezték.

E döntés kiinduló pontja volt egy olyan fejlódésnek is, amely a 70-es években az

ellátó csapatok feladatkörét jelentósen bóvítette s valamennyi szakterüIet alkatrészellátá,

sát s az öiszes ellátási fajta összefogását egy kézbe vette, visszatekintve m€állapítható,
hogy a szerviz színvo nala az e|Iátási anyagok tutalékolása terén egyértelműen jal,ult, s a

bevezetett racionalizálási rendszabáIyok további eredméoyeket igérnek. Sok múli( azon,

hogy a jövóben is megmaradjon a lehetóség az innovációs folyamatok knntart sara

v48y megtefcmtésére. Leállás vagy visszalépés a haclsereg hadtápjában csökkentenék
hafcképességét és harckészségét. Egyik sem lenne elfogadható. Eppen ezért a továb-

biakban is nimcsak 1oga hanem kötelessége is az ellátó csapatoknak, hogy alkalmazkod,
janak a jövó változó feltételeihez.

A hadsereg mai struktírtl,1ában az ellátó csapatok szilárd elemét képezik a fegyveres

erók ezen fegl.verneme teljesító képességének és elrettentó erejének, A harctéren elen-

gedhetetlenek valamennyi csapat ellátásának biztosításában, s e Íeladatot a szol8álat már

békóben teljesíti, mégpedig az analóg módszerek alapul vételével.

Aryagllát/u na és bolnap

A jelen e közben igen nagy sikerekkel büszkélkedhet:

- A csapatok anyagellenórzési központjai évente 12 millió ellátási íolyamatot dol
goznak fel, a Hadsereg Any4ghivatal pedig 20 milliós n€ys€rendben,

- Egy ilyen adattömeg8el megbirkózni, szükségessé vált az elektronihrs adatfel-

dolgozás bevezetése. Ma ez hatiaozza meg sok ellátó egység arculatát.

l3,



Á csapatok számára a kiképzéshez, gyakorlatokhoz és a napi élethez szúkséges
anyagok rendelkezésre bocsájtásához az ellátó c§apatok saját egységeikket, atakulataiilal
a_ ha<lsereg közúti kommuoikációs halózatán keresztül 208 tioo i, anyagot mozgattak
(lószer és üzemanyag nélkül).

_ . A hadsere8 ellátó rendszerében nem kevésbé fontosak a csapatok ellátó szolgálatai.
Rajtuk keresztül fog megtörténni a harcos közvetlen ellátása i harctéren, a csapatok
állóképességének meghatáfozott idclg történó biztosítása a mozgó készletek Évéo.

A technikai eszközök Évén a 90,es években biztositott folyamatos harcvezetés
lehetósé8e nagyobb rugalrrrasságot és mozgékonys€ot követe] a hadtáptól, mindenek
elótt a harcmezón. Emellett biztositani kell a csapatok - a harcoló csapátok - folyama-
tos_ellátását, azonban a hadtáp körletében kenilendó a felhalmozás. Á ma már - főIeg
hadosztály szinten - felismert szúk keresztmetszeteket figyelembe keli venni a tcrvei
zésnél.

Tekintve, hogy a harcoló és harctámogató - harcbiztosító - csapatok moz,gékony
§€a a 90-c§ években is meghatározott marad, a hadsereg védekezó erejének túz révón
való növelésére törekszik. Az egycs lövések n;gyobb hatekonys4ga me]lett mindezt a
tefü]et tűz n4gyobb zöme által fogla megvalósitani.

Az új feldeító sensorok több cél korai íelismerésében fognak segíteni, s a tökélete-
sített tűzvezetó eszközök teremtik majd meg a löbb célgyorsabb és hatékonyabb leküz-
déséhez szükséges elófeltételeket. Mindezen tényezók iokozzák a lószerszüiségleteket
és az ellátó c§apatok telje§ítményóvel szembeni követelméoyeket a rakodás és izáIlítás
vonatkozá5ában,

E feladatok megoldása kizáról4g nagyobb teljesítményú, rugalmasabb rakodó és
szjlJrto klpacitas.aJ oIdható meg.

A hadsereg hadtáp illetékesei szerint a probléma megoldásához a bevált utat a pol-
gári életben már bevezetett hidraulikus gördüIóhorgos rakonca (MULTI) rendizer
kópezheti, aminek alkalmazása a helyes irányba tett lépésoek látszik.

A megfontolások soráo sohasem szabad elfelejteni azt, hogy a katona ugyan élel
mezés nelkül kb, r0 napot. s kb, J napot víz nélkül tulélhet, de ütközetbeen lószer nél-
kül egyetlen perleL sem|

A rakodó és száIlítási komponensek teljesítményének fokozása mindezek rniatt -
de Lovábbi szemóIyi követelmen) Lámalll.r§ nélkill - rartósan es el,odlege.en napiren
den kell, bogy szerepeljen,

Véleményem szerint a 90,es évek strukturll1ának ez az egyík dőntó jellegú kompo-
nense.

A harcmezón jelentkezó állandó fenyegeté§t tekintve amit az ember mint hdtápos
sem téveszthet szem elól, végül is arra a következtetésre kell jutni, hogy a Iégi siní-
toeszközök alkalmazfua tóbbé nem kivetel, hanem szabálv kell. hosv lesven, A sebe-
süllrszüra:hoz :zükseger kapacirxt js lenn kelI Lartani.

A további növekvó feladatok mcgoidására a 90,s években az ellátó szolgálat nem
több - hanem a születéscsökkenések miatt - kevcsebb katonával fog reiidelkezni.

A teljesítménycsökkeoés megakadályozása érdekében a várható létszámcsökkenté
seket úgy az adminisztráció, mint a végrehajtás területén racionalizáással v4gy létszám-
kíméló technika alkalmazásával keil íogadni.

Bizonyos, hogy centrslizáIással, azaz a lladtáp szeryezésének és rendszerének
módosításával - korlátozott méItékben - személyi és a anyagi erók szabadíthatók fel, de
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a cenüalizálás egyúttal a cselekvési szabadságot is jeleoti, s ami n4gy jelentóségii alrrizi,
sek, Ieküzdéséné1.

Nagy jelentóségú azon pontnak meghatározása, amelytől már a hadtáp minden
további csökkentése veszélyeztetné az ellenálló képessóg, mdepetésszerű támadás ese-

tén történő, megfeleló biztositását.
Tekintettel óppen a védelmi helyzetet nem elegendó az any4goknak anyagnem és

mennyisóg szerint csupán a hadtáp bázisokon történó raktározá§a, ha egyidejúleg nin-
csen szavatolva, hogy a harcoló csapatok a kívánt mennyiségben és a kívánt helyen ren-
delkezzenek a szükséges erókkel és eszközökkel.

A létszámredukciók, a kiképzésre íordított idő csökkentése, az újszerú feladatok, a

bonyolult rendszerek és folyamatok a kiképzés hatékonyságát kor|átozzák, Ezt a defici,
tet a 90,e§ években kompenzá-lni kell,

Eppen az ellátó szoIgalat az amelyik védelrni helyzetben a létszitrlát megsokszo-
rozza. Mozgósítískor ezáltal lényegében az általa ktképzett tartalékosokra van utalva.
Ennek minósége határozza meg a tábori körülrnények kózötti a-lkalmazh at6ság idő,
pontját, valamint az e|átó szolgitlat csapatainak hafcéftékét. Az ellátó szolgálat vala-
mennyi katonai vezetóje - akár tartalékos, akár tényleges - válsághelyzetbeo és háború-
ban lehet hivatásos, továbbszolgáló, soÉJlományú, folyamatosan növekvó létszámú tar
taiékos állomány vezetését kell, hogy ellássa, Az aktív és tartalékos állomány együttmű-
ködése már békeidóben folyamatos gyakorlatot kell, hogy képezzen.

Ez aztjelenti,,hogy a vezetés, nevelé§ é§ a kJképzés szfériLjábao a személyi állomány
összetételét ehhez igazítsuk.
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ó ,sz. vdzlat
E.l.L á tó csopor!o51tés s §záJ.]itnényban

e.Le k t romos kábe1 elosztó

MeqJeovzések: -az e]"ektronos Vezetékeket é§ a Viztönlőt kelló Deló9áss61, de a slntó1
és a mozgó alkatrészekt6J elkülönitetten kell eJ.helyezni,

-B Víztömlót € rögzltési helyeken ronggya1 Védéni ke11 6 surJ.ödá§tól,
Dert az üteme§ rázkódás okozta surlódég 1-2 nap aJ.€tt kílyukésztJaI

-az aggre9étorhoz blztositott gázotsJDÓl Vételeznek €z F1,lG-hez és 6 ínoz_
gókonyhákhoz is - ennek okmányi leltételelt ne9 kel] t6remteni,

-s hÜt69épkoc6lkhoz az éLwázakat nen széllitottul< eJ., csak szerelvény€n-
ként l-r darabot,

-v€zatélie3 ö§szekött€té3 szükséges J.e9a-l.ábt, é központ é9 a konyhg közőtt,
d€ célszerü á raktérrs! és az éggregátor kezÉl6Ve_L is m€gterentenl.

biztonsá91



!9.9l_s@k..

,7.,5z. vézr-at
A raktár Vagoí beaendezési Vázlata

-nindkét sJtó h6aznélÉtát bizt06rtanJ. k€li.
-az aJtónyilésok6t ltt i9 - 6 konynáéhoz hasonlóan - blzt051tanl
szük§ é9€ s

_6 rakodólapok Bz B§etben 6Pecrá11.3 nagasitokkat ellato!t nornál
aaklaPok; ezek teherDirása l tonna, €z ársó szantJükón "téVó sg.-
ot mlhden irényú kio6lés elten véd!.k

-a baíná]názá§ sorrenoJétt a térolé§ rendjét a f€lhs§znólás sorrer!-
jének megielelóen ke11 kialakltanj.

mérl6g

üdttóítal
/rekeszekbe

§zá1-1.e11o.ti.
takheJ.ye

élm , a9.roktároé
ie kn oly6



. 8. sz. váz]at
A konyha Vagon be16ndozésí Véz-Lété

el'záró§z€l.epe6viztöml6 vtzkiönt6

Meql€qvzések. -a 6 t6 nego8zlésa: 2 tó székéc§, l t6 VizszáJ"J..gkv., 2 lö hüt69kv.,
1 tó egyéo /széLl./ gkv.

-az on€]ete6 égyakat egymá9hoz ./'kiugrég eJ..ten/, Vataoínt o Végon ot-
daIéhoz l§ rögzíteni ke_Ll.

-az eme16t1 égysk külsó o]d€J.éra J.o-Is cm széles deszkát kel_L he-Lyez-
' ni s legurutá6 eJ.len,

_é Vagon mindkét oldE!án hssznál.ní keIl sz sjtókat,
-az 6Jtónyi]ásokat €1 kall lótni lábd€szkáV€1 és derékmáoasságDan

korlát t€l

€9.tárol

€g. t árolóhely

3 x 2 ernele tes

teld_aszta1

pk.
ágy6

ilozgókonyha
/alváz né!kúL/

I



-l

személyszéJ.lató

Meo]leoVzés€k:

'. 
sz. vázldt

Fürde tés á szé1l1tás a.Latt

] l .u-o. 
",)Tr-- le-rá.t_Lltott rskoncák

kötél l<orJ.ét

-az FMG kezeJ.ó s személykocsr közép éíJarojáróJ, 1ép a pőrekoc§iré,
-az lj|"lG kezéló biztonsága érdekéDen a középétJáróöan egy ró segltö
tgrtózkodjék

-szükség esetén 6 vr'C-be is §eáJ..titható egy zuhanyozó rózsa,
-s szóll1tá3 közDeni lürdetés c§ak é szolgálatot leadó ál.tomány ré-
szére Volt lriztosltv6, éz egyéb á1lonány részére csak mosdési 1€-
hetőség Volt, /4-6 napos §zé1lltási idószkra elegend6/

zuhény róz§a 9zer€pper



4btáht 'A langá77ó hiká§zító§ hatasa a
kev.t t textilanlagah néhány tu-
7ajdonságáta' clnű cikhhez.

tI|,i
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1. ábra: A fixált égé§gátló x és á panut/poliészter keverék panutta.talma közöt-
ti bsszefüggese,
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Az oxigén index és a tüzállóság céUából kezelt textilanyag pamut-

taEtalma közötti ö55zefügoés.

],ábra: A K együttható változása és a kezelt kevert textilanyag pamuttarta-

loli] változása közötti összefüggés.
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A lángálló hatás tartó5séOa (fixált égéslEssitó í)
nedves kezelé§ sotán.
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5.ábla: A szilárdság alakulásá pH= ],5_nét (5A ábra), pH

p}l . ],5-né1 (xA ábra),pH = 7-né1 (5B ábra), pH =

. 
való hidlolizis során.
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= 7_né1 (58 ábra,)
B,5-né1 (5 c ábra)

ptl =8,5 -9
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É..!!Ei A tüzátlósógla kezelt é5 kezeletlen kevert textilanya§ok infravöTös

spektrumai.
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7.ábr6| A k€zeleten kevert textilanyagok elektronmikEoszl€pos Vizsgálata.

8.ábla: A lángállóság.a kezelt kevelt textilanyagok pásztázó elektlon mikDosz-
kópos viz5oálate.

9.ábDa: A 1ángállóságra keze]t mosott és hidrolizált kevert textilanyagok pásztázó
elektIonmikroszkópo5 Vizsgálata.
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