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HADTÁP ELMÉIET

,,A szerzőí kollektíua a ténlóban elaégzett kutatásának kezd,eti ereil-
ménaeit és annak összegzett tapqsztqlataít ad,ja közre, és ezdltal is elő kí-
uónjők segíteni a touóbbi Dizsgó,Latokat, Dalalnint 0, megala,r,ozott d,önté-
sel§et,

Felelős szerkesztő"

A nemzeti kotonoi doktríno yéde]mi jellegének hotósoi
o hodtópbiztosítósro

Dobó Péter ezredes,
d,r. szenes zoltőll alezred,es a had,tud,omdngok ka,7ld,i,d,őtusa,

Li,ttorneri,czka Jdhos \nk. alezreiles

Az MN HFcSF-ség az elmúlt idószakban kiemelt figyelmet fordított
a varsói Szerződés tagállamok katonai doktrinája védelmi jellegének a
Magyar Népköztársaságra, a néphadseregre és ezen belül is a hadtápbiz-
tosításra gyakorolt hatásának elemzé§ére. A téma kutató jelleggei feldol-
gozásra keriilt az MN HFCSF HM h. hadászatti-hadműveleti és szakmai
kiképzési csoportja összevonásán, ahol a fő figyelmet a doktrinális kér_
dések katonai-technikai oldala összefüggéseinek feltárására és a további
kidolgozó munka megalapozására fordítottuk.

Mint ismeretes, a varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete
1987. május 28-29-i berlini ülésén elfogadta és közreadta ,,A var§ói
sz€rződés tagállamai katonai doktrínájáróI" szóló dokumentumot. A do-
kumentum közzététele óta hazánkban is megkezdődött a katonai doktd-
na tételeinek elemzése, különös tekintette1 a védelmi jellegéból fakadó
kérdésekre.* Napjainkra Világossá vált, hogy a doktrína politikai oldalá-
nak megfelelóen kg1l a katonai tec}rnikai otdalt fejleszteni, s elsősorban
ezen a területen ke1l erősíteni a védelmi jeueget, Ennek megfelelően jelen
cikkben a nemzeti katonai doktrína katonai technikai oldalának uéd,elmi
jelleqéből lakadóan uizsgóljuk a hqd,tátrbiztosítős m,egható,rozó jelentősé-
gűnek itélhető tegl ontosabb kéíd,és eit.

t Hivatkoznánk itt mindenek előtt dr. Mórocz Lajos vezds. Eonvédel-
münk néhány akluális kérdése a védelmi doktrina ti.ikrében (Eonvédelem,
1989. 1.sz.) c. tanu.lmányára, illetve a HM Tudományo§ Kollégium által elío-
gadott A Magyar Népköztársa§ág katonai doktrinájának főbb tetelei c, doku-
mentumra (Iíonvédelem, 1989. 2. sz.)-



A hadtápbiztositá§ elméleti é§ gyakorlati kérdéseinek vizsgálatához
a Magyar Népköztársa§ág katonai doktrínája hivatalos nézeteit, tételeit
kiinduló alapnak fogadjuk el.

Doktrínánk katonai-technikai oldala kimondja, hogy,,a fegyveres
erók íejlesztésének középponjába" a védelmet kell állítani.** Ennek meg-
felelóen a néphadsereg kiképzésében, felkészítésében, alkalmazási elvei-
ben a,,védelem"-nek kell meghatározóvá válnia, fenntartva az eredeti
helyzet visszaállítását biztosító ellenlökésekre, ellencsapásokra való fel-
ké§zítés rendszerét. így a hadtápalegységek, -egységek, -c§apatok kikép-
zését, felkészítését alkalmazási elveinek kialakítását, i}letve módosítását
a haderőnemek alka].mazási elveihez igazodva keU megvalósítani.

Kiindulva abból, hogy az ország ellen inditott esetleges agre§§zió e§e-
tén várhatóan a Dunántúl hadmúveleti területté Yálik, a csapatok - be-
leértve a hadtápcsapatokat is - meglevő diszlokációja neln Tlind,en eset-
ben ,Jetel meg a védelmi hadmúvelet köVetelményeinek. Ugyanez vonat_
kozik az anyagi készletek 1épcsózésére és elhelyezésére i§. A néphadsereg
anyagi-technikai tartalékai a Dunától keletre íekvó terüetekre koncent-
íálódnak, így a manőverekben kiemelkedó jelentő§éggel bírhat az átrakó-
körletek rendszere. Újszerúen jelentkezik a hadműveleti területen levő
hátországi ipari, mezőgazdasági léte§ítmények kapacitásának felhaszná-
1ása, azoknak a hadiipari termelésre gyakorolt hatásainak vizsgálata,
amely az eddigi elveinknek megfelelóen kevésbé volt súIyponti.

A védelmi hadmúvelet §orán * figyelembe véve az ország katona-
földrajzi helyzetét - uőrha,tóan megoóltozik o cso.p@tok angagi, egészség-
ügui, közleked.ési és nds biztosítdsi rend,szere és végrehajtásának gyakor-
lata. Tekintettel arra, hogy a hadmúvelet honiterületen zajlik, a hátor-
szág és 4 harcolók közötti terűlet beszűkül, í,g11 ellőtősi-szó,litósi tagoza-
tok uólhatnak leleslegessé. Csökkenthetővé válik a hadtáp mobilitása,
ugyanakkor a stacionér ellátási bázisok jelentősége jelentősen növekedhet.

Élíogadva ezen hatásokat, olyan kérdések merülnek fel, mint a kü-
lönböző kiegészítő készletek fenntartásának célszerűsége, a készletkép-
zés és lépcsőzés kor§zerúsítése, az ellátás új rendszere kialakításának 1e-
hetősége, figyelembe véve nemzeti erőforrásaink felha§ználhatóságát, a
népgazdaság teherbíróképességét és a nemzeti §ajátosságainkat.

A védelmi hadviselés elve és gyakorlata, valamint a hadtápbiztosítás
sajátosságai és elvei irrdokoljók a jelenlegi had,tápszerDezeteink struk-
ttcrájőnak aftekintését, telül,uizsgó,latőt. Milyen területen célszerú a vizs-
gálatot elvégezni ?

Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a néphadsereg haderőnemei
közü1 a védelmi hadmúveletek kezdeti időszakában különösen megnö a
honi légvédelmi csapatok jelentősége. Ez könnyen belátható, mivel az
ország katona-politikai környezete miatt leghamarabb légi úton érhető e1.

Ennek megfelelóen a honi légvédelmi csapatoknál n,.6r békében olyarl
szervezeti-ellátási struktúrát célszerú múködtetni, amely a rráború§ aI-
kalmazás során szükséges. Ezen belül is egyik kulc§kérdés az angagi kész-
leteikkel Daló nl,anőDerezés feltételeinek biztosítása.

** vö. Áz MNK katonai doktrinájának főbb tételei. Honvédelem, 1989. 3.
sz- 83. o1d_
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A szárazfőldi csapatoknál az ellőtős jelenlegi rendszere * megítélé-
sü'l"k szeíint - d,and,ár, hed,test szííLteru a aéd,elmi, koncepcióban is élet-
képes, azon célszerú lenne a differenciált készletképzés lehetóségének
megvizsgálása. várhatóan megnövek§zik a csapatok eltátási önállósága,
ez néhány, elsósorban a kózlekedési, egészségügyi szervezetek módosításá-
nak igényét is felvetheti. A hadtápönállóság biztosítása mellett gondolni
kell egy elhúzódó védelmi tevékenység során múködtethető éleképes had_
tápbiztosítási rend kialakítására is, amely az erók lépcsőzetes növelésével
képes 1esz kiegészíteni a békében kialakított, vagy a háború kezdeti idő_
szakában múködő ellátási rendszert.

A had.sereghad,tó,p szeruezetében levő szakcsapatok közül - figyelem-
be véve, hogy az ellátás területi elve egyre inkább erósödik, jelentősen
növekszik az ellátandók száma * különöserr az egé§zségügyi és közleke-
dési szervek kapacitása túnik a jelenlegi rendszerben szúkösnek. Mindez
az eUátási igényekhez jobban igazodó szervezeti keret€k kialakítását teszi
szüksége§sé.

A központhad,tóp tQ,gozatbln megítélésünk szerint az előretolt lépcsó
múködtetése az új védelmi koncepcióban már rrem indokolt. A csapatok
anyagi bizto§ítása érdekében elsősorban a termeló üzemek, a központi
raktárak és az átrakó-átadó körletek alkalmazása válik meghatározóvá,

A hátországi egészségügyi szervekkel az egészségügyi biztosítás a csa-
patoktól kiürített sérültek kórházi ellátására terjed ki, amely alapvető-
en katonai vezetés mellett meglevő stacionér és szükség kórházakban va-
lósulhat meg.

A központhadtáp szervezeti konstrukciójába tartozónak véljiik a tar-
taiékképzés feltételeinek javítását, amely a szárazföldi csapatok hadtáp-
szervezeteinek, azok személyi állományának, technikai eszközszúkségle-
teinek a megfeleló ütemben történó pótlását célozná.

Mindezen korszerúsítések, az összfegyvernemi változásokhoz is iga-
zodó hadtápszervezeti változtatások az alőbbiakut eíed,rnénaeznék :

- az MN hadtáp felépítése jobbaíL i,gazod,n6 a védelmi hadmúveletek
hadtápbiztosításához ;

- várhatóan Tlegszűnfue ega togozo,t (Központhadtáp Előretolt Lép-
csó), amellye1 egyrészt javulnának a hadtápvezetés feltételei, másrészt
jelentősen csökkenthetők lennének a békében lekötött anyagi és techni-
kai készletek;

- a csapat- és hadsereghadtáp szervezetileg is alkalmasabbá válna a
hadmúveletek hadtápbiztosítása feladatainak önáüóbb végrehajtására;

- a vezetés egyszerűsödne, a hadtáp felsóvezetést nem kellene meg-
osztani.

A katonai doktrína védelmi jetlegének tükrében, a had,tőp készenléte,
horckészültségi és mozgósí,tá,si rendszere sokka1 nagyobb nyitottságot,
egyszerúséget, összhangot, valamint ésszerúbb, könnyebben kezelhetó és
végrehajtható normatívákat igényelne.

Az ország teriileti integritásának védelmére hozott intézkedésekben
csökken a ,jrejtett§ég", valaínint feloldhatók a harckészütségi fokozatok
minden katonai szervezetre egyformán kiterjedó és csak nagy erófeszí-



té§ek árán teljesíthető rendszabályok, a szűk készenléti idők okozta fe-
szítettségek.

A csapatok készenléti idejének szabályozása során a honi légvédelmi
csapatok, valamint a hadrnűveleti első lépcsóben alka]mazásra tervezett
szárazfóldi csapatok hadtápbiztosítása elsódleges fonto§ságot élvez. En-
nek megfelelően továbbra is kiemelt íigyelmet kel] íordítani a légvédelmi
és repüócsapatok hadtáp§zervezeteinek fejlesztésére, annak érdekében,
hogy készenlétük már békében megközelítse a háborús követelményeket.

A szárazföIdi csapatok vonatkozásában - az azonnali készenlétúek
kivételéve1 - előtérbe helyezhető lenne a keretesítés, adott esetben a
mozgósítás útján való kiegészítés, illetve feltöltés, amivel már békében
lényegesen csökkenthetó a katonai szervezetek száma.

A mozgó§ítás útján kiegészülő és íetállítandó katonai szervezetek ,,M"
készenléti idejét az ésszerű§ég határain belül lenne célszerú növelni, biz-
tosítva ezáltal a szervezett, irányított tevékenységet, a tényleges múködő-
képességet.

A készenléti id,6k ésszerű nőuelése a hadtápellátási rendszer §zem-
pontjából annyit jelentene, hogy az adott készenléti idejű csapat olyan
készenlétszintte1 rend€lkezne, amely mindenkor a következő ellátási ta-
gozat belépéséig biztosítaná a múködőképes§éget. vagyis a készenléti
idók növelé§e egaütt iőrna a mozgókésztetek lépcsőzésének mód,osításá-
oat. E,bbőI következik, hogy a készenléti időnek és a mozgókészletek lép-
csőzésének otyan optimális összhangban kel1 lennie, amely bármely kö-
rülmények között biztosítja a csapatok harckészségét.

A had,tapkg,tolló,k, -alegységek, -egaségek, -csapatok és -törzsek kí-
kéylzésében, í elké szíté s éb en egyaránt érvényesíteni szükséges a katonai
doktrína védelmi jeuegéből fakadó változásokat. A kiképzés és felkészü-
lés minden területén a támadó és védelmi tevékenységekkel kapcsolato§
kérdések arányait meg kell változtatni. A védelmi harc-hadmúvelet had-
tápbiztosítási kérdései mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a bekerí-
tésben vívott harc, a visszavonulás, a manőverek hadtápbiztosításának
elméletére és gyakorlatára.

A hadtápalegységek, -egységek békeidőben való gyakoroltatását min-
den esetben az összfegyvernemi, fegyvernemi csapatokkal együtt ke1l
szervezni. A különbözó gyakorlatok tervezé§e során elótérbe keü helyez-
ni a kettő Daga többíot§ozat{l, InegoldósokQ,t, ugyanis a hadtápalegységek,
-egységek, -c§apatok csak így késztethetők arra, hogy a valóságos had-
tápbiztositás f eladatait gyakorolják.

Az eddigi tapasztalataink azt igazalják, hogy a hadtápbiztosítá§ eI-
mélete és gyakorlata a védekni tevékenységek során olyan újszerű kö-
vetelnényeket és feladatokat állít a hadtáp elé, amelyek a támadó te-
vékenység hadtápbiztosítása során gyakorlatilag nem jelentkeztek. Éppen
ezér,t az szükséges, hogy a hadtáptörzsek felkészüésében is elótérbe ke-
rüjenek azok a kérdések, amelyek e tekintetben az alegységek, egységek
alkalmazásában, vezetésében újszerúek. ol,aanokrL gond,olunk, naint :

- a hadmúveleti területen levő polgári anyagi-technikai kapacitá-
sok felhasználása a harcoló csapatok közvetlen ellátásában;
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_ a hadmúveleti területról kiüritett lakosság ellátása, anyagi-techni-
kai eróforrások hasznosítása, bevonható§ága ;

- a hadmúveleti területen levó ve§zély€ztetett ipari-mezőgazda§ági
kapacitások póttása, a számítási Év tervének ezirányú pontosítása;

- a hadtápsávban működő katonai §zervezetek ;nátási koordiná-
ciója, a jog- é§ hatá§kör, valamint felelősség meghatározása:_ a hadtápvezetés meg§zervezése, az együttmúködés a hadmúveleti
területen múködő polgári és katonai szervek között stb.

_ Összességében negallarríth@tó, hogy az MNK katonai doktrínája jei-
legének megYáltozása a hadtápbiztositási kérdéseket illetően is egy ior
olyan újszerú kérdést vet fel, amelyek megvála§zolása nap3aink póblé-
1ája. Bál az általunk megalapozottak felvetettek is csak elmélet1 rneg-
fontolásokon alapulnak, egy széIeskörú tudományos igényú gondolkorlás,
vizsgálódás, kutatás beindításához jó vitaalapul §zolgálhatnak.

A hodsereg és o gozdosóg mo

Dr. Szenes Zoltán alezred,es, a had.tud,o1ruinaok kand,id,litusa

A marxizmu§-leninizmus klasszikusai világosan felismerték és bizo-
nyitották a gazdaság, a politika, valamint a háború, a hadsereg és a had_
ügy közötti kapcsolatokat és dialektukus kölcsönhatásokat. Egyértelműen
megállapították, hogy a háború és a hadügy mindenekelőtt gázaasőgí Jel-
tételektőt íügg, a gd,zd,asúg óLtq,l meghutdrozott. Az ország kátonapoiitika-
jának, biztonságpolitikájának kidolgozásakor, a nemzeti katonai doktdna
kialakításakor nem 1ehet figyelmen kívül hagyni a gazda§ág helyzetét,
teljesitőképe§ségét, reális lehetőségeit, tudniillik a gazdaság erélétől, szín-
vonalától, fejlettségétől függ, hogy milyen erőforrások, erők és eszközök
fordíthatók katonai, védelmi célokra. ,,... Az erőszak győzelme a fegy-
verek termelé§én, ez pedig egyáltalán a termelésen, tehát a 'gazdasági
hatalmon', a 'gazdasági helyzeten', az erőszaknak rendelkezésére álló anyá-gi eszközökön nwgszik... A hadseregek egész Szervezete és harcmódja
és ezzel együtt győzelem és vereség, anyagi, azaz gazda§ági íeltételektbl
függőnek bizon},ul ... "r

_ _. A _had§ereg, a hadügy igénybe veszi a gazdaságot is, meghatározott
követeIlnényeket táma§zt vele szemben, visszahat a gazdaságrá, a gazda-
ság szeTkezetének alakulására, fejlődé§ének irányítására és ütemére,

D9 mivel a fegyveres erók fenntartása és fejlesztése, az ország védel-
mi felkészitése poütikai döntések alapján valósul meg (hiszen maga a há-
ború,és hadiigy is politikai jelenség), a hadsereg, a rúdiigy a gazJasággal
nem közvetlenü, hanem a politikán keresztül van kapcsolitbÚ. a potlii
ka l\atártoz.za meg a gazdaságnak (összhangban a gazdáság lehetőségiivel),
hogy hogyan, milyen mértékben és módon;légítsrki a haásereg, a Áadugy
sztikségleteit. A politika saját céljai és érdekei érvényesítésénÓL eszköze-

__ r Marx-Engel§ Múv€i. 20. kötet. Budapest, Kos§uth Könyvkiadó, 1963,
183. és 167-168. old"



ként használhatja fe1 a hadsereget, a hadügyet, íly módon azokat a gaz-_
daságtó1 ,,függetlenül" is kezelheti, s elsőbbséget szeíezhet a gazdaság-
gal §zemben.

A hadsereg, politika, gazdaság alapvetó összeíüggéseinek felidézésére
azért van szükség, hogy értékelhessük: vajon a nyolcvanas évek második
felének kül- és katonapolitikai, gazdasági eseményei mennyiben igazol-
ják az idézett összefüggéseket, hogyan változtatják, finomitják e sajátos
szférái közötti viszonyokat, kapcsolatokat. Konklúziónkat sietünk már a
tanulmány elején levonni; az elmúlt évek katonapolitikai történései bizo-
nyítják, hogy a hadsereg, a hadügy politika és gazd.asag által neghatóro-
zott lejlőd,élének tóruéfuaszeTűsége ualtozq,ílanul éruéii,gben oon, s eb-
ben a kapcsolatrendszerben a politikának van kezdeményezó, iniciáló, a
gazdaságot is befolyásoló szerepe.

A DédelríLi katollai d,oktrí,na és a gazd,asdg tú.jszzerű kéíd,éseí

Az új politikai és katonai gondolkodás, az ismert események (Gorba-
csov és Reagen találkozói és tárgyalásai, az atommentes Világ szovjet
programja (1986), az átfogó nemzetközi biztonsági rendszer tervezete,
a közép és rövid hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló 19B?. évi
m€gállapodás, az 1988_89. évi bejelentett egyoldalú haderő- é§ fegwer-
zetcsökkentések) a 80-as évek közepétől megváltoztatták Európában és
az egész világon a bizalín]a,t]]anság légkörét, csöklrkentett€k a katonai ve-
§zélyt és feszültségeket, javították a kelet és nyugat közötti kapcsolatokat.
A vsz PTT á],tal 1987 májusában, Berlinben elfogadott védelmi katonai
doktrína ,,átfogalmazta" a koalíciós és nemzeti katonai doktrínák po],i-
tikai és katonatechnikai oldalait, előtérbe helyezte az el,égséges uédelem
etoéú. A védelemhez elegendő erő és eszköz az otszág (az egész koalíció)
katonai erejének olyan szinójét jelenti, amely a háborús veszély nagysá-
gával, a háború§ készülódés jellegével, intenzitásával mérhető, és a biz-
tonság garanciájához szükséges követelrnények által meghatározott. A
szüksége§ és elégséges nagyságú és védelmi struktúrájú haderők létreho-
zása csak €gy komplex enyhülési, bizalomerősítési folyamat eredménye-
képpen képzelhető e1, amelynek végrehajtásában részt vesznek politikai,
katonai, technikai és gazdasági tényezők, A jelenlegi nemzetközi helyzet-
ben e folyamat megvalósulása, elemei kölcsönkqtasőnak logi,kaja a köoet,
kezők szerint képzelkető el,:

1. A íeg]rveres erők ,,átalakítá§ának" kiind,uló ponti@ként a nukleá-
ris leszerelésró1, a hagyományos fegyveres erók és fegyverzetek csökken-
téséről, a vegyi legyverek betiltásáról megkötött szerződések szolgálrtak.
E szerzódések elméleti alapjául a védelmi katonai doktrína szolgáL

2. A szerzódések végrehajtása katonai értelemben lJl:aga után vonja
struktúrális támadóképteienség kialakítását, olyan hader6k létrehozását,
amelyek harci állománya elegendó lenne a váratlan támadás elhárításá-
hoz, de alkalmatlanná válna a támadó tevékenység íolytatására.

g. Gazd,asőgi-technikaá üonatkozősban a deíenzív haderők létrehozá-
sa objektíve a katonai-gazdasági, fegyverzeti és technikai szük§égletek
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határozott csökkentéséhez és struktúráj ának megváltoztatásÉthoz v ezet.
Ez egyrészt c§ökkenti, illetve megváltoztatja a fegyvere§ erók fegyver-
zetét, harci technikáját, a fegyveres harc megvívásához §züksége§ eszkö-
zeinek mennyiségét, másrészt redukáló hatással van az ország védelmi
képességét biztosító egyéb gazdasági szükségletek (tartalékok, mozgósí-
tási képességek stb.) összességére is.

4. A katonai-gazdasági szükségl€tek kissebbedése megteremti o ?ré-
d,elmí kőltséguetés csökkentésének objektív feltételeit i§.

5. A íegweres erők anyagi-technikai ellátása a védelmi iparra tá-
maszkodik. A haditechnikai eszköz- és anyagszükségletek csökkenése el-
kerülhetetlenül maga után vonja a DédelíLi ipgr teríLelésének csökkenégét,
a gyártáshoz szükséges más eszközök, anyagok, nyersanyagok stb. keres-
letének Visszaesését.

Az elégséges védelmi koncepció megvalósításának logikája is mutatja,
hogy a katonai potenciál csökkentése közvetlenül és közvetve is hat a
gazda§ágra.

Ez a hatás különösen jól érzékelhető a uédelmi-katorlo,i költségvetés
naggsdgrend,jében, 9tíuktíLró,ióban, illetue a péd,elmi (had,i)iparí működ,é-
sében, teljesítőképesség ében beköD etkezett Dóltozősokban.

A hg,d,er6csökkentés és a uéd,elmi (katonai) kiad,ősok közötti össze-
íiiggés azérí érzékelhetó kézzelfoghatóan, mert a íegyveres erók építése,
a védelem-gazdasági elemek fenntartása, az ország védelmi képességének
erősítése komoly - a nemzeti jövedelemből szátmazó - ráfordításokat
igényel. MinéI nagyobbak (kisebbek) ezek a kiadások, annál magasabb
(kisebb) a népgazdaságban (nemzetgazdaságban) a ,,katonai szektor" rész-
aránya, s ezzel a népgazdaság militarizáltsági foka, A védeimi ipar terme-
lése, a gazdaság militarizáltsági íoka és a társadalmi ös§zérték menDyisége
között szoros összefüggések állnak fenn. A katonai céIú termelés növelé§e
azonnal visszatükröződik a gazdaság miütarizáltsági fokában, hatással van
a tár§adalmi ös§ztermék nagyságára és forditva, a gazdaság militarizálá-
sa, a társadalmi össztermék csökkenése közvetlenül megnöveli a katonai
szektor termelésének részarányát. A szakirodalmi adatok szerint, ha egy
gazdaság militarizált§ági foka 0,01 és 0,1' intervallumban ingadozik2 (va-
gyis a nemzeti jövedelmen belül a védelmi (katonai) kiadások elérik a
10%-ot), akkor békegbzd.asúgrót beszélünk. A békegazdaság o1yan gaz-
daság, amelyben a legfőbb célt a társadalíni-politikai-gazdasági célokból
fakadó feladatok megoldása jelenti, s a védelemre fordított kóltségek
érezhetóen nem terhelik az állami (nemzeti) költségvetést.

Ha a nemzeti jövedelem (bruttó hazai termék, nemzeti össztermék)
felosztásán belül a védelmi (katonai) jeuegú kiadások részaránya eléri a
10%-ot, úgy ezt a hatáú a békegazdasági áliapot felső határának tekint-
hetjük. Ennek a határnak az átlépése azt váltja ki, hogy a gazdaság fo-
kozatosan átmegy a háborús készültség vagy a háborús fenyegetettség ái-

2 A nemzetközi statisztikai adatok szerint napjainkban a védelmi kiadások
átlagosan a nemzeti jöVedelem (bruttó hazai termék) 3-6%-át,,nyelik el", de
ha figyelembe vesszük a közvetett kiádá§okat, is akkor elérik a 8-10%-ot is.
A xx. század kezdetén ezek a nagy§ágfendek nem lépték hlt a 2-30/0-ot.



Iapotába. A gazda§ág ilyen fokú militarizáltsága akkor alakulhat ki, ha
az adott országot háborús veszély, katonai-politikai íesziiltség, vagy egy
helyi háború kirobbanása fenyegeti, s így rákényszerül védelmi erőíeszí-
téseinek fokozására, hadiipari tefmelésének növelésére. Ebben a2 esetben
már íelmerül annak szükségessége, hogy a gazdaságot - a kialakult po-
litikai és katonai helyzet függvényében részlegesen Dagu teljes ,rnéltékben
m,ozgósitsó,k, ,,mozgó.sba hozzők" e,fiLbeíi és q,naq,gi ta,rtLlékoit. }lábolús
késziiltség gazdaságáró1 akkor beszélhetiink, ha a védelmi célrl kiadások
elérik a nemzeti jövedelem (GDP, GNP) 71-250/()-át. Ilyen részarányú
kiadásai voltak az USA-nak, amikor belebonyolódott a koreai vagy a
vietnami háborúba, vagy a Szovjetuniónak, amikor háborút fol;,tatott
Afganisztánban. Ha védelmi (katonai) kiadások elérik a 250/p_os felsó
határt, akkor ez azt jelenti, hogy a gazdaság a hőbortis gazdasóg Józisába
lép. A háborús gazdaságban a védelmi ipar termelésének növekedési
üteme kisebb 1esz, mint a gazdaság militarizálódási fokának a nöVekedési
üteme, ugyanakkor a nemzeti össztermék növekedési üteme nulla vagy
negatív értéket vesz fel.

Ha egy ország a nemzeti jövedelmén (GDP, GNP) vagy az állami
költségvetésén belül csökkenti a védelmi (katonai) kiadásainak részará-
nyát, valószínú§íteni lehet kül- és katonapolitikája békés jellegének erő-
södését is. Mint ahogy - a korábbiakban kifejtettek alapján - az is
bizton állítható, hogy a védelmi kiadások redukálása csak a feg5zveres
erők csökkeniése révén érhető el- Mi:néI nagaobb a l§atonai potencidl csök-
kentése, a,nnól eröteljesebb a véd,elmi (katonai) költséguetés egészére, il-
Letúe egaes részteriileteire gaalxorolt csökkentő hatósa.

A fegyveres erők csökkentése személyi állomány csökkentését, kato-
nai szervezetek megszüntetését, átszervezését, haditechnikai eszközök
rend§zerből való kivonását jelenti. valamennyi tényezó,,költséghelynek"
számít, hiszen a katona ellátására, a katonai szervezetek múködtetésére,
a fegyverrendszerek fenntartására is költ§égeket kell fordítani. A sze-
mélyi állományra fordítandó agregáit köitségmutatót a kózvetlen katonai
kiadások és a íeg;rveres erők létszámának hányadosa adja. Ennek a mu-
tatónak az egy főre eső nagy§ága azt mutatja, hogy egy katona ellátására
(függetlenül attól, hogy milyen áliománycsoportú) mennyi költséget kell
fordítani. A katonai szervezetek megszünteté§e - a személyi kiadások
megtakarításán túlmenően - költségcsökkenést jelent az új haditecni-
kai eszközök beszerzésének elmaradása, illetve a fenntartá§i költségek
(technikai üzemeltetés, javítá§, karbantartás. épületíenntartás, üzem-
anyag,ellátás stb.) fele§legessé válása következtében. A fegyverrendsze_
rek egye§ elemeinek (harckocsik, tiizérségi eszközök. repülőgépek stb.)
kivonása szintén közvetlenú1 é§ közvetve i§ csökkentik a védelmi kiadá-
sokat. Közvetlen költségekhez sorolhatók a haditechnikai eszközt múköd-
tetó katonai szervezetnél felmerülő kiadások. Közvetett költségnek szá-
mítanak mindazon kiadások, amelyek a íegyverrendszer működtetésének
külső ieltételrend§zeréból (raktárak, javítószervezetek, kiszolgáló erók és
eszközök, vezetési szintek stb-) származnak. A különböző feglrverrend-
szerek a katonai kiadások csökkentésére küIönböző intenzitással hatnak.
Az intenzitásbeli különbséget az egyes hadiiechnikai eszközök költségté-
nyezői (fajlagos költségei) határozzák meg.
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A had,erőcsökkentés és g. aéd,ellni kiaúesok kisebbedése közöttí egae-
nes qrőnuos összeíüggést bizonyítják az elmúlt években bejetentett egy-
oldalú csökkenté§ek is. A vsz tagországai 19B7-B9_ben mintegy 600 000
fó létszámcsökkentést jelentettek be, több mint 1000 harci repülőgépet,
4000 harckocsit, 270 gyalogsági harcjármúvet (páncélozott szállítójármú_
vet), közel 11 000 tüzér§égi e§zközt kivánnak arzenáljukból kivonni (l, sz.
tdbldzo,t). A katonai potenciál csökkentésesziikségszerúen maga után von-
ja a védelmi kiadások mérséklését is. A Vsz-szinten g, katonti kiodások
összesség ében 1 1|:lf gkal csökkentek.

1. sz. td,blazat

v sz-tagorszó,gok had,erő- és J eggu erzet-csökkentése

._g
'9 S.; 'a Ee.:; 9E 5 t;.
§jl .ú.á ! ó{Fts 3i § §9

,áz
Létszám

ország íő száza-(ezer) lék+

72
15

4
t7
10

5
í4

5

900

430 30
836 ?B
130

8500

10 B,5 20
12 6,0 51
55 15,8 B0

9,3 B,B 9
10 5,1 50
10 5,B 26

500 20,0 820

200
859
B50

25|
600
250

10 000

200
165

BNK
csszK
LNK**
MNK
NDK
RszK* *

szu
606,3 10,1 1056 13 010 10 996 213

Forrá§: HvG 1989. évi 6. sz.; Survival, 19B9. May/June, Néphadsereg 1989.
évi 19. sz.

A védelmi kiadá§ok csökkentése egyúttal azt is jelenti, hogy vala-
mennyi szocialista országban - a Szovjetunió kiYételével - a védelmi
költségvetés nagy§ága nem éri el a nemzeti jövedelem 10%-át (a 0,1-es
érték alatt marad), vagyis a v Sz-tagorszdgokban békegezilagdgok mű-
köd,nek. A Szovjetunió védelmi költ§égvetése 1989-ben 77,3 Mrd rubel,
amely a nemzeti jövedelem l2Í)fyyát, a nemzeti össztermék (oNP) 9%-át
teszi ki. Ha a következó két évben megvalósul a már beielentett 10 Mrd
rubeles csökkeatés, a §zovjet gazdaság is teljes egészében békegazdaság
lesz, militarizáltsági foka pedig meg fog felelni a nyugati nagyhatalmak
gazdaságának. (Az USA a bruttó hazai termék (GDP) 6,1%-át, Nagy_Bri_
tannia a 4,5%-át, NSZK pedig a 3,0%-át fordította 1988-ban katonai ki-
adásokra.)

*számított adatok*i A táblázat tartalmazza az 19B?. évi íomán és az 1988. évi lengyel csök-
lrentéseket is-
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A hailerő-csökkentés és d had.iip@r

Az új védeimi katonai doktdna, a fegyveres küzdelemről és a háború-
ról alkotott nézetek megváltoztatása nemcsak a fegyveres erők nagyság-
rendjét, struktúráját, diszlokációját, - s ennek következtében az egész
védelmi költségvetést - változtatta meg, hanem erőteljes hatóssal aolt
a gazdasíg egész péd,elni ágazatónak rnűködésére, teljesatőképességének
Dohrnaenére, Ez a hatásmechnizmu§ mint általános, nemzetkózi vonatko-
zásokban is érYényesülő tendencia szemléletesen megmutatkozik a nem-
zeti hadiiparban, a katonai célú termelés körül kialakult nehézségekben.

A Magyar Néphadsereg közel 90/6-os csökkentése, a védelrni költség-
vetés íolyamatos megnyirbálása miatt a honvédelmi tárca kénytelen volt
a hadiipar igényléseit 1988-tól kezdve drasztikusan csökkenteni. A keres-
letcsökkenés nemcsak a hazai védelmi ipart, hanem a speciális katonai
importot is érintette. S mive1 a védeelmi céhl külkefeskedelemben a ki-
€gyensúlyozott kereskedelem elve érvényesül (annyi értékű hadiipari árut
exportálhatunk, amennyit importálunk), az MN külföldi megrendelés-
visszaesése köz9etve csökkentette a magyar hadiiparcikk-gyártásra be-
rendezkedett vállalatok éftékesítési lehetőségeit i§. Küönösen kritikussá
vált a piacszűkülé§ a szovjet relációban, arnely az exportorientáltmagyar
hadiipar legfőbb f elvevópiacának §zámított.

Magyaror§zágon - mint ismeretes - nemm,űködih önőlló, zőrt hedi-
ipor, hanem csak hadiipari termékeket is gyártó, polgári termelést is foly-
tató vállalatok vannak. A hadiipari termelés több ipari ágazatra is kiter-
jed (p1.: gyógyszeripar, kötszeripar), de legjelentősebb kétségkívü a gép-
ipar. A haditechnikai termelés döntő ré§zét a híradás- és műszertechnikai
eszközök gyártása teszi ki. Ezt követi §okka1 kisebb részaránnyal a tü-
zérségi és gyalogsági fegyverek, lőszerek gyártása, valamint a jármú- és
repüléstechnikai eszközök javítása. Az egyéb iparágazati termelés (vegy-
ipar, könnyúipar stb.) mindössze 50/6-ot tesz ki (2. sz. tőblőzat).

2. sz. tőbLőzat

A maggar hqditechníkai termelés szerkezeti nl,egoszlősa

- Jármű és fepülé§technika javítása 8olo

- Tüzér§égi, gyalogsági fegy,ver- és lőszergyártá§ 72olo

- Egyéb (vegyipar, könnyűipar stb.) 5olo

- Híradás- és műszeripar l5o/o

Forrás: Figyelő, 15. sz.

A hadiipari termelés 80%-át a magyar vállalatok exportálják (zömé-
ben a szocialista országokba, mindenekelőtt a Szovjetunióba), a többit
pedig a Magyar Néphadsereg és a fegyveres testületek vásárolják fel. A
hadiipari terme]ésben számos vállalat vesz részt, de csak húsz azoknak
a száma, ahol a védelmi célú termelés aránya meghaladja az össztermelés
zlolo-át (3, sz. tdbló.zatL összehasonlításképpen közöljük néhány nyugati
világhírú cég hasonló adatait is (4. sz. tőblőzat). Az egyetlen 1000/6-os
hadiipari tevékenységet folytató gyár a HM irányitása alatt múködő Gö-
döllői Gépgyár.
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3. 8z, tőblőzat
A tegnagEobb magaar haihpari uóll,alatok

vállalat Ré§zarány
százaIékbán

Mechanikal Labor
Finommechanikai Művek
Labor MIM
videoton
Diósgyóri Gépgyár
Fesrver- é§ Gázkészülékgyár
Gamma
Danuvla
orion
Magyar optikai Múvek
Beloaonisz Híradástechnikai Gyár

82,2
79,4
49,L
35,2
29,3
17,5

26,2
14,0
13,1

10,5

4. sz, aú,blózLt

N éhőng uilőghírű cég hadi,t)af i, terrnelés ének r é szarőnga

A cég neve A hadiipar
fésze§edése 0/o)

oszág

British Aerospace
Daimler-Benz
Electronique
serge Dassault
GEc
Mc Donnel-Douglas
oelliken-Bührle
volvo

Nagy-Britannia
NSzK

Franciaország
Nagy-Britannia
üsA
svájc
Svédor§zág

10

?6

60
29

Forrá§: HvG, l9t9, évi l3. §z,

A legnagyobb hadiipari termelést folytató vállalatok közül a videoton
számítástechnikát és katonai rádiókészülékeket gyárt, a Diósgyőri Gép-
gyár (DIGÉP) tüzér§égi eszközöket és lövegeket készít, a Labor MIM e§z-
tergomi gyárában (amely 1988-ban szanálási eljárás alá kerüt) katonai
konténereket és gépkocsi-felépítményeket gyártottak, A Mikroelektroni-
kai Vállalat termékeinek egy részét a katonai rádiókészülékekbe építik
be. A Finommechanikai Vállalat katonai profiljához pedig az egyedi
elektronikai €szközök tartoznak. A F€g},ver- és Gázkészülékek Gvára
(FÉG) pedig el§ősorban kézifegyvereket gyárt.

A had,ii,pari, naegrend.elések csöIckenésélsel a lnagaur hadiipruri cégelt
nehéz helgzetbe l@rültek. Szinte valamennyi jelerrtős haditermelést foly-
tató vá[alatnál 1989-ben termelés-visszaeséssel számolnak. A Mechanikai
Labornál 68,9, a Finommechanikai Múveknél 73,9, a Videotonnál 28,8, a
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DIGÉP-nél 18,9, a FÉG-né1 11,2, a Pestvidéki GépÉyárnál 40,6, a MoM-
nái pedig már csak 6,80.1g-os hadiipari termelést-arányt prognosztizátnak
erre az évre. Az elmaradt megrendelések zöme export, amelyre a válla_
latok az érvényes kormányrendeletek alapján már felké§zültek (a gyár-
táshoz szükséges anyagi_technikai és személyi feltételeket már megterem_
tették). A tervezett profit kiesése a vállalatok egé§Z tevékenységét hátrá-
nyosan érinti, egyes esetekben pedig kózvetlenü1 Yeszé}yezteti. Mára az
is világossá vált, hogy a bajba jutott iparvállalatok többsége a kialakult

- a vállalatiszempontból részben objektív _ helyzetből többnyire ön-
erőbó1 nem képes kimászni. Ezért a kormány a hadiipar helyzetének ja-
vitására eg!/ soí i"lltézkedés bevezetését tervezi:

- 
jobban be kívánják vonni a vállalatok képviselőii a kereskedelmi

üzletkötésekbe, akik már a tervezési idő§zaktól kezdve részt vesznek az
egyeztető tárgyalásokon, a §zerzódések megkötésében, vál|alva az ezze\
járó későbbi piaci kockázatokat i§. A hadiipari kúlkereskedelmet több-
csatornássá teszik, amellyel a hadiipari cikkek kereskedelmének liberali-
záltabb engedélyezési rendszerét célozzák meg ;

- várhatóan megváltoztatják a hadiipari szabályozást is, amely meg-
szüntetné a hadianyag-gyártás jelenleg még több vonatkozásban meglevő
privilegizált helyzetét (a jelenlegi rendszerben a hadiipari múszaki fej-
lesztésre, illetve beruházásokra a vállalatok kamatmente§ kölcsönt kap-
nak, s lehetóségük van a dolgozók r,é§zére hadiipari bérpótlékot is fizetni),
vagyis védelmi célú termelést folytató cégekre is az általános gazdasági
rend, általános §zabályok éS szabályzók lennének érvényben;

- a jövőben a magyar vállalatok hadiipari termelé§ét is vállalkozás-
szerűen kíVánják működtetni;

* a vállalti károk mérséklésében a kormány segít§éget fog nyújtani,
A hadiipari fej],esztésekre felvett állami hitelek egy ré§zét (ezeket ez ideig
az Állami Fejlesztési Intézet nyújtotta) a vállalatoknak nem kell vissza-
törleszteni. A felhalmozódott. más termelési célra fel nem ha§ználható
készleteket állami taftalékalapba (céltaftalékba) veszik át, s a készletek
egy részét a vállalatok le is írhatják kóItségeik ierhére.

Természetesen ezek az intézkedések a hadiipari ágazat válságos hely-
zetét g,lJökeresen nem Daltoztcltjók meg, a hadiipari termelés struktúrá-
jában, mechanizmusában minóségi átalakulást nem eredményeznek. Nagy
megbizhatósággal prognosztizálható, hogy a közeljövőben a magyar hadi-
ipari termékek egy részére változatlanul nem lesz kereslet, s több gyár-
ban is le kell állítani (vagy csökkenteni szükséges) a termelést. Vannak
ugyan keresett hadiipari gyártmányok, de a megrendelé§ek kis volumene
nem teszi lehetővé a gazdaságos sorozatgyártás végrehajtását. Ezért a
kritikus helyzetból való kijutás lehetősége abban jelölhető meg, hogy a
hadiipar csak o1yan kurrens, keresett termékek gyártásáva1 foglalkozik,
amit a világpiacon távlatosan is el 1ehet adni, kapacitásának lehetséges
részét pedig átállítja polgári rendeltetésú termékek gyártásáta. A had.i.-
ipar konDeTziójóno,k (dtLlakítósónak, áttérésének) köuetelménge 7989-re
elérte a nemzeti aéd,elmi ágazatot i,s.

A konverziós elmélet nem a ma találmánya, de a kardból ekevasat
kovácsoló szobor napjainkra vált konkrét valósággá. Maga a folyamat
lényegében a katonai rendeltetésú termelés leépítésére, felszámolá§ára
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vagy mér§éklésére, illetve a hadiipari kapacitásoknak a polgári termelésre
való átállítására irány.rló tevékeny§égek összességét jelenti. Megvalósí-
tá§a nem prolémamentes feladat. A békés célú átalakítás gondolatát egy-
részt heves ideológiai gazdaságelméleti támadások érik, amelyek - első-
sorban a tőkés gazdaságok eddigi tapasztalataira építve - azt bizonygat-
ják, hogy a hadiipar a gazdaság és a tudomány fejlódésének hajtómotorja,
s a katonai üzemek leállítása gazdasági válsághoz, tömeges rnunkanélkü-
1iséghez vezetne. A konverzió-párti kóZgazdaszok viszont kimutatták, hogy
a hadiipar fejlesztése fogja vissza a polgári szektor növekedési ütemét
és az egyes egységnyi tókemennyiség polgári gazdaságba való beruházása
jóval több munkahelyet teremt, mint a védelmi iparban.

A konverzió megvalósításának gyakorlati nehézségei abban rejlenek,
hogy az átalakításhoz (új technika, technológia vásárlásához, a munka-
erő újraelosztásához és átképzéséhez) jelentős összegek kellenek, még ha
ezek nagyságrendje a katonai kiadások néhány százalékát tennék is ki.

A hadiipari konYerzió végrehajtásának nehézségei megmutatkoznak
a nemzetközi gyakorlatban3 is, de tetten érhetők a magyar nemzeti hadi-
ipar átalakítási kísérletében is. A polgári tefmelésre való átál],áS erényeit
nagymértékben meghatározza a jelenlegi hadiipari termelés múszaki szín-
vonala, amel}1rek vannak bíztató és kevésbé bíztató oldalai is. A fő ne-
hézséget első§orban az jelenti, hogy a hadiiparban - néhány kivételtől
eltekintve - alapvetően az alkQlma,zói képességeket igéngl6, köuető jel,-
l,egű stratégia valósul meg, amely nem könnyíti meg a korszerú polgári
termékekre való átáuást. Ennek okai elsősorban a varsói szerződésben
kialakult hadiipari gyártmányok, berendezések jelentős többsége §zovjet
licenc alapján készühet, s az alapvető harci technikai eszkőzök nem tar-
talmazhatnak tókés importalkatrészeket. Nyilvánvalóan, ez erőteljesen
behatárolja a termékek műszaki-technikai színvonalát, korlátozza a nem
szocialista piacokon (p1.: a fejlődó világban) való eladás lehetőségét. Elté-
rés ettő1 a gyakorlattól csak a hadiiparban legnagyobb súllyal szereplő
híradástechnikai iparban van, ahol az ötvenes évek óta a saját íejleszté§ú,
polgári üzleti filozófiájú gyártáS jellemző. Sok gondot jeleni a vállalatok-
nak a profilváltáshoz §zükséges átképzési feladatok végrehajtása, amelyet

3 Ézek az összefüggé§ek és problémák legszernléletesebben a nemzetközi
vonatkozásban legjelenósebbnek tekinthetó szovjet hadiipar konverzióban mu-
tatkoznak meg. Az egyoldalú szovjet létszámcsökkentési intézkedések végre-
hajtásánalr megkezdése, a védelmi költségvetés 14,2%-os mérséklése a hadiipari
kapacitás közel 200/o-nak békés célokra való felszabadítását követeli meg. Már
most látható, hogy a bejelentett kétéves leszerelési időtartam nem elegendő a
honvédelmi ipar kózel egyötödének §zerkezeti áta]akitására. A konverzió pótló-
lagos tókeberuházá§ai, átcsoportosításai többe kerülnek, mint aho8,y azt elő-
zetesen kalkulálták. Nem ti§ztázódott még az sem, mi történjék a megsemmi-
§itendő vagy pol8ári célokra is felhasználható arzenállal, hogyan haitsák végre
a hadiüzemek ,,demilitarizálá§át". A tervek §zerint a védelmi ipari ágazatok-
ból háromezef modern technológiai ,,láncot" adnak át a polgári népgazdasá§i
ágazatoknak, és több mint kéí,száz tervezőkada kerül az agráripari bizottsáB
hatáskörébe. o§§zesen 354 hadiipari üzemet programoznak át fogyasztási cik-
kek termelé§ére. Ivlindez azt jelzi, ha megindu1 az átrendeződés, akkor a kon-
verzió menetében jelentős anyagi és szellemi eróforfá§ok áramolnak át a nép-
jólét emelését elómozdító szektorokba.
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saját erőból kell végrehajtani. A konverzió megvalósítá§ánáI azt is be kell
kalkulábri, hogy a jövóben hiteleket csak a konvertibilis exportbóvítő
pályázatok keretében lehet majd szerezni. Könnyíti viszont a polgári ter-
mékek gyártására való átállást, hogy a hadiipari üzemek többsége koBoly
nagyságú és magas szellemi színvonalú múszaki-fejlesztési kapacitással
rendelkeznek, a hadiipari termelés minósége, megbízható§ága jobb a pol-
gári gyártá§nál, a követelmények teljesítését a katonai iizemi megbízot-
tak folyamatosan ellenőrzik. A hadiipari teónológiák a termékeik szá-
mára nagyobb hőmérsékletingadozások, szélsóségesebb küsó behatások
elvi§elését teszik lehetővé, amely tulajdonságok, minőségi jeüemzők jól
hasznosíthatók a polgári termelésben is.

Mindezen tényezőt figyelembe véve a hadiipari váilatratok polgári
célú termékek gyártására való áttérése a következő változatok sz€rint
valósulhat meg:

1. A haditechnikai eszközóket előállító hadiipari kapaciiások átáuí-
tása polgári professzionális eszközök gyártására- E megoldás nehézsége
abban rejlik, hogy ilyen jellegú hazai igény ugyanezen vállalatok jelen-
legi polgáfi célra termelő kapacitását sem terheli le.

2. Polgári profes§zionális eszközök szocialista exportra történógyár-
üísa. E változa széles körú alila mazislinak a jelenlegi szt|ilkös polgári kon-
tingens szab korlátokat,

3. Polgári híradástechnikai, múszeripari berendezések gyártása tő-
kés exportra. E módszer elterjesztését a jelenlegi magyar híradás- és mú-
§zaki technikai ipar fejlett§égi színvonala nehezíti, amely még polgári re-
lációban sem képes szárnottevő tőké§ exportra. A fejlődő országokba irá-
nJruló uem rubel-elszámolású fegyverexport kedvezőbb helyzetben var1
amit a konverziós törekvések közepette sem szabad elfelejteni.

A magyar hadiipari vállalatok a fentiek szellemében elkészítették
,ó.tduít,ósi terúeiket, amelyeket az érintett kormányszervek és a hiteleket
nyújtó vállalatok birálnak e1. Valarnennyi vállalat katonai profiljához
közeláuó termékekkel (p1.: a Videoton polgári rádiós és telekommuniká-
ciós eszközökkel, kis kapcsotóközpontokkal, a Finommechanikai Vállalat
polgári háradá§technikai, átviteltechnikai berendezésekkel, a FÉG új
típusú gázkészűlékekkel stb.) kiván polgári piacot elnyerni. E tevékeny-
ség eredményeképpen egy új arculatú, átstruktúrálódó, nyere§égorientált
hadiipar kontúrjai rajzolódnak ki, egy olyan ágazaté, amelybó] az elmúlt
évtizedekben feihalmozódott elsőrendú anyagi, tudományos-múszaki po-
tenciális értékeket fel kel1 szabadítani, § vissza kell adni a magyar tár-
sadalomnak.

Gazdas,ági lehetőségek és a hld,erő-! ejlegztés

A hadsereg és a gazdaság viszonyát nemcsak a poutikai és katonai
enyhüés, a fegyveres erók és fegyyerzetek csökkentése befolyásolja, ba-
lJelin nagarnértékben rrleghqtó,rozzak az orszóg ga,zd,asőgi, lehetőségei,, a
uédel,emre íordí,thgtó erőforrósok nagasőga. Az utóbbi években a Magyar
Néphadsereg, a honvédelmi tárca részesedése a költségvetésból reálérték-
ben folyamatosan csökkent, s 1989-re már a rendeltetésszerú múködést
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zavaró kritikus nagyságrendet ért el. A védelmi kiadások folyamatos
mérséklésének elfogadásához, a tények és az objektív körülmények tudo-
másul vételéhez szükség van a 1neguar népgazd,asd,g hetuzetének kend,ö-
ztelen megislnerésére, a főbb gazd,asd,gí problémlik okainak bemutatására.
Ahhoz, hogy a jelenlegi nehéz, válságos gazdasági helyzetet megért§ük,
röviden vissza kell tekint€ni a népgazdaság fejlődesére, a gazdaságpoli-
tika alakulására is.

Ismeretes, hogy a mai átalakulóban 1evő gazdálkodási rendszer kiin-
dulópontját az 7968-as gazdasági reíonn jelentette; lényegében ekkortól
jóttek létre azok a tervezési, pénzügyi és szervezeti viszonyok, amelyek
továbbfejlesztésén jelenleg is dolgoznak. Az 1968-as megújult gazdasági
mechanizmussa1 a magyar gazdaság jó1 alkalmazkodott az akkori, viszony-
lag kedvező világgazdasági helyzethez és az elsó hat esztendóben konolg
sikert könaDelhetett el: a gazdasági növekedés meggyor§ult, a belső és
külső egyensúly javult és kielégítő volt, a piaci viszonyokban fejlődés
mutatkozott, a lakosság reálbére és reáljövedelme a korábbinát gyorsab-
ban emelkedett. Ez az időszak a hadsereg szervezeti-technikai fejleszté§e
Szempontjából is jelentő§ eredményeket hozott. A célul kitűzött refor-
mokat azonban nem sikerúlt 1972_73-ig meg0alósítqnL az ár-, adó- és
valutarendszerben, a gazdasági verseny fejlesztésében, a tőkeáramlás ki_
bontakoztatásában tervezett lépé§ek 1973-tól nagyrészt elmaradtak, így
az új gazdasági mechanizmus félig kifejlett állapotban maradt, túlzottan
megmerevedett, sőt 1973-78 között bizonyos részében még vissza is fej-
1ódöit.

A világgazdasági változásokhoz az !974-78-as esztend,őkben nern jól,
Qlkq,ln,Lazkod,ott a, m,aguq,r gazd,asdg, Ahelyett, hogy a kormányzat a hazai
vállalatokat fokozott kapcsolatba hozta volna a külső piacokkal, központi,
támogatás§al ismét óvni kezdte őket a piaci hatásoktól, heljztelenítette
és korlátozta a vállalatok közötti verseny kifejlődését, váilalati önáUósá-
got §zúkítő gyakorlatot folytatott. Mindez oda vezetett, hogy a magyaf
gazdaságot eró§en Sújtó világgazdasági váItozásokat nem, vagy csak a
kelleténé1 kisebb mértékben sikerült ellensúlyozni a termelékenység és a
jövedelmezőség javításával. cserearányaink mind a tókés, mind a szo-
cialista piacokon nagyrnértékben romlottak, az import exporttal való íe-
d€zettsége 1978-ban például csak 78%-os volt, a rubelimportté 890/g-os, a
konvertibilis importté pedig csupán 70%-os. 19?8-ra az ország bruttó adós_
§ágállománya 7,5 Mrd dol1árra emelkedett, s ez a tendencia azóta is nap-
jainkig fol}tatódik (5. sz. tablázat).

Mindehhez jött az 1981-82_ben a nemzetközi adósságválsággal össze-
függő hitelkorlátozás időszaka, am7kor ueszélgbe keíiilt 0z oTszdg nefn-
zetközi íizetőképessége. Ez a helyzet változást követelt a gazdaságpoliti-
kában, am€ly 1979-ben indult meg. Ettől kezdve az első számú prioritás
már nem a gyors gazdasági növekedés volt, hanem a gazdaság külső egyen-
súlyának he1},reállítása, ezzel összefüggésben pedig a nemzetközi fizető-
képes§ég biztosítása. Míg korábban a lakossági reáljövedelmek és reá1-
bérek emelkedé§e szerepelt a élok között, ezen idószaktól kezdve a reá]-
jövedelmek szintjének a megőrzése szerepelt az elvárások között, s meg-
engedhetővé vált a reálbérek kisebb mértékú csökkenése i§, Amíg koráb-
ban a KGST-beli kükereskedelem élvezett elsőbbséget, ettól kezdve a két-
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Magyarország adósságállományának alakulása 
1970-1988 időszakában 

(Millió dollárban az év végi árfolyamokon) 

5. sz. táblázat 

Bruttó adóságállomány Nett, adóságállomány :ev ____________ " ____________ _ 
konvertibilis/nem konvertibilis konvertibilis/nem konvertibilis 

1970 1000 424 - 174 
1972 1867 401 952 - 96 
1978 7586 762 4461 - 351 
1984 8836 1260 4083 - 921 
1985 11760 1229 5018 - 642 
1986 15086 1109 7790 - 510 
1987 17739 1026 - 10904 - 208 
1988 17349 638 - 11069 30 

Forrás: Figyelő, 1989. évi 15. sz. 

piacos (világpiaci, KGST-piaci) külkereskedelemé lett a prioritás, sőt azon 
belül átmenetileg a konvertibilis mérleg egyensúlyának a megteremtése 
kapott nagyobb fontosságot. Mindezek a prioritások végül is a konszolidá
ciós, stabilizáló és átalakitó jellegű gazdaságpolitikában összegződtek 1979 
óta, s ennek a megvalósítása történik napjainkban is. Ezzel összefüggés
ben is, meg a piacgazdaság kiépítésével kapcsolatban is előtérbe került az 
1968-ban kezdett gazdasági reformfolyamat újbóli, erőteljesebb folytatása. 

A nyolcvanas évek első felében a magyar gazdaságpolitika alapvető 
törekvése az volt, hogy összhangba hozza a szocialista elveket és szándé
kokat agazdasági élet konkrét követelményeivel. Az alapvető törekvések 
a gazdaság jobb világpiaci alkalmazását, a termelékenység, a tőkehaté
konyság, a piaci versenyképesség jelentős javulását, a hatékonyság foko
zását szolgáló gazdasági növekedést célozták. A gazdasági gyakorlat azon
ban megint nem esett egybe a külgazdasági konszolidáció hosszú távú 
fejlesztési céljaival, s a gazdasági fejlesztés és a szocialista társadalmi cé
lok között időről-időre ellentmondások keletkeztek. A gazdasági válság
ból való kilábalást a kormány 1987. szeptemberi hároméves programja 
hirdette meg, amely az elmúlt másfél évben rangos változásokat nem ért 
el, de hozzájárult az ország rossz külgazdasági helyzetének stabilizálásá
hoz és a további romlás elkerüléséhez. Ugyanakkor napjainkban az is 
világossá vált, hogy a gazdasági egyensúlyi válsága mögött struktúrális 
válság, a struktúrális válság mögött pedig a nemzetközi együttműködés
ben és a gazdaságirányltásban kifejeződésre jutó mode!!válság áll. 

Ezért az új, hároméves gazdasági átalakítás és stabilizáció programja 
a magyar gazzdasági modell gyökeres átalakítását és egy piacgazdaság 
kiépítését célozza meg. 

1989-ben a gazdasági helyzet - az előző évi kismértékű javulás el
lenére (6. sz. táblázat) - tovább romlott. 
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6. sz. tőblázo,t
Az 7988. éoi, népgazd,gsőgi terv teljesitése

Az 1988. évi terv az 19B?. évi teljesítés
százálékában

Nemzeti jövedelem
Belföldi íelhasználá§
Ipali termelés

Mezógazdasági termelés
Lakos§ági fogya§Ztás
Egy főre jutó reáljöVedelem
szocialista szektor beruházásai

100,0
98,0

101,0
9?,0

105,0
98,0
97,0
97,0

Forrás: HvG, 19B9, éVi 1. sz,

A reális célkitúzések ellenére (7. sz. tóblőzat) - a tavaszi adatok
szerint - agazdaság teljesítménye elmaradt a várakozástól, a termelés
nem növekedett, s az állam pozíciója is egyre rosszabb lett.

7 . sz. táblózat
Az 1989. éDí népgazd,asógi ten)

Az 1989. évi terv az 1988. éü várható teljesítés
százalékában

Bruttó hazai termék tefmelése
Ipari termelés
ors2ágos építés-§zetelé§
Mezőgazdasági termékek termelése
Bruttó hazai termék beü. felh.
Lakosság fogyasztása
Egy íőre jutó reáljövedelem
Közös§égi fogyasztás
Népgazdasági beruházások

kb. 0

-1,0kb. -2,0
0, -1

kb. _1
kb. 0
kb, -r

-?, -8

Forrás: Ilvc, 1989. évi 1. sz.

Az ipari termelés 1989. április végén 10/6-kal volt kevesebb, mint a
megelóző év hasonló idószakában. Egyedül a mezőgazdaság termelése volt
kielégítő, felelt meg a célkitúzéseknek. vontatottan és ellentmondásosan
halad a szerkezeti átalakulás. Bár a Vállalati pozíciók a tervezetthez ké-
pest javultak, a gazdálkodók a korábbinál eróteljesebben difíerenciálód-
tak: 182_ró1 285-re nőtt a veszteséges gazdálkodó szervezetek száma, t988-
ban közel 8 Mrd Ft lett a mérleg szerinti ve§zte§ég összege. A szigorú mo-
netáris poütika nem párosult a rossz, gyónge váualatok fe]§zámolásával,
a bankok pedig nem érdekeltek a felszámolások kezdeményezésében- A
lakosság fogyasztása és jövedelme a múlt évi szinten maradt, míg a b€ru-
háások 1989 elsó negyedévében 200/6-ka1 nóttek. A külkereskedelrni for-
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galomban a tervezettől eltérő tendenciák alakultak ki. A rube1 vrszony-
latú import a prognosztizálthoz hasonlóan alakult, az export mérséklő-
dése azonban csak 2-3%-os volt április végéig. Mindezek kedvezőtlen
esetben odavezzethetnek, hogy 1989-ben az előző év\né! lényegesen rosz-
szabb fizetésimérleg-pozíció alakulhat ki, s folytatódhat az a tendencia,
amely a szerény népgazdasági jövedelem-képzódés mellett a nagyobb íe1-
használást és a rubel-viszonylatú forráskihelyezé§t a konvertibilis eladó-
sodás növekedéséból fedezi.

A ,,reálszférában" mutatkozó nehézségek az ár- és pénzfolyamatok-
ban elméLyí,tették, uó,Isággó, Jokoztá,k a korábbi éuekben kigl@kult perm(l-
nens eguensú,Latalans.igoí. Felgyor§ult az infláció: 1g8l-től a fogyasztói
árindex 600,t6-ka1 emelkedett, amely nemzetközi vi§zonylatban is kedye-
zótlen tendencia. Az 1989-e§ év során a fogyasztói áremelkedés 16% kö-
rü1 valószínúsíthető.

Az á]lami költ§égvetésben a Parlament által jóváhagyott 20 Mrd Ft-
os hiánynak hözel hátomszoroso körvonalazódott. A kóltségvetési hiány
az eimúlt 4 évben radikálisan emelkedett: 1984-ben még csak 3,7 Mrd Ft
volt, 1g88-ban már 40 Mrd Ft nagyságrendet tett ki (8. 8z. tá,blőzat).

8. sz- táblázdt
A költségL)etés hiónaa 1984-1987 között

1987

Megnevezés Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft
terv tény terv tény teív tény terv tény

Bevételek 563,7 572,9

Kiadások 566,7 576,6

575,3 972,5 606,9

598,2 619,4 650,?

22,9 46,9 43,BHiány 3,7

60?,B

610,3

2,5

593,5

609,3

15,8

631,2

666,1

Forrás: HvG, 1988. évi 50. §z,

Ezzeket a hiányokat mérsékelni csak a költségvetési kiadások csök-
kentésével lehet. Természetes, hogy o kőltségDetési kiadások megngírbd-
üisa nena kíméli q, Déd,elmi kiaddsokgt seln.

A Magyar Néphadsereg a védelmi büdzsében, kiadásaiban, gazdálko-
dásában kb. 10 éue érzi a gazdasági helyzet romlását, a nehezedő, szigo_
rodó gazdasági feltételeket, az egyre súlyosbodó efőforrás-korlátozást.
A VI. ötéves tervidószakra meghatározott kiadásokat az 1983-1985 kö-
zött végrehajtott intézkedésekkel mintegy 14 Mrd Ft-tal csökkentették.
1983-tól néphadsereg-szerte bevezették a kényszertakarékosságot. Folya-
matosan fejlesztették a haderó gazdá]kodását, s az évről-évr€ elért száz-
milliós megtakarítások (arnelyek egy része visszak€rült az állami költ-
ségvetésbe) egy kicsit kompenzálták a központi elvonásokat. 1986_tól kez-
dódóen, a VII. ötéves tervidőszak tervszámaihoz viszonyítva az elmúlt 4
évben a költségvetés az MN-től 17,7 Mrd Ft-ot vont el. Az elvonások el-
lenére a HM (és általában a fegyveres efók, beleértve a Belügyminiszté-
riumot é§ a Munkásőrséget is) költségvetési rész€sedé§e nomináüsan fo-
lyamatosan emelkedett (9. sz. táblózat).
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9. sz. tóblúzat
A leggueres erők részeyed,ése az óllami, lcöItséguetés ki,q,d,úsa,iból

(1986*1989)

Honvédelmi Minisztérium Belügyminisztérium Munkásőrség

Költsegvetési
előirényzat
MiáTi-teny

Támogatás
a kv.
kiadásaihoz
viszonyítva
(%)

Költségvetési
előifányzat

ra rt tény

Támogatás Költségvetési
a kv. e|őítányzat
kiadásaihoz M,.d F1 lény
üszonyrtva
C/í)

Támogatás
a kv,
kiadásaihoz
vi§zonyítva
(7o)

1986

1087

198B

1989,

24,\a

26,3B

3,9l

3,96

4,78

1,4a

11,85

13,2B

1,91

1,99

2,47

4,r2

0,664

0,?15

0,10?

0,103

0,128

0,165

33,19

40,37

!.7,\7

22,26

0,872

0,B93

* Az 19B9-es költségvetésben a több mint 200 Mrd íolintos társadalombiz-
tosítási kiadások már nem §zerepelnek. Évközi elvonásokkal csökkentett adatok.

ForisI IívG, 1989. évi 21. §2,
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Figyelembe véve az inílációt, ez a szerény emelkedés tetemes vásárló-
eró-csökkenést jelent.

A központi elvonások miatt a legnehezebb heluzet az 7989-e§ éDbell
alakult ki. Erre az évre az MN - a tervezési idószakban bekövetkezett
többszöri parlamenti csökkentés eredményeképpen - 45,5 Mrd Ft-os
költségvetést kapott, amely - figyelembe véve a haderő 1,6 Mrd Ft-os
kötelező bevételi tervét - 43,9 Mrd Ft-ot tesz ki. Ez az összeg, bár no-
minálértékben közel 6M rd Ft-tal több az 1988 éviné1, reálértékben 1?%-
os csökkenést jelent. A néphadsereg a védelmi kö],tségvetésből 38,8 Mrd
Ft-ot a tényleges katonai-védelmi kiadásokra,6,7 Mrd Ft-ot pedig nern-
védelmi célokra fordít (í0. sz. tőblőzat).

10. sz. tőblózat

Az MN uédelmi köttségvetésének struktú,rójaa

l, védelmi kiadások,
a) Fejle§ztés (haditechnikai eszközök beszerzése, korszerú§itése)
b) l'enntaÉás

- illetmény, bér, pénzbeni járandó§ágok
társ. biztosítá§i járulék

- élelmezés

- ruházat

- felkészíté§

- ingatlan-fenntartá§ és múködtetés

II. Nem védelmikiadások

- szociáli§, egész§égügyi

- oktatá§i-kultúráli§

- sport

- poleáLri védelrni

Forrás: (1)

A védelíni kiadásokon beliil a korszerúsítésre, fejle§ztésre 6,5 Mrd
Ft-ot terveztek, amely az 1988 évihez viszonyítva csaknem 500/3-os csökke-
nést jelent. A már említett, jóváhagyá§ előtti 5 Mrd Ft-os megvonás (4

Mrd Ft-ot a honvédelmi bizottság, 1Mrd Ft-ot a Parlament ,,csípett" le)
teljes egészében ezt a tételt csökkentette. Ennek következtében a fejlesztés
és fenntartás nemzetközileg is optimálisnak tartott 4o:60%-os aránya

Á különbözó or§zágok védelmi költséevetésenek §truktúrája - néha lénye-
ge§en - különbózik egymástól, amí megnehezíti a katonai kiadások ös§zeha-
aonlítását. A szovjetunió például a közelmúltban publikált adatok szeriDt a
katonai kutatá§ és fellesztés kiadásait, a szeméM állomány illetmén& bér- és
pénzbeni járandóságait az anya8i-technikai ellátás köliségeit, a katonai beru-
Lázá§okat, a szociális, egészségügyi, kulturáüs és oktatási kiadásokat sorolja
ide. Az UsA katonai költségvetését a személyi áuomány fizeté§e é§ juttatá§ai,
a múköaté§i és fenntartási kiadások, a haütechnikai berendezések, a katonai
beruházások, a haütechnikai K+F, és a szociális kiadá§ok (nyugdíjak, katonai
segélyek, c§aládi laká§ügyek) képezik. Nehezíti az ös§zehg§onlító elemzéseket,
ertékelééeket az i§, hory a külónbözó országok má§-más számltá§i alapokat
(nemzeti jövedelem, GNF, GDP), áfrendszefeket alkalmaznak, s a nemzetközi
ádatok ö§azehasonlítás.ára még mindenki ál1al esrformán alkalnazott mód§zert
nem dolgozták ki.
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l8,5;81.50/6-ra ,.torzult'.. Upvancsak a védelmi kiadásokhoz sorolják afenntartásra (illetményre. blrre., társadalombiztositási járu]ékra, élelrne-zésre, ruházaLra. felkészítésre, ingatlanok íu""i";t"áJ.á;';;ködtetésére)
tervezett,32.7 ]Vlrd Ft-ot is. 1t" "" o..r"g "o;1;áe"ieiié" Ö,ot,,-ur totuaz 1988 évinél.) Lényegesen emetkedtek" viszo"r (i0ii;-k'jl - tavalyi év-hez viszonyítva a nem védélmi 

, 
(egeszségtigyi, 

"rÜiri.'iÉJta"i "tu.1 
ti-adások. A nominálértékben 

""rO' 
á.tkuáe3 eiüái"-;'irü;;r"a védelmiköltségvetése reálértékben számítva r Zqlo-r..r 

""O-t-t"it. 
'-- *

. . 
A _gézdasági eredmények kedvezőtlen éyközi eredményei, a költség-vetési hiány csökkentése miatt a lrormány. HMJői;;;;i;iir, 

' 
*.a 

"'-ot, a Parlament pedig június elején 2,5 i,t.a nt-"i ".'"i'-!!. rmeuett am,inisztériumot még további 2 Mrd Fi r.ört"eer"iá.i üil"iLe kötelez-
j,*:^11.i.o_=,'.: :t:1t"ci?i készletek 

"gy 
.O;""k 

"r"dáJiÜir, 
iu"tl,u ."uresse valo szovJet laktanyák értékesítéséből tervezik előteremteni. A had-ÜgYi költségvetés lefarasása miatt. elhalasztotiat . Jv"x""i"t"tat, meg_kezdték a luházati és éÉlmezési ké""letuk ;i;i;Ü"át'i'i. lr'rr.rsz rrU._gyar 

_Honvédelmi Szövetség) idei 2.2 Mrd r'i_", Uiiá".eú l. kerryt"l"rr"kvoltak csökkenteni l00 Milú Ft-tal.
A védelmi kiadások. a honvédelrni 1árca pénzügyi lehetőségeinek fo-lyamatos csökkentése neíL tekinthető atrneniti ÍŰ;;;;;;i: 

^ 
gazdasághelyzete a prognózisok szerint a közeljöyő;"";;, Ő;;;iii, 

" 
to.-arryis.eltökélt abba, hogy lényegesen méisékli az aii"*i iöit"áeioé§ kiadá-§ait, Ezert a Magyar Néphadseregnek a jövőben is ur,atorr"#iorratos to-rülmények között kell műkódnjJés g""da1koa.ri;. rrtá" ,"i"i^".ev *"e_bízhatósággal látható. hogy a rlaaser"eg_ rOOO-Ú"" l"Ji"r:"i"U'"", idei (év-közi csökkenléseket is figye]embe vevő) költségvetési ia-oeátassat sza-molhat. Ez az eredeti tervszámokhoz teb*t -ifit"e}-ioi7o]ol" ".otturrte"tjelent, s olyan konzekvenciákkal is jár, iogy . k;;;";i i.'Oi-"tul*Orry"t"t

csak_ a megadott köttségvetési keretek. k<'zöii rerret teÉiteni,-iuásképpenfogalmazva: a védelmi kiadások_ csOkkentese 
"rOiálá"" 

'rr"r"ájárul 
aMagyar Néphadsereg nagyságrendlenek, működési'r"'i,"táeőrr"x t"rur-vizsgálatához, s felerősíti a katonai enyhülésből, Ulr"io-"'"ti§iá"UOr, rr.a-erő_csökkentésekbőt fakadó,,hadsereg-karcsúsi#;; 6;&;;;k"t.

Y é d,elerng azdasó,g tan n Li,nt új int erd,iszcitr linlúris tud,oí.őna

, _ 
A,hadsereg és a gazdaság kapcsolatfend§zerével korábban a nemzetihadtudományban a hadieazdaságtan foglalkozott. Á, li^ái?r,ti""a poritikai-társadalmi-gazdasáJi feitaJés", . i";;;;;;;;""rr"it.i"k rr.aiigyifotrada]om követkeáébá aionban' a .had.iga"iáiűi "áőiűr-obiektutnaielentősell tleguőltozott: erősödtek, t,;"iUt"t . !""L"Ül?T"a"*"e e. 

"hadügy összefüggései, fokozódtak_ á f"cy""";";i;k-Ú;;1;ui 
" 
!l"au.agg"r

:1:T]::: PT"l.9cyidejúleg rnegnőtteká köuut"l;a"ylk ;tJro-,l"i 
"r"*"-ZcLeK gazoal(odásaval szembeh_ 

?m9_lJ,nek fő célja a múködtetéshez, kor_

ff :fr i"J,'lj'.Y$j:ft1",il"."íiiá':"§#-T*.i..'""J."**lí#-,#:"Jfr
erőforrások gazdaságos felhasználásának 

"io""e-ri!";. rvri,iáJál 
"."an+1y"Iépp:l a korábbi hadigazdaság 

_vizsgar"ti tO-." tiUOr-trlT 
"*liior,"i 

g"r_daság objektumával, és védelemgaidasággá nóiie ki ;;;;;. 
" - *'
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A uédelelngazdasőgtan olyar\ diszciplína, amely tudományosan íel-
tárja azokat a politikai, gazda§ági és katonai összefüggéseket, amelyek
alkalmazásával a népgazda§ág _ a hadügy mindenkori helyzetének meg-
felelően - biztosítani tudja a védelemhez szükséges gazdasági feltéte-
leket.

A védelemgazdaságtan a mai értelmezés szerint olyan hatd,rtudomónu,
amely a közgazdaságtudomány és a hadtudomány között helyezkedik el,
s a tudományágazat egy része a közgazdaságtudományhoz, másik része a
hadtudományhoz kapcsolódik, Napjainkban ez az új tudományágazat _
egy hosszú és vitá§ fejlődési folyamat eredményeképpen - két önáuósu-
1ó határtudománybóI, a íl,ad,igazd,asógtallból és a katonai, gazd.asógtanból
tevődik össze. A hadigazdaságtan a gazdaság, a hadsereg és a hadügy kap-
csolatának általános törvényszerűségeivel és a honvédelem anyagi biz-
tosításának a népgazdaság §zférájában lezajló _ tanulmányunkban is
több vonatkozásban jellemzett _ f olyamatainak vizsgálatával foglalkozik.
A katonai gazdaságtan pedig a védelmi célra biztosított javak éS erófor_
rások katonai szervezetekben történő felhasználásának törvényszerűsé-
geit vizsgálja.

A védelemgazdaságtan a közelmúltban történó kialakulása óta is je-
lentős mértékben fejlódött; szélesedett viz§gálati köre, bővültek tudomá-
nyo§ megismerési mód§zerei, megszilárdult struktúrája, tudományterületi
tagozódása, kialakult más tudományokkal való kapcsolata. Napjainkban
a védelemgazdaságtan az ország véde]mét, a fegyveres erők fejlesztését és
fenntartását szolgáló gazdasági folyamatok teljes köíét uizsgőtja. Kieme|t
figyelmet fordít a megváltozoit politikai, katonai helyzetből fakadó kö-
vetelmények gazdasági követelményeinek kutatására, a haderőcsökken-
tés és a védelmi ipar kapcsolatrendszere új jelenségeinek elemzésére, az
elégsége§ védelem gazdasági kihatá§ainak értékelésére, a leszerelés gaz-
daságbiztosítáSi elméletének kidol gozzásár a.

A tanulnófuubq,n ozt szerettük aolllT bizonaátani, |-\ogy az elmúlt évek-
ben a hadsereg és a gazda§ág viszonyában új tendenciák, jelenségek,
hangsúlyok jelentek meg, amelyek ugyan az alapósszefüggéseket nem
válioztatják meg, de 1ényegesen árnyaltabbá teszik a politika-gazdaság-
hadsereg kapcsolatáró1 kialakult nézeteinket. A meghatározó tényezők kö-
zül mindenképpen az új politikai és biztonság poütikai gondolkodást kell
elsősorban kiemelni, amelynek eredményeképpen csökkent a katonai {e-
szültség, növekedett a katonai és politikai bizalom, s megkezdődött a had-
erőcsökkentések, leszerelések _ remé].hetóleg visszafordíthatatlan - fo_
lyamata. Ézek az eredmények lehetővé te§zik, hogy ne kelljen a gazdasá-
got - Lenin szavaival élve - ,,kínpadra vonni", s megváltozhatnak a
prioritások a hadsereg és a gazdaság kapcsolatában. Hos§zú évtizedek
óta elsó alkalommal csökkentek _ hazai és nemzetközi viszonylatban is _
a védelmi, katonai kiadások, s van lehetósége az államoknak arra, hogy
a haal§eregtől, a hadügytól elvorr,t pénz footos társadalmi, gazdasági és
szociális célokra fordít§ák. Bár ez a tendencia nem vált törvény§zerú-
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séggé,meggyőzódésem szerint ninc§ messze az idó, amikor a védelemgaz-
daságtannak újra átfogóan meg kell vizsgálni a politika-hadsereg és gaz-
daság viszonyrendszerét,
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A megyei területvédelmi cs<:potok
háborús tevékenységének hodtópbiztosítóso

S. Naga Józseí ezfed,es

A hátor§zág íegyveres jellegú védelmének alapegységei a Tleguei te-
íüLefuédelmi ezred,elc, zá.szlóaljak (tovó,bbiakban: területuéd,elmi egasé-
9ek), Háborús tevékenységüket elsősorban a megye területén oldják ieg.

. Rendeltetésük a megye területén alkalmazátt ellenséges légideszan'-
tok_ feldetító-diverziós csoportok megsemmisítésében, a Óapást szenve-
dett fontosabb katonai objektumok, a megyei vezetési pontok menté-
sében. mentesítésében, egészségügyi ellátásában való részvétel, a fő ka-
tonai gépkocsiutak átvezetó szakaszai és azok mútárgyainak helyreállí-
tásában Való részvétel, tűzszeféSz és vegyi sugármentesités, a kijelölt ka-
tonai objektumok közlekedési utak mútárgyainak őrzése, a csapást szen_
vedett megyeszékhely é§ a nagyobb városok lakosságának mentésében,
menlesítésében való részvétel, a katonai terüIeti sugárfigyeló és jelző-
Iendszer múködtetése.

Átlományukban területvédelmi század,, őtzász7óalj (órszázad), műsza-ki százacl, vegyivédelmi század, egész§égüEyi század, vaiamint sugárhely-
zet értékelő és tájékoztaió század tartozlk. A területvédelmi ezred és zász-
lóalj kőzött alapvetően az a kúlönbség, hogy az ezrednél őrzászlóalj, a te-
rületvédelmi zászlóaljaknál pedig 1-2 őrszázad lehet.
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Ead,tápbi,ztosításuk szempontjából fontos még a fentieken kívül is-
merrni az ezred (zászlóalj) alegy§égei alka],mazásának kérdé§eit is. Ezt
vizzsgálva leszögezhető, hogy az ezred- (zászlóalj-) méretú alkalmazá§
nem jellemző, áltaiában az alegy§égek külön, vagy nem szervezetszerú
harcrendi elemeket aikotva (p1. mentóosztagban) kerülnek alkalmazásra.

A területvédelmi századok fegyveres íeladatok végrehajtására, p1.

légideszantok, diverziós-felderítő csoportok felszámolásában való részvé-
tel, katonai rendészeti feladatokra, illetve mentőosztagban kerülhetnek
elsősorban alkalmazásra, de más jellegú feladatot is kaphatnak.

Az őrzászl6a|j, illetve az őtszázadok állományának jelentős része a
kijelötrt katonai objelrtumok, műtárgyak, vezetési pontok őrzé§ét hajtja
végre, alegységenként tagolva, egy részük tartalékot képezhet váratlan
feladatok végrehajtására.

A múszaki, vegyivédelmi é§ az egészségügyi század alapvetően csa-
pások következményeinek felszámolásában, mentésben, mente§ítésben, ki-
üfítésben, egészségügyi ellátá§ban kerülhet alkalmazásra, azonos kár-
területen együttesen, vagy ré§zenként.

A §ugárhelyzet értékelő és tájékoztató század, a megye területén a
közigazgatási rend ielépítésének megfelelő tagozódásban, §zéttelepülve
oldja meg feladatait. A széttelepült alegységek (csoportok, rajok, részle-
gek) múködési heiyei általában állandó jellegűek.

Összegezve az alkalmazás főbb jellemzóit megállapíthatjuk, hogy az
ezred zömében szakalegységekból áli, amelyek önállóan vagy részenként
összevonva, egyes alegységek állandó jelleggel széttelepüve kerülnek al-
kalmazásra. Sajátos szerepe van az egész§égügyi századnak, amely a
végrehajtó alegységek részét képezi és nem kiszotgáló jellegű, hanem az
ezred alaprendeJ.tetés szerillti feladatainak megvalósításában vesz részt.

Mindezen tényezók az ezred (zász7óalj) hadtápbiztosítását alapvetően
meghatározzák, ezért azokat a haditápbiztosítás megszervezésekor, min-
den hely7etbell figyelembe kell ventri,

I.

ATERÜLETVEDELML EGYSÉG H ADT éiP ALEGY SEGEIN EK
RE N DELT ET E SE, ALLOM ÁNY A

Az egység alapfendeltetéséból eredő feiadatok végrehajtásához sziik-
séges anyagi-technikai e§zközök biztosítását, a személyi áliomány egész-
ségügyiellátásátahadtápal egységek valósitj ák meg.

A hadtápalegységek rendeltetése a háborús alkalmazáshoz, a személyi
állomány el]átá§ához, a technikai eszközök územeltetéséhez §züksége§
anyagi e§zközöknek meghatározott helyen és időben történő biztosítása,
a sérültek é§ a betegek ellátása, kiürítése a kijelölt egészségügyi intéze-
tekhez.

A megyei telületvédelmi egységek hadtápalegységei közel azonos
szervezetúek. A területvédelmi ezred és zászlóalj ellátandó állományának
nagy§ágrendjében számottevő különbség nincs, ezért a hadtápalegysé-
gek szervezete, kapacitása sem mutat nagyobb eltérést.
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Az alegy§égek kózül az őtzász|óalj és az egészségügyi század rendel-
kezik ellátóalegységge1, illetve egyes zászlóaljakná1, ahol több őrszázad
van rend§zeresítve, egy őtszázad állományában található ellátószakasz.

Ezr ed,szintű had,tdpaleg ység elc :

- ellátószakasz,
_ segélyhely.

Az ezIed. elló.tósru,kasz 1-2 szállitó rajból, 1-2 élelmezési ellátóraj_
ból, raktárakbót és vízellátó-rajból ái1. Szállító kapacitá§a 50-80 tonna
szilárd é§ 6-10 tonna folyékony szállítótér. Állományába 3-5 mozgó-
konyha is tartozik.

Feladata az alegységek személyi állományának köZvetlen ellátá§a,
az őrzászlóalj és az egészségügyi század vonatkozásában pedig azok ellá-
tóalegységein kere§Ztül történó ellátás.

A segétghely parancsnoka orvostiszt állományába felcser, egészség-
ügyi tiszthelyettes, és eü. katonák tartoznak, rendelkezik egy sebesült-
§zállító és egy tehergépjármúvel. Feladata az ezred személyi áltrományá-
nak egészségügyi ellátása, első orvosi segélv bizto§ítása, illetve a rá§zo-
rulók kórházba történő §zállítása_

Az ellátó szakasz a PK HTPH-nek, a Segélyhely az egészségügyi szol-
gálat főnökének Van közvetlenü1 alárendelve.

Az őrzliszlóalj elldtósz@kaszdnak állománya 8-15 fő, rendelkezik 4-6
db gépjárművel és 2 db mozgókonyháva1. Közvetlenü a zászlóaljparancs-
nokknak van alárendelve. Feladata az őrzász\íalj áuományának, széttele-
pült alegy§égeinek mindennemú anyaggai történó eliátása.

Az egészségügai szó,zad, ellőtóro,la a század és a kimentett állomány
ellátására hivatott. Áliományába ellátó raparanc§nok, szakács, mozgókony-
ha és 1_2 gépjármú tartozilr.

Az ezted alaprendeltetése szerinti feladatainak végrehajtására 1ét-
rehozásra kerüló nem szervezetszerű kötelékek (mentőosztagok) ellátá-
sára ö§§zetételüknek, á1lományuknak megfelelően a fenti hadtápalegysé-
gekbó1 kell létrehozni az el]átásukhoz szükséges állománvt.

II.

A ilADT ÁPBlzTosjT AS MEGSzEIlvEzEsE
A területvédelmi egységek hadtápbizto§ítá§a a hátországi katonai

szervezetek hadtápbiztosítási rendszerébe illeszkedve, annak általános tör-
vény§zerűségei szerint kerü'l végrehajtásra.

Ennek megfelelóen, mivel alaprendeltetésébőt eredó feladataikat a
megye területén, aiapvetően helyhez kötve látják e1, ellátá§uk a háborús
ellátási utalás tefve szerint, közvetlenül a kózponthadtáp raktáraibó1,
bázisaiból, illetve polgári Vállalatoktót történik. Mind az ellátás, mind
az egész§égügyi biztosítás rendszerében, az egység és a központhadtáp
kózvetlen kapcsolata érvényesül, közbeeső tagozatok nincsenek. Az anya_
gi biztosítá§ban a mozgó ké§zletek mellett jelentős tényezót képeznek a
laktanyákban vis§Zahagyott készletek, melyek felhasználásáva1 az ellá_
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tás önállósága iokozódik. A hadielhelyezési körletként kíjelölt polgári,
vagy katonai objektumok lehetővé teszik, hogy a hadtápalegységek el-
helyezése, múködése a háborrls feladatok Végrehajtása során állandó je1-
legú épületekben történjen.

Ebből eredően raktáraikban mód van arra, hogy a különböző anyag-
féleségekbó1 magasabb szintú készleteket i:.ozzar'ak létre. A kikülönített
kisalegységek ellátására igénybe lehet venni polgári vállalatok szolgálta-
tásait is.

A hátországi katonai szervezetek ellátásának fenti sajátos tényezői
a feladat végrehajtásához egyben kedvező feltételeket biztosítanak.

A hadtápbiztositá§ megszervezése a területvédelmi egységeknél is
a hadtápalegységek felkészítését, csoportosításuk kialakításátt, a s2á1-
1íási útvonalak kijelölését, a hadtápalegy§égek élet- és múködőképessé-
gének fenntartását és a hadtápvezetés feszes megszervezését foglalja ma-
gába. azonban az egyes rendszabályok az általánoshoz viszonyítva sajá-
tosan érvényesülnek.

A hadtdpalegaségek telkészítésén belül a személyi állománnyal, anya-
gi és technikai eszközökkel történő feltöltésre kell megfelelő figyelmet
fordítani, ugyanis a területvédelmi egységek hadtápállománya teljes mér-
tékben mozgósítás útján kerül megalakításra, így a személyi állomány
tartalékos hadkötelesekből, technikai eszközeik jelentós része pedig nép-
gazdasági eszközökból töltődik íe1. A személyi állomány feltöltésénél meg-
határozó szempont legyen, hogy az egyes vezető beosztásokban olyan sze-
mélyek kerüljenek, akik megfelelő felkészítésben vettek részt és jártas-
ságga1 rendelkeznek az ellátási feladatok szervezésében, vezeté§ében.

A technikai e§zközök felkészítésének az ad különös jelentőséget, hogy
nagyrészük népgazdaságból vonul be é§ igénybevételük eltér a katonai
igénybevétel sajátosságaitól, illetve a korábban zárolt technikai eszközök-
ben rejtett hibák lehetnek, amelyek a íolyamatos üzemeltetés során jön-
nek elő.

A hadtápállomány kiképzésében a szervezetszerű aiegységek felké-
szítése mellett koncentrálni kell a nem szervezetszerű hadrendi elemek
(p1. mentóosztagolr) ellátására létrehozott ideiglenes jellegú hadtápa}egy-
ségek felkészítéséfe. Ennek keretében a szakmai feladatra történó kikép-
zést kel1 előtérbe helyezni.

A hadtápvezetó á1lomány erőfeszítése arra irán],,uljon, hogy a kije-
lölt ellátóáIlomány a konkrét szakfeladatok és azok végrehajtásának rend-
jét, módszereit megismerje, begyakorolja, Ismerje meg továbbá az ellá-
tandó állomány ös§zetételét, feladatainak jeuegét, a szolgálati alárendelt-
ségi viszonyokat, a szakmai irányítás lendjét, útvonalat az ellátó bázi-
sokhoz és azt a kórletet, ahol a feladatot végre fogják hajtani.

A hadtúp csoportositds(lwrk kialakí,tősdnóL az ezted alegységeinek
alkalmazásából ke1l kiindutni. Az alegységek egy része - a sugárhelyzet
értékelő és tájékoztató század,, az őrzászlóalj alegységeinek jelentős ré-
sze - különböző állandó jetlegú objektumokban teljesít szolgálatot, el-
látásuk is ezen objektumok bázisán történik, illetve ahol ez nem oldható
ír'eg, az ijrzász7óalj ellátószakaszával kell azt biztosítani.

A terüietvédelmi század, műszaki, Vegyivédelmi sZázad, egészségügyi
század alkalmazá§a áttalában objektumon kívül, a hadielhelyezé§i kör-



letből elvonulva, mentőosztag állományában, vagy légideszant diverziós
felderitő csoport megsemmisítésére létrehozott csoportosítá§ban történik.
E csoportosítások ellátására az ellátandók létszámának megfelelő ellátó-
rajokat kell létrehozni az ezred ellátószakasz állományábó1, melynek pa-
rancsnoka tiszthelyette§ legyen, beosztva 2-4 szakács és szükség szerint
má§ kiszolgáló személyek, maximum 6-8 fó.

Biztosítani kell az ellátórajhoz 1-2 tehergépkocsit, viízszállító gépko-
csit, 1-2 üza, szállító gépkocsit, 1-2 mozgókonyhát. Ezen gépjárművek
vezetőit be kel1 vonni az ellátó-kiszolgáló feladatok végrehajtásába_

Az euátóraj telepíté§e a mentőosztag körletébe olyan központi helyen
töfténjen, ahonnan biztosítható - mind a mentésben, mind a meniesités-
ben résztvevők e]látása.

Fontos szempont még a telepítésnél, hogy a mentőosztag parancsno-
kának vezetési pontjához közel legyen, hogy a parancsok, jelentések to-
vábbítása közvetlen kapcsolat formájában történhessen.

Az egészségügyi biztosítási feladatokra a §egélyhely parancsnokot,
egy eü. tiszthelyettest, egy eü. katonát és egy sebesültszáuító gépkocsit
célszerú kijelölni.

Amennyiben a mentésre, vagy más íeladatra kijelölt erők alkalma-
zása az e|helyezési körlet közelében történü, nem szük§ége§ ellátóerők
kikülönítése, az ellátást az objektumból kell végrehajtani.

Diverziós - felderítő csoport, vagy légideszant felszámolásában ré§zt-
vevő kisebb erők ellátá§át hidegélelemmel, vagy objektumból történő ki-
szállítással kell megoldani.

Az egységraktárakat a hadielhe]yezési körletben állandó jellegú épü-
letben kell eihelyezui, azok kimozdítása a különbözó csoportosítások el-
1átása végett nem célszerú, A raktárak telepítéséné1 a gépjármúVek for-
galmával sámol,}i ke1l, biztosítani kell a körforgalom 1ehe;tőségét.

A hadtápbiztosítás megszervezésének egyik fontos eleme a szdllítősi
útuonalalc ki,jelöLése. A területvédelmi egységeknél a parancsnok jelöli
ki a hadtápfőnök (PK HTPH) javaslatára a ltöuetkező Diszonljlatokro,:

- a hadielhelyezési kör]ot éS központhadtáp ellátóbázisai között.
Ez számszerint annyi útvonalat je}ent, ahány központi raktár (vagy más
katonai §zervezet) szercpel az utalás tervében;

- a hadielhelyezési körlet és a romlandó élelmiszereket biztosító
vállalatok között;

- a hadielhelyezési körlet és a kijelö}t katonai, vagy polgári kórhá-
zak közőtti

- Végül a hadielhelyezési körlet és a kikülönített alegységek alka1_
mazási körlete között.

A szállítási útvonalak kijelölésénél kerülni ke1l a fő, vagy kisegítő
katonai gépkocsíutakat, amennyiben azokon át kell hajtani, csak kisebb
gépkocsi csoportokban és a felállított forgalomszobályozó órs parancsno-
kának engedélyével lehet§éges. Ha ezen útvonalak igénybevétele nélkü-
lözhetelen, szolgálati úton kel1 arra engedélyt kérni

A hadtápalegységek élet- és múködőképességének megórzését a hát-
országvédelmi csapatokra elóírt általános rendszabályok szerint kell meg-
szervezni és biztosítani.
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I.
ANY AGl BIZTOSIT ÁS

A teriiletvédelmi egységek anyagi szükségletelt az ababbi, téngezők
hatdrozzők naeg :

- az egység részére megszabott háborús tevékenység jellege, az al-
egységek alkalmazásának sajátos feladatai;

- a hadielhelyezési kórlet és az alkalmazási körletek közötti tá-
volságok;

- az ellenség légitevékenysége, az alkalínazásra kerülő légideszan-
tok, diverziós-felderítő csoportok száína, az alkalmazott pu§ztító eszkö-
zök jellege;

- a megye területén keletkezett rombolások §úrű§ége, jellege, a
mentési-mentesítési szükségletek alakuláSa ;

- az ellátóbázisoktól való távolság ;

- az egység állománya, a technikai eszközök típusai, állapotuk, va-
lamint a különböző hadinormák kiszabatai;

- végül az évszak, időjárási és terepvi§zonyok.

A területvédelmi egységek ellátásának forrá§ai alapvetően a központ-
hadtáp kijelölt bázisai, raktárai, illetve polgári vállalatok. Kiegészító el-
látá§i forrásként jöhetnek számításba - elsősorban a laktanyában, bete-
lepülő egységek részére - a laktanyába visszahagyott anyagi ké§zletek.
Ez utóbbiaknak a jelentősége napjainkban egyre fokozódik.

A központhadtáp ellátóbázisait a szakanyagszerint illetékes HM szol-
gálatíőnökségek jelólik ki. Az ellátóbázisok kijelöléséné1 a területi elv
a meghatározó, azaz a csapatok háborús működési helyéhez legközelebb
esó központi, vagy területi raktár, polgári vállalat (húsipar, sütőipar §tb.)
kerü kijelölésre.

Ez egyszerú§íti az ellátás rendszerét, s a lehetőségek függvényében
rövidíti a §záuítás útvonalait is. A területvédelmi egységek hadtápszervei
és az ellátást végző raktárak pararrc§nokságai közöit közve,tlen kapc§o-
lat van, közbeesó §zervek, tagozatok nincsenek, az anyagok az ellátóbázis_
tól közvetlenü1 a felhasználó egység hadtápjához kerülnek.

A ter,ületvédelmi egységeknél a mindenkor érvényben levó HKSZ
intézkedés szet:inli mozgó aíLaagi késztetek megalakítása és fenntartása
képezi az ellátás aiapját, Ezek kiszabatai hajtóanyagból 1,5 javadalma-
zá§, élelmi§zerekből 5 javadalmazás íőzhető és 3 javadalmazás kenyér,
ruházati anyagokból a megíeleiő 0,16-os cserekészletek, egészségügyi anya-
gokbó1 pedig 30 napi készlet,

A végrehajtott gyakor]atok tapasztalatai szerint az egy§ég alkalma-
zá§ának 10 napos időszakában hajtóanyagbóI mintegy 0,7-1, élelmisze-
rekből 10 javadaLmazás fogyással számolunk, egyéb anyagokból szükség-
1et szerint.

A készletek felhasználásában általános követelmény, hogy azok a
mozgókészlet kiszabatainak 800/6 alá nem csökkenhetnek, Ez csak úgy
érhető el, ha megfeleló mérvú kiegészító készleteket hozunk létre. ]ilelrni-
szerekből célszerú az első vételezés alkalmával 5-10 napi készletet fel-
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vételezni. Ezt a háborús norma alapján szerkesztett étlap szerint kell
sámvetni, illetve megtakarítani. Hajtóanyagból a rendelkezésre álló tároló
eszközök befogadó képességének megfelelően kel1 a tartalék, vagy kiegé-
szítő készletet létrehozni

Kihasználva az állandó jellegű objektumokban történő elhelyezés 1e-
hetóségeit törekedni kell a rendelkezésre álló tárolótér miné1 teljesebb
feltöltésére. Ez kettós előnnyel jár, Fokozza egyfészt az egység ellátásának
biztonságát, önállóságát, másrészt tehermentesíti az ellátóbázisokat, a
súrú vételezésektől.

Azon területvédelmi egy§égek, melyek laktanyában kerülnek elhe-
Iyezésre, az ott visszahagyott készletekkel gazdálkodjanak - az erre vo-
natkozó központi előírások figyelembevételével - törekedve a 10-15
napi szükséglet folyamatos fenntartására.

A készletek szintentartása mellett a vételezéseket 5-10 napos deká-
donként ke1l végrehajtani a meghatározott intervallumban az illetékes
raktárparancsnokságokka1 történő egyeztetés szerint, A romlandó élel-
miszerek vételezését - a hútókapacitás fii€gvényében 2-3 naponként
eszközöljék.

Az alegységek éLehnezési ellőtúsa az anyagi biztosítás egyik alapvető
ága. Naponként két alkatommal meleg étkezés bizto§ítására kell töreked-
ni. Az élelmezési ellátási egységméretben kell megszervezni, Az utalyá-
nyozást és a fózést, ellátórajonként kell végrehajtani. Olyan idószakok-
ban, amikor az egység á1lományának egésze, vagy nagyobb része a hadi-
elhelyezés objektumában tartózkodik, célszerű a főzést é§ kiszoigálást
központilag végezni. Azon alegységnél, amelyik önálló elhelyezésben van
(pl. egy távolabb eső iskola, vagy más épületben) célszerú a Saját euátó-
raja útján történó ellátás biztosítása, A laktanya- (objektum-) őrségek
ellátását elsősorban utalással, ha ez nem 1ehetséges, az őtzász7óalj e|lát6-
szakasza útján ke1l végrehajtani úgy, hogy a főtt étkezéseket hótároló-
edényekben kell részükre kiszállitanl. Ahol ez sem megoldható, hideg élel-
met, illetve készéte1 konzerveket keü kiadlni. Az utóbbihoz biztosítani kell
a meiegítés íeltételeit is.

A sugárhelyzet értékeiő és tájékoztató száZad részlegei, csoportjai a
megye területén, egymástól nagyobb távolságra működnek.

Célszerú ezen kisalegységek ellátását vendéglátóipari üzemegysé-
gek útján, szerződéskötés mellett, térítés ellenében megoldani, együttmú-
ködésben a polgári védelem állományába tartozó hasonló rendeltetésú
kisalegységek ellátását szervező megyei tórzsparancsnokság ellátó köze-
geivel.

Az ezr:ed állományából létrehozott mentőosztag eilátását, amennyiben
az eltávolodik az elhelyezési körlettől, a nem §zervezetszerú ellátóerők-
ből, eszközökból létiehozott ellátóraj útján ke1l végrehajtani úgy, hogy
egy napi fózhető élelmezési kész]ettel ke1l ellátni, § naponia kel1 uánszá[í-
tani részére a következő napi szükségletet, vagy az ellátóraj vételezi fe1
naponta az egység raktárából azt. Hason]óan ke11 megoldani a diverziós-
íelderítő csoportok, vagy légideszant íelszámolására létrehozott csoporto-
sítás ellátását is, figyelembe véVe ez esetben, az akcióban résztvevő szá-
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razföldi seregtest, BM, munkásőr alegységek ellátószerveivel történó
együttműködé§ 1ehetőségét.

Az alegységek hqjtóanaaggql tö?ténő euótdsdt központilag az ellátó_
szakasz útján kell végrehajtani. Az ellátásnak, íeltóltésnek tóbb Változata
lehetséges. Az egység üzemanyagraktár körletében feltöltó pontot ke11
telepíteni, s a gépjármúvek nagyobb részét itt keil feltölteni. A más ob-
jektumban települt alegységek, illetve a mentóosztagban, vagy más cso-
portosításban alkalmazott alegységek gépjárműállományának feltöltésére
mozgó üzemanyagfeltöltő csoportot kel1 létrehozni, az üza. töltógépjár-
múvek illetve tehergépjármúre málházott hordózott üzemanyag felhasz-
nálásával. Egyidőben több mozgó ieltöltőcsoport hozható létre abban az
esetben, ha aZ alegységek több irányban kerülnek alkalmazásra.

A tűzbiztonság rendszabályainak betartá§ára megfelelő figyelmet ke1l
forditani.

Fiird,etést és Jehérneműcserét a be|yzet és a feladat függvényében
rendszeresen végre kell hajtani. A laktanyában elhelyezett egységek für_
detését a laktanya fürdójében, vagy a hadielhelyezés körletéül kiutalt
más objektumban, vagy különböző vállalatok, gazdaságok, üzemek für-
dőiben, illetve városi fürdókben keil megszervezni.

A ruházati anyagok e§etenkénti cseréjét az egységraktárban, az al-
egység-szolgálatvezetők hajtsák végre. A mo§atást, vegytisztítá§t aZ utalt-
sági tervben meghatározott területi üzemben kell végrehajani.

AZ anyagi biztosítás sikere oz ellótós és a szóllitós ö§§zhangját felté-
telezi, a kettó egyútte§en járul hozzá a háborús feladatok sikeres végre-
hajtásához. Az ellátássa1 kapcsolatos szállításokat a területvédelmi egység
parancsnokának hadtáphelyettese szetyezi. Az egységek szervezetüktől
íüggően 50-80 tonna szállítókapacitással rendelkezbek. Ez a kapacitás
lehetővé teszi 20-40 tonna anyag egyidejú szállitását, azaz a területvé-
de]rmi egységek eiláitási szállításailak szükségletét fedezi. A szállításokat
koordináltan, a kapc§olt szállítá§ok módszerével kel1 megoldani valameny-
nyi anyagnemre Vonatkozóan, a hadtáphelyettes hatá§körében.

A területvédelmi egységek valamennyi anyagszükségletüket saját
szállítóeszközeikke] véte]ezik. Az egységek alkalmazása során, a kihelye-
zett alegységek ellátása szintén vételezéssel történik, esetenként az ezred-
hadtáp a fó feladatot megoldó csoportosítás részére kiszállíthat. A szállí-
tási móclok kiválasztásában a hadtáphelyettes dönt.

Iv.

EGESZSÉGÜ GY l BIZTOSÍT ÁS
A területvédelmi egységek egészségügyi biztosítását a személyi ál1o-

mány harcképességének fenntartása, egészségének megóvása, a sérültek
és betegek időbeni ellátása, gyógykezelése, kórházba történő szállítása, a
csapatokhoz való gyorsabb visszatérése, valaminít a beteg§ég megelózése
és elterjedésének megakadályozása céIjábó1 kell megszervezni.

Az alegységenként keletkezett sérülteket és betegeket a sérüés he-
lyén elsősegélyben kel1 részesíteni, rnajd az alegységek szállítóeszközei-
vel, az állandó jellegú létesítményekben települt ezred (zászlóalj) §egély-



helyre kell szállítani, ahol részükre első orvosi ellátást kell biztositani. A
15 napon belü gyógyulókat a segélyhelyen kell gyógykezelrri.

A szakorvosi ellátásra szoruló sérülteket és betegeket a kijelölt kato-
nai é spolgári kórházakban a segélyhely sebesütszállító, továbbá az álta-
lános rendeltetésű szállító gépjármúvekkel kell elszállítani.

Az alegységek alkalmazásának körletéb€n nagy figyelmet kell for-
tani a higiénés és járván},védelrni rendszabályok betartására. Az eeész-
ségügyi szolgálat rendszeresen hajtsa végre az élelmezés, elhelyezés, víz_
ellátás, fürdetés, az elhunytak temetésének egészségügyi ellenőrzésél, az
élelmiszerek és a víz vizsgálatát, fordítson gondot a személyi á1lomány
fertőzéssel §zembeni állóképességének íenntartására, vegyen részt a fer-
tőző betegséggócok lokalizálásában, felszámolá§ában.

A területvédelmi egységeknél az egészségügyi biztosítás funkciói sa-
játosan jelentkeznek más katonai szervezetekhez vi§zonftva. Az ezí:ed-
(zászlóalj-) segélyhely az egység §zemélyi állományának egészségügyi
bizto§ítáSát 1átja el,( mint a kiszolgáló alegységek egyike, s a végrehajtó
alegységek ré§zét képező egészségi€yi század pedig az egység alapren-
deltetéséből eredó mentési feladatok egészségügyi szolgálatra háruló funk-
cióit tölti be. Az egészségügyi század, tehát nem az ezred érdekében mű-
ködik, hanem a csapást szenvedett objektum állományának egészségügyi
ellátását van hivatva végezni.

Az egészségügui, szőzad, alkalmazősának néhana kérd,ése
Az egészségügyi századok segélyhelyből és kiürítő szakaszokból á11_

nak.
A segéLghetg parancsnoka orvostiszt. Állományába egész§égiigyi (fel-

csef) tiszthelyette§ek, tisztesek, katonák és ellátó személyzet, továbbá
§ebesültszállító és tehergépjármúvek tartoznak.

Feladatai: a sérült gócokból kimentett és hátraszállított sérütek át-
vétele, nyilvántartásba vétele és osztályozása; a mérgező harcanyagokkal,
radióaktiv anyagokkal és biológiai eszközökke1 szennyezett sérültek rész-
1eges mente§ítése; az elsósegélynyújtás, továbbá az elsó §zaksegély é§ az
elsó orvosi segélynyújtás végrehajtása; a sérültek kiürítésre való előke-,
sZítése.

A kiürátő szokasz parancsnoka tiszthelyettes, állományába egészség-
ügyi tesztesek és katonák (sebesültvivók), valamint sebesültszállító gép-
kocsik tartoznak.

F elad,ato,i: a mentőosztag állományába tartozó múszaki alegységek-
kel együttmúködve a sérültek kimentésében való ré§zvétel; a kimentett
§érültek ö§szegyújtése, elsősegély és első szaksegély nyújtása; a sérültek
gyűjtőhelyekről, segélyhelyre történő szállítása; a kórházi ellátásra szo-
ruló sérültek kórházba történő kiürítésének végrehajtása.

Az egészségügyi század erőivel é§ eszközeivel alkalmazása során se-
géiyhelyet telepít. A segé],yhely települési körletében osztályozó, kiürító
ré§zleget, kötözót, elkülönitót é§ gyógyszertárat telepít. Az o§ztályozó-ki-
ürító részlegen belül osztályozó pontot, osztályozó térséget, mentesítő-
helyet, átvevőosztályozót és kiürítőt keu berendezni, illetve múködtetni.

A segélyhel}T e szállított sériiltek és betegek elosztását az osztáIyozí
ponton hajtják végre. Azokat a sérütteket, akiknek bőrfelüete és ruhá-
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zata radoaktív mérgező harcanyagokkal, valamint biológiai e§zközökkel
szennyeződött, valamint a fettőző betegeket a mentesítőhelyre, az elsó
orvosi segélyre szorulókat a kötözőbe, a beavatkozás nélkü1 kiürithető-
ket a kifuítőbe irányitják.

Az átvevő-osztályozó részlegbe kerülő sérülteket osztályozzák, (te-
tanusz elleni savót, antibiotikumokat és antidotumokat adnak), megigazít_
ják a köté§eket és a síneket, kitöltik az el§ősegély 1apot.

Az első orvo§i segélynyújtás körébe tartozó beavatkozások siirgő§-
ségüket tekintve a halaszthatatlan beavatkozások c§oportjába, (a sérültek
életveszélyes állapotban vannak), és halasztható beavatkozások csoport_
jába sorolhatók,

A teljes körú orvosi segélynyújtás alkalmával mindkét c§oportba tar-
tozó beavatkozásokat elvégzik, tömeges sérültáramlás esetén csak a ha_
laszthatatlan beavatkozásokat végzik e1.

A segélyhelyekről a sérütteket a kijelölt katonai, vagy polgári kór-
házba ke]] szállítani.

Az egészségügyi század vezetését a századparancsnok végzi, az ezred.-
(zászlóalj-) parancsnok parancsa és az egészségügyi szolgálatfőnók szak-
ifányítása alapján. Fetadatainak végrehajtása során a századprancasnok
múködjön együtt a mentóosztag parancsnokával és a mentésben, men-
tesítésben résztvevó alegységek parancsnokaival.

v.
A HADT ÁP VEZETESE

A teriiletvédelmi egység alegy§égeinek hadtápbiztositásáért az egy-
ség parancsnoka felelős. A parancsnok a hadtápot hadtáphelyettesén ke-
resztül vezeti,

A hadtápbiztosítás megszervezésének alapja a parancsnok e]határozá-
sa és az elöljáró HÁPVP hadtáphelyettes intézkedése.

Az ezredhadtáp szakirányítását közvetlenül a HÁPVP hadtápo§Ztáty
vógzi, a megyei hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokság hadtáp-
szolgálata nem képez külön vezetési lépcsőt.

A parancsnok és intézkedések a megyei parancsnokság rltján kerü1-
nek kiadásra, s az egységektől íelterjesztésre kerülő jelentéseket is cé1_
szerú a megyei parancsnokság útján küdeni. A megyei paranc§nokság
hadtápfónóke a megyei parancsnok segítője a vezetésben, feladatai €l-
sósorban a megyei parancsnokság állományának, illetve a megyei össze-
vont tartalék ellátásának szervezése. A területvédelmi egység hadtáphe-
lyettesével együttműködik és segítséget nyújt a hadtápbiztosítás szer-
vezésében, A HÁPVP hadtáposztály é§ tertiletvédelrni egység hadtápja
között összekötő kapcsot képezhet, s az infoíTnáció áramlását mind az
egység felé, mind a HÁPVP hadtápo§ztály feté biztosítja.

Az egységparancsnok hadtáphelyettese a hadielhelyezés objektumá-
nak elfoglalását követöen, teremtsen személyes kapcsolatot az e|látóbázi-
sok parancsnokaival, s egyeztesse velük az ellátás rendjét, ütemezését.
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A hadtápbizto§itás megszerv€zé§én belül a hadtáphelyettes az alkal-
mazás első időszakára (áItalában 10 nap, vagy a hadsereg elsó védelmi
hadműveletének időtartama) készítse el az anyagi szükségletek biztosítá-
sára vonatkozó számveté§ét.

A §zámveté§ alapján tervezze meg a szállítási fe]adatokat. Az ezred
(zászlóalj) hadtáphelyettes munkatérképet vezes§en, § a számvetéseket
munkaf üzetben készítse el.

Hadtáp összefoglaió jelentést öt naponként kell felterjeszteni az elöl-
járó intézkedésben megszabottak szerint.

Az elöijáró hadtáposztállyal a parancsnoki híradás rendszerén ke-
resztül kell kapcsolatot tartani. A megyei paranc§nokság hadtápfőnökét
naponta tájékoztatni kell az ellátás helyzetéről, a készletek szintjéról és
a megoldásra váró problémákró1 abból a célból, hogy az információ áram-
lás az elöljáró felé megbízhatóbb legyen. A megyei parancsnokságok a
híradás rendszerében gyorsan elérhetók és jó leheiőségeket bizto§ítanak
az operativ intézkedések megtételére.

Új hodtópbiztosítósi elvek oz ome.ikqi hodseregben

Dr . Csabai Gaörga dlezredes , a had,tud,omóngok kand,iiótusa

Az amerikai hadseregben a hadtápbiztosítás új elveit: az USA szö-
vetséges politikájára, az olyan hadászati elvekre, mint a ,,légi-f öldhadmú-
velet" és az ellenség második lépcsö elleni harc; valamint a helyi hábo-
rúk]]an az alacsony intenzitású fegyveres konfliktusokban meg§zerzett
tapasztalatokra; de főként az FM 100-5-ös szabál}zatban kifejezésre jut-
tatott hadmúveleti koncepció elveiret alapozva fogalmazták meg. A fen-
tiekból eredően - 

jelenlegi ismereteink szerint - aZ amerikai hadsereg
hadtápbizto§ításának új elvei a kőuetkezők:

1. a feladat;
2. a hadtáptöl az arcvonalig:
3. a megfelelóség;
4. a rugalmasság és mozgékonyság;
5. a gazdaságosság;
6. a hadtáp állandó informálkága;
7, a hadtáp egységes v€zetése;
8, és a hadtáp biztonsága.

Egy korábban megjelent írásomban2 csak felsoroltam az amerikai had-
§ereg hadtápbiztosításának elveit, most pedig azt céloztam meg, hogy a
kóvetkezókben ezeket az elveket kissé részletesebben vizsgáljam meg és
mutassam be az olvasóknak.

r A hadműveleti koncepció elvei a következók:
1. az e!őös§zponto§lás| 2. az eróknek az ellenség gyenge pontjai eüeni alkal-
mazá§a; 3. a íóerókifejtés meghatározá§a és fenntartá§a; 4. a döntés kierósza-
kolása; 5. a terep é§ id6iárás hatékony kiha§ználá§a; 6. az erók megóvása.

2 Lá§d csabai Györry: A iegyveres küzdelem hadtápbtztosításának elvei,
Hadtápbízto§íiá§, 1988. 3. szám.
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1. ,,A HADTÁP FELADATA" _ELyE
Ez az elv tu],ajdonképpen a támogató csapatok (a hadtáp) rendelte-

tését, az előttük álló célokat, a várható és a végleges eredményeket fog_
lalja magába.

Az első elllnek alapgondolata az, hogy a hadtáp bármilyen helyzet-
ben biztosít§a a csapatok túz- és csapásmérő erejének és a potenciális har-
ci lehetóségeinek realizálá§át és az áliandó támogatás révén segítse elő a
harcászaii, a hadműveleti és a hadászati célok eléfését.

Az előzőekbó1 mintegy axiómaként fakad, hogy a hadtáp szempont-
bói nem kellően biztosított (támogatoit) csapatok haícban nem képesek
a harci lehetőségük ellenség íeletti érvényle juttatására, így a háború-
ban a gyózelem kivívására sem,

Ezért a csapatok eredményes hadtápbiztositása érdekében a hadtáp
elé minden e§etben c§ak teljesíthető feladatokat, íeális határidőket és
elvégezhető terjedelmű munkát szabad állítani.

Az elsö elDet delerminóIják:
a) a gazdaság ágazatainak a fegyveres erők hadtápbiztosítása szem-

pontjából meglevó lehetóségei ;

b) és a hadtápcsapatok, valamint a belőlük létrehozott (megaiakított)
konkrét hadszíntéri csoportosítások termelő-, szállító-, kiürítő- és más
jellegű kapacitásai és adottságai.

A ,,hadtáp íeladata" elv betartá§a megköveteli az elöljárótól, hogy:
pontosan hatátozza meg az alárendeltjei feladatait; jó1 ismerje a hadtáp-
§zervezeteket; a csapatok harctevékenységének várható eredményét.

Ezért valamennyi parancsnok és hadtápvezető a legrövidebb idő alatt
I1ozzor' elhatározást az alkalmazásra és jelölje ki a végrehajtásba bevo-
násra kerüló erőket é§ eszközöket. Ha a kapott hadtápfeladat végrehaj-
tása,,abban az időpontban és helyzetben" lehetetlen, akkor az az aláren-
delt jelentse azt az elöljárójának, kérjen kiegészítő hadtáperőket és esz-
közöket, egyúttai tegyen javaslatot a végrehajtásra. Ha szüksége§, akkor
a parancsnoktól kérjen a hadtápnak segitséget.

2, ,,A HADT ÁPTóL Az ARCvoN ALIG" - ELv
Ezen elv alapján: az elöljáró felelős az anyagi eszközöknek a felhasz-

nálóhoz történő eljuttatásáért. Az alárendelt parancsnok készüljön ie1 a
fogadásra, kísérje figye]emmel az alsóbb tagozatokba érkező anyagi esz-
közök átvételét éS a felhasználók szükségleteinek a kielégítését. Amennyi-
ben a támogató (hadtápbiztosítási) rendszer 1ehetőségét befolyásoló té,
nyezők közü1 az egyik tényező, példáu1 az idó behatárolásra kerül, abban
az esetben,,minden lehetséges módon és irányban harcolni ke1l az idónye-
résért",

Egye§ nyugati szakértők szerint az anyagi eszközök utánszállításá-
nak távolsága - átlagosan véve - nem változott. F-,zéít id,őt lehet meg-
takLritani: az anyagi eszközök felülről lefelé történő áramoltatásának
€yorsításával; a minimális számú átrakásával; a legrövidebb ellátási tlt-
nak igénybevételével és a korszerú technológiai tolyamatok alkalmazá-
sával.
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3. ,,A HADTÁP MEGFELELÓ9ÉGE. _ ELv
A megíelelő§ég elve tulajdonképpen a hadtáp állapotát (helyzetét)

integrálja magába. Teh6t nerft ndst, Tlint:
a) a számításokkal igazolít hadrtápszük§égletek mennyisége, terjedel-

me;
b) a harchoz (hadmúvelettrez) sziikséges hadtáperők és -eszközök,

valamint az általuk tényleges biztosítottak;
c) a hadtápbiztosítás o1yan sorrendj€, amely megfelel a o§apatok

által végrehajtandó feladatok fontosságának. Tehát a felesleges hadtáp-
erók és -eszközök nagyméfvú összevonása. Azaz a tűIzott összpontosítás
csökkenti a hadtáp mozgékonyságát, a készletek feltöltésének idejét, ki-
egészitő erőket köt 1e az anyagmozgatásra és az őtzésre - védelemre.

Véleményem szerint ennek az elunek az alq,pgond,olata az ad,ekudlt-
ság, aíLelu érzék7etesen a,bban jut hiJejezésre, hoga a hld,tőpbi,ztositósi
rend§zer potencióli,s lehetősége 1|Lind,efu esetben Jeleljen meg a ténaleges
szükségleteknek. Vagyis, az ne legyen se több, de kevesebb se a szüksé-
gesnél.

4. ,,A HADTAP RUGALMASSAGA- - ELv
A rugalmasság elvében megfogalmazott tétel szerint a hadtáp bár_

rneiy helyzetben legyen képes a saját szakieladatai végrehajtásához. Csak
ezúton biztosíthatók a szilárd keretek a hadtáperők és -eszközök mód-
szeres felhasználásához, az ésszerú kezdeményezések kivitelezéséhez mind
a hadtápbizto§ítást tervezők, mind a végrehajtók részéről.

A hadtóp rtlgalmassőga íehát nem más, mint a tervezett és a kialakult
helyzethez való alkalmazkodás képessége.

A hadtáp rugalrnasságának egyik lonto§ eleme a hadtáp mozgékony-
sáca. A hg,d,tó,p |llozgékonasőga eggesíti, rnagóban:

- a hadtáp magasfokú terepj áróképességét;

- a megbízható íeltöltöttséget a (főképp) szállító-, híradó- és más
eszközökkel.

A hadtáp mozgékony§ága legalább o1yan legyen, mint az ellátandó
csapatok mozgékonysága. Esetenként talán annál több, hiszen a hadtáp
a munkáját menetben és rövid megállásokban (nemcsak településben) is
végzi.

5. ,,A GAzDAsÁGossÁG" - Eí,yE
A hatékony anyag- és eszközfelhasználás érdekében harcban a had-

táp ez irányú lehetóségei ne 1egyenek kisebbek a kívánatosnál. Azaz há-
borúban ,,szigorúaíL" szaúlaozni slij,kséges az előállítandó anyagi esz_
közök mennyiségét és milyenségét, mégpedig abbóI adódóan, hogy az
anyagi eszközök hiánya, vagy akár a feleslege yeszzéIyezteti a hadtápbiz-
tosítási rendszer normáüs funkcionálását és ez tút nagy tóké lekötéséhez
vezethet.

Ezért lehetőleg kerüni ke1l a felesleges aRyagfelhasználást és az anya-
gi eszközökben keletkezhetó veszteségeket.
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6. ,,A HADTÁP ALLANDó INFoRMÁLTSÁGA. -ELv
Általában folyamatosan igényli az o1yan ismereteket, mint az anyagi

eszközkészletek megléte, mérve, helye, szükséglete, nyilvántartása és azok
felha§ználása tervezésének helyzete. Az előzőkl'őz pedig teljes mértékú
és csak valós információkra van szük§ég. Az ügy é§ a szolgálat érdeke
megköveteü a valós, de kellemetlen tények jelentését is a hadtápbiztosí-
tási rendszerről, a hadtáp állapotáró1 és helyzetéről.

A hadtáp állandó iníormáltságának elve egaik old.t|.l,ról az anyagi esz-
közók tökéletesítését és megújítását, m,ásik oldalTól pedig a katonai és a
polgári követelmények egységesitését teszi szükségessé. Ugyanakkor ez
az elv azí, is teltételezi, hogy a békében kialakított hadtápbiztosítá§i rend-
szeren a hábon1 kitörésével jelentós változtatásokat kel1 eszközölni, sőt
gyökeresen át keu alakítani.

Ezekhez az ó,talakítősi iránaokhoz tartoznak :

- az altonatizált rendszerek felha§ználása;

- a hadtápbiztosítási rendszer háborús alkalmazásra való átalakítá§a;

- és a tervezés tőkéletesítése a háborús viszonyoknak megfelelóen.

7. ,,A HADTÁP EGYSEGEy vEzETÉsE, -ELv
Ez az elv azt hangsúlyozza, hogy a hadtáp vezetése nem más, mint

a csapatvezetés egyik funkciója, ezért az álf,alános követelményei a csa-
patvez€tés követelményeibő1 f akadnak.

Az előzőbőI €gyenesen adódik az is, hogy a parancsnokok nemcsak
a csapatok hadtápbizto§ításáért, hanem a meg§zervezéséért is felelnek.

A hadtáp egységes vezetése elvének ,,magját" a csapatvezetés egy-
sége képezi. Ezért a parancsnoknak a hadműVeleti (harcászati) és a had-
tápbiztosítá§i kérdések iránti felelósségébő1 a jöYőben sem szabad enged-
ni ezen elvbő1 kifolyólag.

B, ,,A HADT ÁP BlzToNsÁGA" - ELv
Ez az elv egy sor komplex rendszabály foganatosítását igényli. Ez€k

a hadtápnak az ellen§éges támadás elleni védelméve1, az állandó őrzésé-
vel és a pusztító eszközök hatása eltreni védelrnével kapcsolatosak.

Az amerikai hadsereg hadtápbiztosítási elveinek objektív és igen
tárgy§zerú bemutatása számunkra q,z q,lóbbi köDetkeztetések meguonősat
teszik leketőué:

1. Az amerikai hadsereg támogatási (hadtápbiztosítá§i) elveiben ér-
zékletesen tiikrözódnek az USA katonai doktrinájában megfogalrytazott
élkitűzések -, valamint a hadászati é5 hadmúveleti koncepciók támoga_
tása (biztosítása) feladatainak főképp az elvont jellegú megfogalrnazá§a,

2. A hadtápbiztosítási elvek mintegy ,,kiindulópontot" képeznek az
Észak-Attanti Szövet§ég Egyesített Fegyveres Erói hadtápbizto§ításának
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€lméleti alapjaihoz. Ezért a2 ún. kisugárzó hatásuk a nyugati hadseregek
hadtápjaira ma és holnap igen jelentő§ek és egyre erősebbnek láthatók.

3. A hadtápbiztosítási elvek ieldolgozása számunkra lehetővé teszi
annak megérté§ét, hogy milyen irányba kerül fejleszté§re az amerikai
hadsereg hadtápja, és meiy hadtápbiztosítási eljárások és módszerek al-
kalmazását tervezik egy esetleges háború során.

4, A hadtápelmélet egyik aktuális íeladata a más hadsereg hadtáp-
jának, ezen belül a hadtápbiáosítás elveinek mélyreható tanulmányozása
és azokbó1 a következtetések levonása, E munkálatokban a hadtápelínélet
é§ gyakorlat kérdéseivel foglalkozó szakembereken tú1 igen nagy a felada-
ta és felelóssége a tanintézetek hadtáp oktató-nevelő állományának a
hadtápti§ztek ezirányú látókörének a bővítésében.

5. A bemutatott hadtápbiáosítási elvek képezik az USA hadtápbizto_
sítási rendszerének múködési alapjait. Az USA hadtápbiztosítási rend-
szerét alapjaiban az ,,int€rkontinentális megosztottság" és az ,,expedí-
ciós arculat" jellemzi.

Így például Európában hozzátartozlk körülbelü 250 anyagi bizto§í-
tási repüIőtér, több kikötői körzetekhez kötött csővezeték hálózat, a vasúti
és hajózási terminálok és mások. Azaz a llagy (óceánon túli) utánszállítá-
si távolság miatt céltudato§an fejlesztik a katonai infrastruktúrát. Azon-
ban ez nagymértékben függ a befogadó ország infrastruktúrájától.
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KAToNA| KozLEKEDÉs, szÁLtíTÁs, KlKÉPzÉs

ELöszo
o védelmi doktrínón olopuló hodműveletek
{horctevékenységek) közlekedési biztosítríso

oktuólis kérdéseihez

AVarsói Szerződés Politi,kai Tanócskozó Testülete 798?. mőjus 28-29-
i üléséíL elíogadta, és kőZre ad,ta ,,AvARsÓl szERzóDEs TAGÁLLAMAI
KAT?N AI D2KTRÍN AJ ÁRÓL" szóló dokulnefttumot. A d,okumentun7
közzététele óta, q szöuetséges orszógolt, a nenlzeti politikai, és katonai ue-
zetőszerDek intenzh)en rrlegkezd"ték a kltonai d,oktríng, tétel,einek íész-
letekbe ,nenő eleTlzését, kihatősainak oizsgőlaűt rnind a katonq,i, erők
nagasőga, jetlege, űtőképesége és al,kalmazósa, naind a népgazdaső,g eíő-
íofrdsainak céllrówos íejlesztése és Jelhasználósa Donatkozósőban.

Az elmú,lt két éDben a szokhíképzésí íoglelkozásainkon leuezetett pa-
rancsnoki, és törzsuezetési ggalwrlatokon, had,ijátékok keretében részle,
tesen Jeld,olgozó,sra keriilt a gépesített had,test, az összíegauernelni hqd,se-
reg uédelmi hadlnűpelete közlekedési báztosftasőndk ehnéletí, és gaakoí-
\ati kéídesei,t, a honi teriilet és a népgazd,o,sá,gi, közlekedési rend,szer ad,ott-
ságai, a közlekedésí, biztosítás megszetuezésére gaakoíolt ked,pező és ked,
uezőtlen kihatósai.

Az edd,ig elDégzett elernző tnunkák tTpasztalo.tli orra o köoetkezte-
tésre juttattal§ bevlünket, hogy a VSZ fugall@rng,i - és közöttük ho,
zánk - őltal i,s d,ekl\ráIt katonai d,oktíínának meglelel,ően a Jegyueres
erők alkalmaáisi íeladataíkbarl ualó uőrható aőltoaások szükségsze?űen
igénal,ik a jelenlegi katonai közleked,ési rend,szer Jelíilaizsgólatót, raci,o,
naliz6,1,ősút, egues részterületeinek, szeruezeteinek és íelad,atainak ponto-
sítósút.

Ezen beuezető gondolatok utőn cikkkeinkben - a teljesség igénge
nélkül - k,udrlluk közreQdni a uéd,elmi hadlnűDelet közleked,ési bafu-
sít6sa elméleti, kérd,ései, kinrunkől,ősa terén szerzett to,pasáalatokat, né-
zeteket, óll,ő8l oglalősoka,t.

,,Felelős szerkesztő"
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A védelmi doktríno hotóso
o hodműveletek közlekedési biztosítósóro

SáJór Bátint ezíed,es, Tóth Bálint nk. qlezred.es

A korszerú háborúban a fegy,veres erók sikeres harctevékenységének
egyik alapvető feltétele az adott hadszíntér közlekedési rendszerének idő-
ben történő, sokoldalú összehangolt felkészítése és megbízható működ-
teté§e.

A hadm{iveletek térbeli kiterjedését, a korszerú technikai eszközök-
kel felszerelt csapatok manóvereivel és eilátásával kapcsolato§ megnöve-
kedett szállítási igényeket, valamint a közlekedési hálózat rombolására
alkalmas ellenéges eszközök hatótávol§ágának, találati pontosságának és
romboló erejének növekedését figyelembe véve a közlekedési rendszer
működtetését a korszerú háborúban sokka1 bonyolultabb körülmények
között kel1 megvalósítani. Ezért a közlekedési rendszer felkészítése, mű-
ködőképességének fenntartása fokozott követelményeket tán,laszt mind
a katonai, mind a polgári közlekedési szervek részére.

Az új védelmi koncepció az elégséges biztonság elve alapján, a vé-
delmi hadművelet megvívásához szükséges, az ország teherbíróképességé-
hez és sajátosságalhoz igazított nagyságrendú fegyveres erók fenntartását
irányozza eió. Figyelembe veszi, hogy az ország, vagy a vele §zövetséges
országok ellen indított agresszió eseíén a ha,diteuékenuség al&pDető n7ód-
j@ o, uéd,elmi had,oi,selés, ennek megfelelően ke1l felké§zíteni az országot
és fegweres erőit.

Egy Európában kifobbant háború esetén az agresszió elhárítására
vívott védelmi hadrrrúvelet során országunk egé§z területe a hadszintér
részévé és jelentóS része (a Dunántúl) közvetlenül a hadmúvelet megví_
vá§ának területévé válhat.

A védelmi hadművelet megvívá§ára minden valószínűséggel az or_
szágunk területére becsoportosított szöYetséges csapatokka1 együttműkö-
désben kerülhet sor.

Figyelembe véVe a jeleniegi katonapolitikai célkitűzéseket, a hagyo_
mányo§ haderők csökkentését, az európai feszültségcsökkentó és bizton_
ságnövelő intézkedéseket, (a szovjet csapatok részleges kivonását a szö-
vet§éges országok területéről) egy esetleges agresszió elhárításához szük-
séges csapatcsoportositások létrehozása fokozott követelményeket támaszt
az ország közlekedési rendszerének megbízható múködőképe§§égével szem-
ben.

Jelentős mértékben megnóvekedik a csapatok mély§égből történó
időbeni előrevonásának fontossága, ezzel pál:huzamosan a hadszíntéri
közlekedési szervek, csapatok §zefepe, valamint a hadszíntér előkészítésé-
nek jelentősége.

M iftde zek szük ség e ssé í e szik :

- a csapatcsoportositások létrelrczásáltoz és a hadászati tartalékok
előrevonásának bizto§ításához megfelelő átere§ztőképességú közlekedési
hálózat előkészítését, (vasúti és közúti irányok kijelölését, felkészít§sét,
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a veszélyeztetett c§omópontok, objektumok megkerülé§i lehetőségének,
dublór hídátkelóhelyek, átrakókörletek létesítésének elókészítését);

- a várhatóan megnövekedő méretú katonai szálütásokhoz megfe-
lelő mennyiségú és összetételú szállító eszközök biztosítását (vasúti ko-
csik, mozdonyok, tehergépjármúvek) ;

- a kizlekedési hálózat és a védelmi hadmúvelet követelményeinek
megfelelően kialakitott katonai közlekedé§i hálóZat berendezéséhez, üze-
meltetéséhez és múködőképessége íenntartá§ához szűkséges polgári és
katonai közlekedési szervek létrehozását, fe]készítését.

Mindezek olyan mérvű feladatok és követelmények, amelyek telje-
§íése huzamos felkészíté§i időt é§ jelentős anyagi ráfordítást igényelnek.
E^en Jela,d,ot}k szerues íészét képezi,k az orszőg honuédelmi lelkészí,té\éa
í!ek, amelyek egy jelentős iészét már a békeidőszakban - a népgazda§ági
fejlesztési tervek során - ke1l realizálni, más részét a háborrls veszé-
lyeztetettségi időszak feladataként elsósorban a közlekedési tárca részé_
re kel1 előirányozni.

Az ország területén vívott védelmi hadmúvelet közlekedési biztosítá-
sához szükséges feltételek megteremtéSében, valamint a katonai közleke-
dési hálóZat múködóképessége fenntartásában megnövekedett szefepet
kap a köZlekedé§i l,árca, Az ország egész területén - így a kijelölt katonai
közlekedési hálózaton is - a közlekedési rendszer működtetését, fenntar-
tását és múködőképes§ége bizto§ítását a polgári közlekedési szervek vég-
zik. Ugyanakkor a hadsereg közlekedési biztosításához, a szövetséges csa-
patok, hadászati tartalékok előrevonásához o1yan fontos katonai érdekek
iúződnek, amelyek szükségessé és elengedhetetlenné teszik a kijelölt köz-
1ekedési vonalak múködtetésében a szoros katonai felügyeletet, egyes
körzetekben a katonai közlekedési erők alkalmazását.

A katonai száltítások, a közúti mozgások céljaira igénybevételre ter-
vezett közlekedési há|ózat kijelöléséné1 és íelkészítésénél, a védelmi had,
múveiet kózlekedési biztosítása megszervezésénél alapuető höuetelméng-
ként kell ,Jigyelembe uenni:

* az ország közlekedési rendszerének sajáto§ságaii, 1ehetőségeit, mú-
ködteté§ének személyi és tárgyi feltételeit;

* az MN és a szövetséges csapatok közlekedési szükségleteit, a csa-
patok diszlokációját, a várható hadműveleti íelépíté§t, az ellátási forrá-
sok területi elhelyezlredését, valamint mindezeknek a közlekedési háló-
zatba való bekapcsolásának lehetőSégét;

- a katonai közlekedé§i rendszer múködtetéséhez szük§ége§ és ren-
delkezésre álló eróket, eszközöket és a várható tartalékokat;

- a népgazda§ág, a hadigazda§ág és a 1ako§sági szolgáltatások köz-
lekedési §zükségleteit.

A uédetmi hadműDelet közlekedési biztositósának !őbb sajó,tossőgaí, :

A védelmi hadmúvelet során az ország területén múkódó és harcte-
vékenységet folytató MN és szövetséges csapatok közlekedési biztosításá-
ra olyan - a honi területbőI eredó - sajátos körülmények gyakorolnak
hatást, amelyek egyrészt kedvezóbb, másrészt bonyolultabb íeltételeket
teremtenek.

42



KeilDezőefu h.lthíLk:
a) A honi területből adódóan a hadszíntér i§merete, az ország kőz-

tekedési hálózatának íejlettsége, célirányo§ elökészítettsége, tartalékok
megléte.

b) A katonai köztekedési hálóZat fenntartásába, üzemeltetéSébe a
polgári közlekedési szervek eróinek, e§zközeinek bevonása, szakismerete-
ik hasznosítá§a, helyreállitási terveik, anyagaik, készleteik felhasználha-
tósága.

c) A csapatok anyagi készletei utánszállítására a készletek jelentős
része időben mobilizálható, a szükséges helyeken decentralizálhatók.

Ked,p ezőtle Tül l1,atn(Lk :

a) A védelem teljes mélységében a hadtáp és ezen belül a közleke-
dési objektumok veszélyeztetettsége az ellenség nagyponto§ságú fegyver-
komplexumai hatékonyabb alkalmazási lehetőségeiból eredően lokozódik,
növekszik a tartalékok előrevonási útvonalaira mért c§apások gyakori-
sága.

b) Az ország fóldrajzi adottságaiból eredően a K-NY-i nagymély-
ségú mozgások irányát a Duna, a Ti§za keresztezi, az átkelőhelyek rom-
bolása során el§zigetelt terüleiek keletkezhetnek.

c) A csapatok közlekedési szükségletei mellett biztosítani keil a nép-
gazdaság, a hadigazdaság és a ]akosság közlekedési szükségleteit is.

Mind.ezek mellett touőbbi sajőtosső,gként jelentkeznek, hogg :

a) A hadmúveleti területen, a hadsereg (FRoNT) védósávjában je-
lentós számú más-más alárendelt§égű katonai szervezet, szövetsége§ csa-
pat és polgári szerv tevékenykedik, ebből eredóen jelentősen megnó a
kózlekedési igények kielégítésében, a tevékeny§égek felosztásában az
együttműködés szefepe, megsZervezésének íonto§sága,

b) A katonai közlekedési hálózaton a katonai forgalom biztosítása
mellett szükségessé válik a népgazdasági, hadigazda§ági §zállításokkal,
a lakossági szolgáltatásokkal é§ a kiüríté§i szállításokkal kapcsolato§ igé-
nyek kieiégítésének biztosítása.

A védelmi hadműveletet folytató c§apatok harctevékenységével kap-
csolatosan olo]pDető s&játossó,gkéllt j elenthezák, hogu :

a) A közlekedési szükségletek a támadó hadművelet kezdeti idősza-
ka mutatóihoz képest nem igényelnek jelentős változást, ugyanakkor az
ellátási feladatok túlsúIya a harcászati zónára koncentrálódik, meTt:

- a harctevékenység kevésbé mobi1 jellege, a harcászati zónában
tevékenykedő erók azonnali reagálóképe§ségének biztosítása szükséges-
sé teszi kel]ő méretú feltételrendszer meglétét (anyagi készletek, szállí-
tási kapacitás, mobilitás) ;

- a vasútra széttelepített anyagké§zletek és a védelmi sávban meg-
1evó viszonylag sűrú vasúthálózat lehetóvé teszi az anyagok (közporuti
eszközökkel (vasúttal) a hadtest, esetenként a dandárhadtáp vonaláig tör,
ténó utánszállitását. Ebból eredően a hadtest tagozaton belül alapvető
formává válik a kirakó állomásokról saját eszközökkel - a hadte§t szer-
vezésében - történő ellátási mód. Ebben a helyzetben a hadsereg, de
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még inkább a központhadtáp gépkocsiszállító erői mindaddig tartálákot
képeznek, amíg nem keletkezik a hadtestnél szállítási kapacitáshiány (p1.

a vasút rombolása nem teszi lehetóvé a közeli rá§zállítást, vagy a hadtest
éS az alárendeltje| szállító alegységei nagy veszte§éget szenvednek);

- a stacionef ellátási források viszonyl,agos közelsége, ugyanakkor
decentralizálása, a hadtestek védelmi séVjának méretei szükségessé teszik
ebben a tagozatban mintegy 150-200 km katonai gépkocsiút berende-
zését. Jeientősen megnő a harántirányú szállítások, c§apatmozgások, a
szállitmányokkal való manóverezés igénye, így a befendező katonai gép-
kocsiutak jelentős részét a harántirányú és az ellátási forrásokat bekötő-
utak teszik ki.

A hadmúveleti területen tevékenykedő csapatok eredményes harc_
tevékenységének bizto§ítá§a szükségessé teszi az önállóságuk lehetóség
szerinti növelését (közlekedési vonatkozásban) a szállítókapacitás, a közle-
kedési hálózat üzemelteté§e - ezen belül főként a közúti biztositás -területén-

A kellő öDállóság biztositásához - a közelmúltban levezetett gya-
korlataink tapasztalatai alapján - célszerűnek 1át§zik a dandárok szá1-
lítókapacitásának növelé§e, valamint a hadtestek állományába közúti
komcndánsa legység rendszercsí[ése.

b) A kózúti biztosítás feladaiainak teljeskörű felügyeletét a hadmű-
veleti területen - különösen akkor, ha az egy tájegységet is alkot, mint
például a Dunántúl - célszerű a hadsereg tagozatra hárítani, az ehhez
szük§éges közúti komendán§erók biztosításával. Figyelembe ke11 venni,
hogy a hadte§ttagozatban berendezett katonai gépkocsiutakon a hadsereg-
tagozatban további legalább két frontális és két harántirányú katonai
gépkocsiút (mintegy 6-800 km) berendezése válhat szükségessé.

Mlisik alapuető sajőtogsóg, hogy nem csökken, ellenkezőleg nő (a ter-
vezett és a további várható haderőcsökkentés, a szövetséges csapatok
visszavonása, valarnint a nagypontosságú, nagyhatótávol§ágú fegyver-
rendszerek hatása miatt) a hátor§zági közlekedési biztosítás §zerepe, a
mélysógben levő hadászati és hadmúveleti tartalékok előrevonásának
megbízha,tó biztosítása érdekében.

A hátországban különö§en az előrevonási vonalakon megnövekszik
az átkelőhelyek jelentősége.

Kiernelt íigyelmet kell tehát fordítanunk a megváltozott követelmé-
nyeknek megfeleló közlekedési bizto§ítási rendszer kialakítására, a köz-
lekedés folyamato§ságának biztosítására. Ennele megllalósí,td,sőhoz elen-
g edheteleftúL szük s é g e s :

- az ellenség csapásmérése lehető§égei figyelembevételével, a vár-
ható feladatoknak megfelelően etóké§zített közlekedési hálózat (ideigle_
ne§ átrakó körletek, dublór hídátkelőhelyek, megkerüló irányok);

- szakképzett katonai felügyelet alatt álló, jól szervezett polgári
közlekedési erők és (forgalmi, helyreállító o§ztagok), anyagtartalékok;

* a rendkívüli helyzetben beavatkozásra kész katonai közlekedési
erók (helyreáuító, üzemeltető, szállító).

A polgári közlekedési §zervek által jelenleg felálütásra kerülő ti§z-
tán polgári szervezetek, helyreáltítóerók - véleményünk szerint - mú-
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Éödőképessége háborúban erősen korlátozott, mert nem rendelkeznek
keuő mobilitással, önvédelmi képességgel és az egyes tevékenységükhöz
elengedhetelenül szüksége§ katonai eszközökkel (p1. aknakutató, akna_
mentesítő, úszóaknák elleni é§ álcázó eszközökkel) való megerő§ítésük.

Kiemelten fontossá válik a hadigazdaság múködéséhez szükséges
közlekedési rend§zer fenntartása, amelyet teljeskörúen össze kell hangolni
a katonai közlekedési rendszerrel, A kiiirítési szállítások, a népgazda-
sági és egyéni közúti gépjármú mozgások szervezett végrehajtása érde_
kében különösen a harcászati-hadmúveleti zónában - a tanác§i szervek-
kel, a HÁPvP-ai és a BM-el egyeztetett közúti irányokat kel1 kijelölni
és biztosítani.

Hanno,d.ik alapuető sajőtossóg, bogy az otszág területe olyan bázis-
ként fogható fel, amely az ö§szes lehetőségével felhasználható a védelmi
hadmúvelet mindeno]dalú biztosítására.

Ezt a lehető§éget mind a katonai közlekedési szervek, közlekedési
c§apatok negalakításánál, mind alkalmazási feladataik §zervezésénél fi-
gyelembe kell venni.

Az országban végbemenő politikai íolyamatok is a honvédelmi össz-
társadalmi jellegének erősítését motiválják. Ez pedig egy §or területen
lehetővé és sziikségessé í,eszí a népgazd,asőggo,l integró.lt tnegoldósok to-
vábbi kialakítását a TS uszályhidak, a sebesúlt§zállító eszközök mintájára,

Il,!! elx t er ületek leh etnelt :

- a közlekedési csapatok teljeskörú ráépülése az azonos rendelteté-
sű polgári közlekedési szervekre (gk. száU. z. - VOLÁN, ku. kom, z. -közúti igazgató§ág, hídépítő zászlóaljak - hidépítő vállalatokra stb.);

- az országban egyeztetett szállító gépjármú program megvalósí-
tása, ezálta1 az MN-ben meglevő indokolatlanul nagy szárnú MZ szállitó
technika c§ökkentése.

A közlekedési csapatok alkalmazási feladatainalr tervezésekor, illet-
ve tevékenységük során szakítani kel1 a korábbi - tábori eszkőzök (erdő,
sátor) - szemlélettel, megfelelő rendszabályokkal e1 kel] érni, hogy az
alkalmazási körletekben meglevő adottságok (épüetek, múhelyek, tisz-
tálkodási lehetóségek, világítás §tb.) a lehető 1egszélesebb körben igény-
bevehetók 1egyenek.

A uéd,ebni koncepció hqtása a közleked,ési biztosítás 1negszeTuezéséfe
és Dezetésa,e:

A védeimi hadművelet közlekedési biztosítása megszervezésénél sa-
játosságként kell figyelembe venni :

a) Az ol:szág területén a védelmi hadmúveletet folytató koalíciós á1-
lományú FRoNT csapatai mellett más alárendeltségbe tartozó katonai
szervezetek és polgári szervek is tevékenykednek, működik a hadigazda-
ság ,él az or§zág.

b) A katonai köziekedési hálózat biztosításában, múködtetésében az
MN alárendeltségű közlekedési csapatokon, szerveken kívül részt vesznek
más katonai szervezetek (területvédelmi egységek, múszaki csapatok),
társ fegyveres testületek (BM,Munkásórség), a szövetséges közlekedési
csapatok és a polgári közlekedé§i Szervek, vállalatok.
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c) A katonai közlekedési hálózaton nem lehet egyértelnűen letiltani
a polgári közlekedési igények kielégítését. Különösen nem egyes frekven_
tált hídátkelóhelynél, csomópontnál, vasútállomáson,

d) A közlekedés biztosítás vezetésében nem tisztán csak a katonai
vezetés éIvényesü, fokozódik az együttműködés, a felsó szintű koordi-
nálás szükségessége.

e) Szükségessé válhat a hátországban és a hadmúveleti területen i§
egyes kiemelt fontosságú vasúti irányok (vonalszakaszok) biztosításáért
való felelósség katonai kézbeadása, a katonai közlekedési erők e célra
törtónő koncentrált alkalrnazása.

A vezeté§i rendszer sajátoságaként célszerú figyelembe venni a Köz-
lekedési, Hírközlési és Epítésűgyi Minisztérium elvi irányító je egének,
illetve a polgári közlekedési szervek önállóságának további erősödését,
ennek megfelelóen a közvetlen vállalati ráhatás 1ehetőségének csökke-
nését.

Az ország adott§ágait, elvi jellegú területi íelosztását (tájegységen-
ként) é§ a védelem felépítését figyelembe véve, cél§zerú a katonai köz-
lekedési rendszert is hadműpeleti és hőtorszőgi zónába tartozóan tagolni,
A közúti biztosítási feladatokat az ott működó seregtestek kezébe ö§sz-
pontosítani, a vasúti szállítások és a helyreállítások összehangolása érde-
kében egy központi közlekedési operatíy c§opor ot múködtetni. Ez a ta-
gozatok számának csökkenését, az erók racionálisabb felhasználá§át ered-
ményezi.

A hátországban a szövetséges operatív csoportokkal való együttmű-
ködés továbbra is aktuális feladat. Sziikségessé válhat a szállítások folya-
matosságának biztosítása érdekében az áttakő és ideiglenes átrakó kör-
letekben a központi katonaí közlekedési szervek vezetéséve1 operatív c§o-
portok múködteté§e is.

összegezue:
A védelmi doktrína alapelveiből és abból a ténybő1 kiindulva, hogy

országunk ellen váratlan támadást a NATo légiereje indíthat, megálla-
pítha,tó, hogy a ]égvédelem döntő §zerepet játszhat a védelem sikerében,
a közlekedési hálózatía teív ezetl csapások elhárításában,

A védelmi hadmúveletet vívó szárazföldi csapatok közlekedési biz-
tosításában fokozott igényként jelentkeznek az önállóság biztosításának
lehetőségei, tovább erősödött a harcászati tartalékok mélységból történő
előrevonását biztosító hátor§zági közlekedési csapatok szerepe, a had-
§zíntér elóké§zítése, a közlekedési hálóza;t fetrkészítésének jelentósége. ösz-
szességében a védelmi doktrína a honvédelem és a katonai élet minden
területének - ezen belüI a közlekedési biáosítá§ terüeteinek - ré§zletes,
kritikus feiülvizsgáiatát, újraéftékelését, a védelem elv€ihez Való igazí-
táSát teszi szükségessé. A vizsgálat eredményeinek megíelelően korszerú-
sítenünk kell a katonai közlekedés feltételrendszerét. Mindezen kérdé-
sek feldolgozását tudományos kutató munka kef€tében végezzük.
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A szórozíöldi hodsereg yédelmi hodművelete
közlekedési biztosítóso megszervezésének soiótossógoi

Tóth BáIínt mk. Olezredes, Nénleth ETnő alezred,es

A Varsói Szerződés Politikai Tánácskozó Te§tülete 1987 májusi ülésén
Berlinben elfogadott és ,,A varsói szerződés tagállamai katonai doktrí-
nája" címme1 közreadott dokumentumban a taEáIlamok részletesen és
világosan kifejtették álláspontjukat arró1, hogyan közelítik a háború és a
biztonság problémáit.

A katonai doktrínában megfogalmazottak többek közótt újszerú fel-
fogásban határazzák meg a hadmúveletek jellegét és a íegyveres erók
alkalmazását különösen a háború kezdeti időszakában. Mindezek szük_
ségessé teszik a feg5rveres erők tevékenységében a csapatok mindenoldalú
biztositásában eddig alkalmazott elvek, nézetek kritikus felülvizsgálatát,
a várható feladatokhoz, sajátosságokhoz jobban igazodó íeltételrend§zer
kialakítását, Ebben a tanulmányban - a teljesség igénye nélktil - a szá-
lazföldi hadseleg honi terűleten folytatott védelmi hadművelete közleke-
dési biztosításának néhány §ajátosságára kívánjuk T. o1vasóink figyelmét
ráirányítani.

1. A honi terúleten íolatatott Oédehni hadműDelet közleked,ési bi,z-
tosítlisdnak sd,játosságai és meg szen)ezésének köDetelménaei, :

A védelmi doktrínából kiindulva a szárazföldi hadsereg a háború
kezdeti időszakában az ország területén várhatóan előkészített védebni
hadmúveletet íog vívni. A honi terütetból adódóan a hadszíntér (hadmú-
veleti terülei) konkrét ismerete, a biztosítási tervek részlete§ kidolgozá-
sának, helyszíni pontosításának lehetósége, a védelem, ezen belü a köz-
lekedési biztosítás elókészítésére kedvezó hatással lehetnek, mert e rend_
szabályok nagyrésze már béke időszakban előkészít}retők.

Az ország közleked,ési hőlózotónak lejtettsége és békében történó
előkészítettsége a közlekedési biztosítás megszervezésére gyakorolt ked-
vező hatá§a megmutatkozik abbary hogg :

a) a vasút beltáIózza a harcrend teljes mélységét, a vasútállomások,
rakodóhelyek sűrú, átlagosan 5-7 km-enkénti elhelyezkedése számos
kirakó állomás működését teszi lehetővé a hadsereg_, hadtest-, sőt a dan-
dárhadtáp tagozatokban;

b) a közúti hálózat súrűsége Szilárd burkolatú utak igénybevételét
is lehetővé teszi, gyakran egészen aZ alegység tladtápkörletekig is, egy-
ben széles lehetóséget biztosít a manőverezéshez;

c) korlátozott számú, de nagy szállítóképességii frontális és haránt_
irányti hajózható vizi út es katonai anyag §állítasára megfelelően elő-
készített kikötóhelyek állnak rendelkezésre ;

d) elegendő számú és kellő tefületi elosztású, különböző osztályú repü-
lóterek, leszállóhelyek a légi szállítás alkalmazását is lehetővé teszik;

e) az állandó jellegú csővezetékek ,,megcsapolási" lehetóségekke1 ren-
delkeznek;

f) a közlekedési biztosításban résztvevó MN erók feltöltöttek, meg_
felelő helyi ismeretekke1 rendelkeznek ;
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g) a hadműveleti terüeten (Dunántúlon) levő katonai közlekedési
rendszer üzemeltetésében, kiszolgálásában és helyreállításában a katonai
erőkön kívül jelentős mértékben résztvesznek a közlekedési a7ágazalok
erői, eszközei és bevonásra kerülnek anyagi erőforrásaik, anyagtarta-
lékaik;

h) a közlekedési csapatok technikai eszközei állapotának feqntartá-
sáfa a polgári javítóbázisok lehetőségei is felha§ználhatók. Példáu1 a
voLÁN telepek, MÁv javítóiizemek stb.;

i) a közlekedési hálózat helyreállításához a várható rombolások kör-
zetében rendelkezésre állnak a békében felhalmozott helyreállító anyag-
tartalékok, berendezések és a kidolgozott tervek, technológiák;

j) az anyagi készletek időbeni mobilizálása, Vasúti szerelvényekre,
uszályokra és gépkocsiszállító eszkőzökre tör.ténő felmálházása és de-
centralizált tárolása, viszonylag gyors manóvereztetésüket bizto§ítja;

k) a katonai anyag_ és technikai eszközszállításoknál aszállítmányok
k ísérése és őfzése rend§zerint elég§éges, azok védelmére jelentősebb ka-
tonai erőket különösen a mélységben folyó száltítások során nem szűk-
séges má§ feladattól elvonni:

1) a rakodá§oknál és a helyreállítási munkák végzésénél az e célra
rendszeresített katonai és polgári erőkön kívűl ideiglene§ polgári munka-
eró és munkagépek igénybevételére van lehetőség;

m) a harcoló csapatok és a közlekedési _ főképpen a szállitó - csa_
patok helyi ismeretekkel rendelkeznek, így a közúti komendáns szolgá-
latnál a forgalomszabályozó erőket (őrsöket) ritkábban, csak a fontosabb
csomópontoknál sziikséges telepíteni, általában elegendő a járőrözés is.

Ugganakkor ked,a ezőtleíLiil hdtíLah, hogu:
a) a védelem teljes mélységében a hadtáp és ezen belül a közlekedé§i

objektumok veszélyeztetettsége az ellenség nagypontosságú fegyverkomp-
lexumai hatékonyabb alkalmazási tehetőségeiből eredóen fokozódik;

b) az ellenség feltehető 1égi fölénye, a légideszant é§ diverziós cso-
portok várható alkalmazása miatt növekszik a tartalékok előrevonására
való ráhatá§a, az előrevonási útvonalakra mért csapásainak gyakori§ága;

c\ az orczág földrajzi adottságaiból eredően a K-Ny-i nagymélységű
mozgások irányát (szövetséges csapatok előrevonása) a Duna és a Tisza
keresztezi, azokar. az átkelési lehetősógek néhány helyre koncentrálód-
nak, így a folyamatos szállítás és közúti mozgás sebezhetősége meg§ok-
szorozódik, a hídátkelőhelyek rombolásából elszigetelt területek (sót or-
szágrészek) keletkezhetnek ;

d) a közlekedési hálózat rombolásának várható mértéke - különö-
sen a harcászati zónában és a nagyfolvami átkelóhelyek, ipari centru-
mok körzetében - valamint a fokozottabb helyreállítási követelmények
több erőt, e§zközt és időt igényelnek;

e) az MN és a §zövet§éges csapatok közlekedési biztosítási rendsze-
rén kívül biztosítani kel1 a népgazdaság, a polgári iakosság és a haditer-
melés§el kapc§olatos közlekedé§i rendszer múködőképességét is ;

f) a harcászati zónába íaúozó, illetve az ellenség várható beékelő-
dése irányába eső területeken a csapatok ellátásával, a felesleges anya-
gok, megrongálódott technikai eszközök és sérültek hátraszállításával
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kapcsolaóos §zálli,tá§ok rneltrett külón igényként jetrentkeznek a polgári ja_
vak kitelepítésével kapcsolatos szállítások ;

g) a gépkocsi utak fofgalmában - különösen a hadsereg, hadtest
tagozatokban - a saját csapatok esetleges vis§zavonulása zavarokat
okozhat;

h) a közlekedési csapatoknak, vezető szerveknek nincsenek harci
tapasztalatai, még nem eléggé összekovácsoltak, begyakorlottak ;

Mi,ndezel<, mellett toDóbbi sajótossligkéllt ielentkeznek, hoga :

a) a hadsereg (FRONT) védósávjába tartozó területen jelentős szá-
mú, más-más alárendeltségbe tartozó katonai és polgári §zerv, valamint
a szövet§éges csapatok végzik íeladataikat, ebből eredően megnő az
együttműködés megszervezésének f ontossága ;

b) a védő csapatok ellátásának megszervezése alapvetően a helyi
erőforrások (területi raktárak, béke helyőrségekben lévő készletek, po1-
gári váltalatok stb.) maximális kihasználásával és a kirakó állomások-
ra biztosított készletekből a saját szállító eszközeik (dandár, hadtest)
igénybevételével történik. A támadó hadmúvelethez vi§Zonyítva csök-
kennek a szállítási távolságok. A gépkocsi szállítóeszközök mozgása nem
kizátőlag a kijelölt és fenntartott katonai gépkocsiutakra korlátozódik.
Növekszik a c§apatok önállósága a szállítások §zervezésében;

c) jelentősen megnő a harántirányú csapatmozgások mennyisége,
a csapatokka1 és az anyagszállítmányokkal való manőverezés igénye;

d) az ellenség beékelődése egyes irányokban átvághatja a közlekedési
vonalakat, jelentós Yeszteségeket okozhat a közlekedési csapatoknak is;

f) az ellenség álta1 a köziekedési hálózatra, illetve azokon mozgó
csapatokra, szállítmányokra mért csapásokból eredő rombolások hely-
reállíiási szükségletei mellett az ellencsapás, illetve a támadásba való
átmenet elókészítése során figyelembe kell venni a §aját erőinkkel vég-
zett múszaki zárásokbóL adódó helyreállítási munkákat is;

g) az ellenség behatásainak következményeként különösen a harcá-
szali zónában a vasúthálózat üzemeltetése §orán a létfontosságú harci
anyagok utánszállítása, a kiüríté§i szállítások, a vasúton tárolt anyagi
készletek menekétísének megbíZható végrehajtása érdekében alkalmazás-
ra kerülhetnek a katonai vasútüzemi erők is.

Milld,enekelőtt a hözleked,ési bi,ztosi,tós megszeruezésénél Jőbb köpe-
telnénaekként szükséges rögzí,teni,, hogy :

- a honi területen folytatott védelmi hadmúvelet közlekedési biz-
to§ítási rendszerének meg ke11 felenie a védelmi hadmúveletben közvet-
lenül résztvevó saját és szövetséges csapatok, a FRoNT második lépcső-
jébé tartozó szövetséges csapatok előrevonása (tartalékok), valamint a
hátországi rendelteté§ú csapatok, intézetek közlekedé§i biztosítási igé-
nyeinek kielégítésére;

- a közlekedési redszer ielépítésének, a közlekedési csapatok cso-
portosításának alkalma§nak kell lennie jelentősebb változtatás nélkül az
elléncsapás, illetve a támadásba való átmenet közlekedési biztositási fela-
datainak ellátására;

_ a FRolm (HDS) hadtápsávj,ában a szállítá§i folyámatosságnak
biztosítása érdekében fel kel1 használni a teljes múködőképes vasút- és
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közílt}jálózatoí,, valamint a vízi és a csőyezetékes Szállítási ágazatok á1-
tal biztosított lehetőségeket ;

- a váratlanul bekövetkezó helyzetváltozásokra, valamint a hadsereg
(FRoNT) ellencsapása, majd támadásba való átmenetének közlekedési
biztosítására a szükséges tartalékkal rendelkezni ketl;

- a kijelölt kózlekedési hálózat fontosabb irányai biztosításában
mind a hadmúveleti (Dunántúli), mind a hátországi területen a fó fele-
lóséget a katonai vezeté§nek kell viselni.

2, A katonai közleked.ési rend,szer Jelépítésének és m,űkód,tetésének
sLjótossligai o, DédelíLi, h,ad.műuelet és az ellencsaplős id,őszakőban:

a) A uasúthdlózqt elökeszítése:
Figyelembe véve, hogy a IIDS (FRONT) csapatai védelmi hadmú-

veletének megvivása a közlekedési - ezen belül a vasúti - hálózat szem-
pontjából megfelelően fejlett területen kelülhet sor feltétlenül indokolt
és szijkséges, ezen nagy teljesítőképességű száltítási ágazat 1ehető legna-
gyobb mérvú kiha§ználása. Rendszerint ezen szállítási ágazatot elsósorban
a tömeges szállítási igénnyel rendelkező tagozatokban (HDs, FRoNT, köz_
ponthadtáp) alkalmazzuk, de az első védelmi hadmúvelet előkészítése,
illetve megvívása idószakában lehetóség és szükség van a hadtesttago-
zatbal\ i saz után§zállítási és kiüríté§i száltításokra történő bevonására.

A vasúthálózat kijelölésénél és üzemeltetésénél fő célkitűzé§, hogy
az lehetőleg megközelítse aZ első lépcsőben védő hadtestek hadtápkörle-
teit, azaz a peremvonaltó1 mintegy 40-50 km-re a hadtestek részére ki-
Iakókörleteket (kirakó áliomásokat) lehe§sen múködtetni.

A védelmi hadmúvelet e],őkészítése idószakában a gépesített had-
testek részére csapatszállításokra 5*6, anyagszállításokra 3-4, az össz-
fegl,vernemi hadsereg részére ö§szesen c§apatszállításra 30-40, anyag-
szállításra 16-20 kirakó állomást ke1l előkészíteni és a hadsereg erőivel
üzemeltetni. A fentieken kivíjl az álcázás és a n-ranőverezé§ követelmé-
nyei szükségessé teszik, mintegy 500/6-nyi tartalék kirakó á]lomáS kije-
lölését is, egyré§zt a védő-, másrészt a tartalék körletek (20-40 km-rel
mélyebben) térségében.

A kirakó állomások bereendezését és működtetését általában a csa_
patok és az adott tagozatban rendszeresített rakodóerókkel kell biztosí-
tani. A hadtestek ré§zére múködtetett kirakóállomások iizemeltetéséhez
§zükség szerint a hadsereg szervezett rakodóerói is bevonásra kerülhetnek.

Amennyiben a hadsereg (FRONT) anyagi eszközei utánszállítását és
csapatai előrevonását biztosító vasúti száütó vonalak nagyfolyami yizi
akadályokat, illetye egyéb természete§ akadáiyokat (völgyhidak, aiagu-
tak) kereszteznek a vasúti száltítások folyamatosságának biztosításáia,
ezen akadályok térségében ideiglenesen átrakókörleteket kel1 elókészíte-
ni, illetve szükség esetén berendezni. A berendezést rendszerint a FRoNT,
illetve a központhadtáp erőive1 kell biztosítani.

A hadsereg védelmi hadmúvelete érdekében Yégzett Yasúti szállítások
végrehajtására rendszere§ített 1-2 frontáli§ vasúti irány kertil kijelö-
lésre. Ezen vasúti irányok át€re§ztő képess€ge általában 24-36 vonaipár/
nap.
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A had§ereg (FRONT) védelmi hadművelete idószakában a had§ereg
(FRoNT) védósávjában egyéb csapatok vasúti szállítási igényeinek ki-
elégítésére, illetve a népgazdasági érdekú szállítások végzésére a kijelölt
vasúti hálózat teljesítőképességének egy része (általában 20-300loa) zá-
rolható.

A vasúthálózat elókészítését és üzemeltetését az ország területén
alapvetően a MÁV erői, a katonai vasúti szállítások irányítását a központi
és területi katonai közlekedési szervek végzik.

A műlrödtetés sajőtosságai, Jeltételefue q csapatok és NG-i, szeroek
id,őbeni, lnozgósitásóDa,L htlpcsolatos rendszab,7luok íoganatosítdsót :

- a vasút központi és területi szervei, végrehajtó szolgálatai áitér-
tek a háborús műkódési rendre, végzik a GM tervekben meghatározott
feladataikat. Például: vasúti kocsik pőrésítése, deltavágányok üzembe-
helyezése, megkerüló vágányok építésének előkészítése, vasútáIlomások,
rakodóhelyek előké§zítése, vasúti kocsik gyújtéSe, katonavonat tipussze-
relvények képzése, a helyreállító anyagok, eszközök előkészítése, rako-
dási tilalom van érvényben stb. ;

- a bizto§ításban részt vevó MN erők hadi állományra feltöltöttek,
megf elelóen csoportosultak, végzlk az ö§szekovác§olást, ezzel párhuzamo-
san ré§ztvesznek a műszaki zárás elókészítésében, a hátországi rendelte-
tésűek a fontosabb hadszíntéri elókészítési munkák végzésében;

- a c§apatok utánszállítási igényei kielégítésére jelentős számú ki-
rakóállomás kerüt múködtetésre, A kirakóállomások múködtetésében - a
c§apatok eróin kivül - a központhadtáp közlekedési szervei is résztvesz-
nek. Rakodási feladatokra ideiglenes polgári munkaerő is bevonásra kerül;

- a katonai vasúti száliítá§ok végrehajtására kijelölt gerinchálózat
(2-3 frontális, 3-4 haránt vasúti irány) mellett jelentós a szárny és csat-
1akozó vonalak igénybevétele;

- a vasúthálózat súrűsége sok helyen 1ehetővé teszi a rombolt sza-
kaszok, c§omópontok, közeli, vagy távoli megkerülését, igy a szállítmá-
nyok rendeltetési helyére vaió eljuttatása ez esetben néhány (max. 10

órá§) órás késéssei, de átrakás, illetve a he]yreállítás megvárása nélkül
megvalósítható;

- a hadsereg (FRONT) védősávjában kijelölt vasúti hálózat teljesí-
tóképességének általában 20-300/6-a népgazdasági érdekú és a haditerme-
lésse1 összefüggő szállításokra zárolt;

- 
jelentós mértékben növekszik a kiürítési szállítások mennyisége,

iránya ellentétes a katonai szállítások fó árarnlatáva1. Ezen szállítások
alapvetően a nyugati országrészból a Dunátó1 keletre esó területre irá-
nyulnak, igyerósen terhelik a korlátozott számú és telje§ítő képességú
vasúti hídátkelóhelyeket;

- a vasúti szállító eszközökön tárolt hadászati készletekkel, illetve
a csapatokkal való manóverezés a harántirányú szálütások arányát je-
lentős mórtékben növeli;

- az ellenség közlekedési hálőzatra mért c§apásainak következmé-
nyeként számolni kell egyes területek elszigetelódéséyel, így a szállítá-
sok fenntartása érdekében kiemelt figyelmet kell fordltani a gördülőállo-
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mány (vasúti kocsik, vonóeszközök) mindenkori, megfeleló mennyi§égű
területi mego§zlására.

b) A katonai, gépkocsiút-l1,átózat előhészitése :
A katonai gépkocsiutalr kijelötésénél alapvetó követelményként kell

ligyelembe venni. hogy azok működtetése vi§zonyiag hosszabb időtarta-
mig szükséges, nöVekszik a harántirányú mozgások aránya, a peremvo-
naltó1 a hátország felé irányuió lorgalom intenzitása. A kiielölt utak
mellett a ténylegesen meglevő úthálózaton is jelentós mértékű katonai
íorgalom bonyolódik le. Az ellenség gyakori behatásai, az álcázási és ma-
nőverezési követelmények szükségessé teszik a tartaiék utak fokozottabb
elókészítését é§ gyakoribb igénybevételét. A forgalom intenzitása a ka-
tonai gépkocsiutak múködtetési idejének növekedése emelt szintú köve-
telményeket támaszt a helyreállítási tevékenységgel sZemben is,

A hadsereg védelmi hadművetetének közúti biztosítása érdekében a
hadsereg hadműveleti felépítésének megíelelően a hadtesttagozatban egy-
kettó, a hadseregtagozatban 2-3 frontális irányú é§ egy-kettő harántirá-
nyú. katonai gépkocsiutat kell kijelölni, előkészíteni és fenntartani.

Ennek megfele]ően a védelmi hadmúvelet idószakában a hadtest_
tagozatban mintegy 100-150 km frontális és 120-180 km harántirányú,
a hadseregtagozatban 250-300 km frontális és 150-200 km harántirá_
nyú, mindösszesen 450-600 km frontális és 390-560 km harántirányú
katonai gépkocsiút kerülhet kijelölésre.

Alapvetó követelmény, hogy a kijelólt katonai gépkoc§iút-hálózat
íoglalja egységes rendszerbe (kapcsolja össze) a különbözó tagozatokhoz
tartozó eilátóbázisokat (eg},ségeket), valamint a többi §zállítá§i ágaza-
tokat.

A kijelölt katonai gépkocsiutak berendezésére rendelkezésre álIó kőz-
úti komendáns erők alárendeltségi viszonyai, valamint a tartalékképzés
követelményei sziilrségessé teszi, hogy a felsóbb tagozatba tartozó erók
.,benyúljanak" az alsóbb tagozatokba. Így például a hadtesttagozatba tar-
tozó KGU-k berendezését é§ üzemeltetését - szervezetszerű közúti alegy-
ség hiányában - a hadseregtól a hadtesteknek átalárendelt közúti ko-
mendán§ erók (az első lépcsóben védő hadtesteknek egy-egy közúti ko-
nendán§század) a hadtest múszaki eróivel együttmúködve végzik, ugyan-
akkor a had§ereg alárendeltségébe tartozó közúti komendánserők hadtes-
tenként egy-egy HFGU-t tarthatnak fenn az első lépcsőben levő dandárok
hadtápkörleteinek vonalában múködtetett hadtest harántútig.

Az ü ze nle lt eí é s sq jó t ossdg ai :

- a biztosítá§ban résztvevő MN erők íeltöltöttek, a §ziik§éges
mértékben szétbontakoztak, illetve becsoportosultak. Jelentős tartalékok
állnak rendelkezésre;

- a kijelölt katonai gépkocsi utak technikai oltalínazásába, hely-
Ieállitásába mind a hadmúveleti területen (Dunántúlon), mind a hátor-
szágban részt vesznek a közlekedési tárca erői, eszkózei;

- a megfelelően súrű és szilárd burkolattal rendelkezó közúti }r,í-
lózat lehetőséget biztosít keliő mennyis€ú, minőségú taltalekutak ki-
jelölésére. Gondot jelent azollban az alacsony tetterbirású (12-20t) hi-
dak jelentős száma;
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- az ellenség csapá§ai következtében rombolt útszakaszok, objek-
tumok, csomópontok - a nagyobb vízi akadályokon 1évő hídátkelő
h€lyek kivételével _ megkerülése viszonylag kisebb volumenü és idő-
szükségletú múszaki munkával elvégezhető;

- a nagyobb víziakadályokon (Duna, Tisza, Rába, Sajó stb.) _
az állandó és előkészített dublór hídátkelóhelyek mellett _ je]entős
számú kiépített kompátkelőhely és gázlő ál1 rendelkezésre, amelyek
igénybevételéyel a kisebb f orgalornná1 számolhatunk ;

- a Védelmi hadmúvelet méreteiből adódóan röVidebb, de több
frontális irányú, valamint a támadó hadmúVelethez viszonyítva hosszabb
haránlirányú utak múködtetése szükséges;

- a hadtáp csoportosíitá§ és az ellátási rendszer sajátosságából adó_
dóan a frontális irányú katonai gépkocsi utak nem szükségszerúen a
klasszikus rendszerben, hanem irányokban, az egyes tagozatok kiha-
gyásával kerülhetnek kijelölésre é§ befendezé§re. Ennek megfelelően
a hadtest gépkocsiút csatlakozhat közvetlenül a központhadtáp KGU-
hoz is;

- a közúti komendáns erók alárendeltségi yiszonyai és a tartalék-
képzés követeiményei szüksegessé és indokolttá teszik, hogy a lelsőbb
tagozatba taúozó kózútí komendáns erók támogatásként,,benyúljanak"
az alsóbb tagozatokba;

- az ellátási rendszer sajátosságaiból eredóen a kijelölt katonai
gépkocsi utak forgalmának intenzitása a hadsereg és a felsőbb tagozat-
ban viszony]ag alacsonyabb (amíg a va§út múködőképes), ugyanakkor
hadtest tagozatban emelkedik. A csapathadtáp tagozatban nagyobb sze-
repet kapnak a hadtest gépkocsi utakbó1 kiágazó, illetve a kirakó á11o-
másokhoz vezető csapatutak;

- a közúti komendáns szolgálat hatékonyabb meg§zervezését és
ellátását elősegíti mind a forgalomszabályozá§ban, mind a szállítási fela-
datokban és közúti mozgásokban résztvevő állomány helyi ismerete, a
helyi erőforrások felhasználásának 1ehetőségei, a biztosításban részt-
vevő polgári közlekedési és helyreállító §zervek együttmúködése, épí-
té§i tapasztalatai;

- a katonai forgalom biztosítása mellett szükségessé válhat a
KGU-k igénybeevétele a kiürítési szá]lítá§ok végrehajtása §orán;

- a berendezett utak üzemeltetésének fő módszere alapvetően a
járórözés és az áIló forgalomszabályozás lehet;

- a közút biztosításban résztvevők, valamint a berendezett KGU-
kat igénybe vevó §aját és szövetséges csapatok, katonai és polgári §zer-
vek alárendeltségi Viszonyai aZ adott hadtáp tagozattó1 magasabb
szintű - esetenként még MNVK szintú - koordinálást is, valamint íe-
§zes együttmúködés megszelvezé§ét teszi szük§ége§sé ;

- a kijelölt KGU-k územeltetése során - íüggetlenül attól, hogy
azok honi területen vannak - nem szabad figyelme! kívül hagyni az
őrzés-védelem megszervezésének f ontosságát.

c' vizi, utak előkészí,tése :

A hadsereg védelmi hadínúvelete megvívása időszakában a lőszer
és üzemanyag után§álűtására, illetve a sérültek hátraszállításában sze-
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repet kaphat a vízi §zállítá§i ágazat. Ennek megfelelően a hadsereg
(FRONT) védősávjába 1evő hajózható víziutak és a kikötők előkészitése
kiemelt fontossággal bír. Kijelölésre kerülhet rendszerint a had§ereg-
hadtáp részére 1-2 kirakókörlei é§ 1 tartaiék kikötő.

Műköiltetésalek sajdtossógai, az előzőeltben rögzített íeltételezés sze-
rint:

- alapvetően korlátozott irányban, kiegészítő szállítá§i ágazatként
vehetjük figyelembe elsó§orban a lőszer és üzemanyag utánszállítására,
yalamint a sérültek há traszá [ütásá ra ;_ alkalmazását jelentós mértékben befolyá§olják a hajózási viszo-
nyok változásai, a kiépített kikötők, illetve előkészíthetó kikötőhelyek
területi elhelyezkedései, 1ehetó§égei;

- a be-, kirakó kikötők előkészítését, berendezését rendszerint a
hadsereg erőivel ke1l biztosítani és a központhadtáp közlekedési szervei-
vel együttmúködve (HKSZV, HKP) üzemeltetni.

d) Légi szóuító.iok biztosí,tása terén:

- a meglevő és előkészített repülóterek, leszállóhelyek lehetőséget
bizto§ítanak az alkalmazásra;

- a szűk szállítási kapacitás, valamint a viszonylag kis távolságok
korlátozzák felhasználását. azonban a bekerítésben harcoló csapatok ré-
szére létfontosságú anyagok utánszállítására rendszerint ledobásos -esetleg leszállásos - módszerrel számításba kell venni;

- íelhasználása esetén a repülőe§zközöket biztosító parancsnoksá-
gokkal és az anyagi szolgálatokka1 szoro§ együttműködésben kell szer-
vezni.

3. A kd,tondi, szó,llító,sok megszen)ezésének és uégTehajtásónak so,jd-
tossdgoi q, uéd,elmi hadmiiuelet el,őkészíté9e és nlegDiuősa időszclkóban.

a) A ugslLti szóLlitősok:
A védelmi hadművelet előkészítése és megvívása időszakában mind-

addig, amíg a hadsereg védósávjában múködőképes vasútihálózattal ren-
delkezünk aiapvetó után§zállitási mód a vasúti szállítás.

A vasúti §zállításokát a hadsereg igényei alapján a központi és a te-
rületi katonai közlekedési szervek szervezik és irányítják.

Az elsó 1épc§őben védó hadtestek részére az anyagi eszközök - e1-
sősorban 1őszer é§ múszaki harcanyag - után§zállítására naponta átla-
gosan 4-5 vasúti szálütmány (szállítmányonként 500-600 tonna) ke-
rühet ki§zállításra, rendszerint 2-3 kirakó állomásra.

A hadsereg részére - beleértve az elsó lépcsóben védó hadtesteket
is mindös§ze napi átlagban 15-20 vasúti szállítmány B-10 kirakó ál1o-
másra való kiszállításáva1 számolhatunk. Ezen szállítmányok döntően a
maga§abb harckészültség időszakában vasúti §zerelvényekre málházott
és a tároló körzetekben csoportosított készletekből keriilnek a kirakó ál1o-
másokra.

A kirakott va§úti szerelvények min€gy 30-50%-a a sérűt techni-
kai eszközök, íelesleges anyagok, illetve sziikség esetén a kitelepítésre
kerüő polgári és katonai javak hátraszálütására kerünek felhaszrráIásra.
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A hadmúveletek során a §érültek hátraszállítására - a hadsereghad-
táp elsó lépcsó vonalától - naponta 2-3 sebesült§zállító vonat (vona-
tonként 400 fó) kerülhet alkalmazásra.

b' A gépkocsi. szóllítások:
A hadtestagozatban alapvető után§zállítási mód a gépkocsi Szállítás.

A hadtest utánszállítandó anyagmennyisége napi átlagban 3000-3?00 ton_
na, amelynek rnintegy ?5-BOOfi-a a hadtest részére működtetett kirakó
állomásokra kerül vasúton kiszállításra. A további anyagmennyiség a te-
rületi raktárakból, polgári bázisokbó1, ellátópontokról kerüI a felhaszná-
lóig - rendszerint saját szállítóeszközeivel - el§zállításra.

A hadte§tellátó-ezred egy fordulóban (900,16-os üzemképességgel szá-
molva) mintegy 1200 t szilárd és 420 t folyékony anyag elszállítására ké-
pes. Az alárendeltek §zátlító eszközeirrek bevonásával a hadtest ö§szes
mobilizálható szállítókapacitása mintegy 2500 t sátárd és 650 t folyékony
anyag, így a szállítási igények kielégítése csaknem egv fordulóval biztosít-
ható, Figyelembe véve az átlagos szállítási távolságot (légvonalban 30-
40 km) és a rakodási időt, a szállítóeszközök napi futásnormáját, a kettó
íorduló is (összesen 160-200 km) te]jesíthető.

A hadsereg gépkocsi §zállító erói az anyag utánszállításokban feszí-
tett harcnapokon, illetve a kritikus anyagok, első§orban tűzérségi ]ősze-
rek é§ műszaki harcanyagok kiszállításában,,besegithetnek'.

A szóLlítósok megszeruezéséne!{, és Dégíehajtó]ón%k Jőbb sq,ió,tos-
sógai:

a) A had,műuelet előhészí,tése iclőszakóban:

- a csapatok elórevonásával, a hadászati és hadmúveleti készletek
széttelepíté§ével kapc§olatos szállítások elóre kidolgozott, pontosított ter-
vek alapján kerülnek végrehajtásra, (centralizált tervezés, decentralizált
végrehaitás) j

- a honi terüIeten folytatott védelmi hadmúvelet sajátosságábó1 ere-
dóen a hadsereg (FRONT) védósávjában levó csapatok anyagi eszközökkel
való feltöltése már az elókészítés időszakában megtórténhet, így a had-
múvelet kezdetére rendszerint a szükséges késztetekke1 rendelkeznek;

- a közlekedési hálózat múködőképes, a katonai szállítások túlnyo-
mó többsége (75-B0%_a) vasúton, a csapatok elhelyezési körleteihez le-
hető legközelebbi kirakó állomásokra történik ;

- a csapatok ellátásával kapcsolato§ szállításokra döntóen a saját
szállító eszközeik kerülnek felhasználásra, az elöljáró tagozatok szállító
eszközei minimális mértékben kerülnek bevonásra. Rendszerint kisebb
szállító kötelékek mozgásáva1 számolunk;

- az ellátási források (kirakó á]Jomások) irányokba történő működ-
tetése lehetőséget biztosit a keresziirányú mozgá§ok elkerülésére;

- ebben az idószakban a kiszállított anyagok döntő részét a védő_
körletek befendezésére és a tüzéfségi ellmelőkészítés érdekében létreho-
zott műszaki harcanyagok és lőszerkészletek képezik, amelyek kiszállí-
tásra keriilhetnek átra,kás nélkü az elöljáró tagozat szállító eszközeivel i§.

b) A uédelrni had,lnűuelet pégreka.ltdsa il,őszakőban :
_ a va$lti sállítás a hálózat múködőképességének fennáüásáig to-
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vábbra i§ alapvetó szállítási módként jön számításba a hadtesthadtáp ta-
gozatban működtetett kirakó állomásokig;

- a csapathadtáp tagozatban már alapvető szállítási mód a gépko-
csi szállitás 1esz. Ebben a tagozatban a szállítási íeladatokra - az átra-
kások számának c§öklenté§e érdekében - a hadtest és az alárendeltek
szállító eszközei egymást váltva (rotációban) kerülnek bevonásra;

- a szállító alegységek rendszerint kisebb kötelékben kerülnek a1-
kalmazásra, visszatérnek eredeti helyeikre, a technikai kiszolgálásra fe1-
használhatók a polgári szervek javító bázisai, jobban biztosítható a tech-
nikai színvonal;

- az elöijáró tagozatok (hadsereg, központhadtáp) gépkocsi szállí-
tó eszköei alapvetően tartalékot képeznek, ugyanakkor a vasúti hálózat
üzemképtelensége esetén tagozati hovatartozástó1 függetlenül közvetlenül
résztvehetnek az etső 1épcsóbe védő, illetve ellencsapást végrehajtó csa-
patok utánszállítási igényeinek kielégítéSében ;

- az elöljáró tagozatok 1eürült szállítóeszközei bevonásra kerülhet-
nek az ellen§ég betörése által Ve§zélyeztetett területekró1 a polgári ta-
kosság é§ a polgári javak kitelepíté§ére;

- 
jelentós vasúti szállítási igény jelentkezik a FRONT tartalékok

(szöVetséges csapatok) eldrevonására.
4. A köZlel.edési biztosítás Dezetése és sajútossó,gaí:
A) A kőzlekedésí bizto|itós pezetése :

A koalíció§ állományú FRONT átlományába tartozó összfegyvernemi
hadsereg honi területen folytatott védelmi hadművelete közlekedési biz-
tosítá§a a különböző hadtáptagozatba tartozó (hdt, HDs, FRoNT, központ-
hadtáp) közlekedési csapatok és szervek, valamint a polgári közlekedési
szervek kijelölt erői, e§zközei összehangolt tevékenységének eredménye-
ként valósu1 meg.

E tevékenység szervezése és vezetése valamennyi tagozatban a had_
tápvezetés rendszerében történik.

A közlekedési biztosítás végrehajtásának sajátosságaként jelentke-
zik, hogy a megvalósitásban résztvevő csapatok, katonai és polgári köz-
lekedési szervek feladatainak, alárendeltségi viszonyainak sokrétúsége
feszesebb vezetést és rendszerint az adott hadtáptagozattól magasabb szin-
ten koordinált együttmúködés megszervezését teszi szük§égessé.

A koalíciós FRoNT (HDS) védősávjában diszlokált _ az MN ös§z-
éfdekű, yalamint az MNk közlekedési bizto§ítására hivatott _ katonai
és polgári közlekedési szervek alárendeltségi vi§zonyaik megtartásáyal
a hadsereg közlekedési és műszaki c§apataival, valamint a központhadtáp
előretolt 1épcső állományába (esetleg a koalíciós FRoNT állományába
tartozó szövetséges közlekedési csapatokkal is) tartozó közlekedési csapa-
tokkal szoros egyúttműködésben részben yagy teljesen bevonásra ke-
rülhetnek a hadsereg védelmi hadmúvelete közlekédési biztosításának
Etegvalósítá§ába.

A honi terüeten fol}tatott első védelmi hadművelet közlekedési biz-
tosítása megszerveze§ének és \nezetésének alapját az MI\TVK és a Had-
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színtér Főparanc§nokSág egyeztetett követelményei §zerint kiadá§ra kerülő
MN HFcSF-i direktíva képezi.

A koalíciós FRoNT állományába tartozó hadsereg közlekedési biz-
tosítása megszervezéSéhez MN HFcSF-i direktíva kivonat és MN KSZF
szakintézkedés kerül kiadásra. Fronterók alkalmazása esetén a FRoNT
PK HTPH-i direktíva és FKSZF-i szakintézkedés is kiadásra kerülhet.

A hadsereg hadrnúveleti anyagi biztosítá§a érdekében létrehozott
és vasúti szereivényeken (vízi szállító eszközöliön, uszályokon) tárolt kész-
letek i<irakó állomásokra (kikötókbe) tőrténó előrevonását a készletek-
ke1 gazdlllkodó szervek (KHL és TEL Pságok) igényei alapján az NIN
KSZIrI (e§etleg a területi KSZI) szetvezi é§ irányítja,

A honi területen folytatott védelmi hadmúVelet során a FRoNT (HDS)
védősávjában védő, valamint disziokált különbözó alárendeltségú
(HÁPVP, MN LE. éS Re. Pság. központhadtáp) katonai szefvezetek vasúti
szállitásainak §zervezését és irányítását igényléseik alapján aZ }"{N KSZFI
(iiletve a területi KSZI-ok), a kijelöit katonai gépkoc§iutakon való köz-
lelreclésük engeclélyezését a területileg itletékes közúti komendáns egyseg
(rendszerint zlrszlóalj) diszpécser szolgálata végzi.

A hátországi rendeltetésú közlekedési ltatonai §zervezetek (az MN
KSZFI és alárencieltjei) vezetését az MN KSZF közvetlenül végzi.

A FiÁPVP alárendeltségébe tartozó közlekedési csapatok (köztekedési
dandárok) leladatai a HM és MN H!'cs-i direktivákban, ilietve az lIN
KSZF sza]<intézkeriésekben kerülnek meghatározásfa, Vezetésük a pa-
ranc§noki ve2etési rendsZerben való§ul meg.

A védelmi hadmúvelet közlekedési biztosítása vezetéséoek fontos ré-
szét képezi a MEM alárendelt§égébe tartozó száIlítási ágazatok Szátlitó
és Helyreállitó szoigáiataiva], az országo§ és megyei (területi) Honvéclel-
mi Bizottságokkal, a BM szerveivel együttmúködés megszervezésének
kérdé§e. Különijs fontossággal jelentkezik e feladat a polgári lakosság
é§ a polgári javak hadmúveleti területról történő kiürítési szállitásainak,
a kijelölt köziekedési háióZat üzemeltetésének technikai biztosítá§ának,
és rombolás utáni helyfeá]lításának, kiemelt objektumai őrzésének. az
ideiglenes átrakó körleiek elókéSzítéSének és működtetésének megszelve-
zése ós végrehajtása során.

E feladatok eredményes megvalósítása érdekében az együitműködé§
rneg§Zervezése és biztosítása mellett kiemelt szerepet kap a népgazdasági
szervek, vállalatok részére történó honvédelmi követelmények, felada-
tok megszabásában való aktív részvéte] és szakmailag megalapozott ja-
Va§la'úok kidolgozá§a.

B) A lcózleked,ési biztosító,s Dezetésénel<, sajdtossd,gai :

A koalíciós FRONT állományába tartozó összfegyvernemi hacisereg
honi területen lolytatott védelmi hadművelete közlekedési biztosítása ve_
zetését ega so1, sajótos ténuező liguelelnbeuételéoeL kell megszeruezni:

a) A védelmi hadműVelet telületén a hadsereg (FRoNT) csapatain
kívül más a]árendeltségú katonai és polgári szervek tevékenykednek,
működik a hadigazdaság, az ország.
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így a koalíciós állományú FRONT védősávjában meglévó közleke,
dé§i hálózai nem csupán a FRoNT csapatainak érdekeit, hanem az ott
diszlokált egyéb alárendeltségű katonai szervezetek, fegyveres testületek,
hadiipari, népgazdasági termelő és szolgáltató vállalatok, polgáfi szer-
vek és a lakosság közlekedési igényeit is kiszolgáIja.

Ebből eredően a hadsereg (FRONT) közlekedési biztosításának
meg§zervezését és vezeté§ét ezek ligyelembevételéve1 kel1 megvaló§í-
tani.

b) A közlekedés biztosítás vezetésében nem tisztán csak a katonai
vezetés érvénye§üI, fokozott az együttmúködés szükséges§ége ;

A hadsereg (FRoNT) védósávjában diszlokált - az MN ö§szérdekú,
valamint az MNK közlekedési biztosításáfa hivatott - katonai és pol-
gári közlekedési szervek eredeti alárendeltségi viszonyaik megtariá§a
mellett - a hadsereg (pRoNT) közlekedé§i és múszaki csapataiva1 szo-
ros együttműködésben vesznek részt a hadsereg (FRoNT) védelrni had-
múvelete közlekedési biztosításában.

Tevékenységűket a FRONT igényeinek megfelelően, de az MNVK
és a Hadszintér Főpa]:ancsnokság által egyeztetett követelmények és
a §aját eiöljáró szerveik által megszabott feladatok szerint végzik.

c) Szükségessé válhat a hátországban is egyes kiemelt fontosságú
kommunikációs irányok műkődőképessége biztosításáért való felelősség
katonai kézbeadása, a katonai közlekedési erők e célra tórténő koncent_
rált alkalmazása.

d) A különböző alárendett§égű közlekedési csapatok, katonai és
polgári közlekedési szervek tevékeny§égének összehangolá§a felső§zintű
koordinálást igényel, amelyet az MN lryP-tó1 keii irányítani.

e) Kiemelt szerepet kapnak a központi köZlekedési erók a hadse-
reg és a FRoNT védelmi hadmúvelete közvetlen közlekedési biztosítá-
sában.

f) A hadmúveleti (Dunántúli) területen a ievékeny§égek közvetlen
irányítására az együttműködés bizto§ítására a központi katonai közle-
kedési szerv vezetéséve1 operatív c§oport 1étrehozása válhat szükségessé,
állományában a hadsereg (a FRoNT) parancsnokságok és MN §zintú
anyagi szolgálatok, a BM kózlekedési és tanácsi, a MÁv és a közúti
igazgatóságok képviselóivel. E téren hasznos tapasztalatokat szereztünk
már a ,,BARÁTSÁG_8B'' gyakorlat atkalmával.

g) A c§apatok ellátásával kapcsolatos szállitási igények kielégíté-
§ét az anyagi szolgálatokkal szoros együttműködésben kell kooordinál-
ni.

h) Szükségessé válhat operativ csoportok múködtetése a vasúti
Szállítások íolyamatosságának biztosítása központi irányítása érdekében
a határmenti (Záhonyi) átrakó körletekben.

köuetkeztetések:
a) A védelmi hadmúvelet közlekedési bizto§ításának sajátosságai,

a közlekedési biáositásban résztvevó katonai és pofuád erók felsó-
szinten koordinált és irányított tevékenysége a vezetési §Zintek, tagoza-
tok számának c§ökkentését teszi szük§égessé,
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b) A közlekedési biztosításban résztvevő szervek sokféle rendel_
tetése és alárendeltsége fokozott követelményeket támaszt az egyitt-
múködés megszervezéséhez, tevékeny§égük operatív irányításához.

c) Az ellenség közlekedési hálózatra és a közlekedési csapatokra
való fokozott ráhatásának 1ehetósége szükségessé teszi a közlekedé§i
csapatok feladatainak, szervezeti felépítésónek, a hadászati készleteket
tároló vasúti szerelvények diszlokációjának felülvizsgálatát, átértékelé_
§ét.

Az elmúlt években lefolytatott gyakorlataink tapasztalatai azt iga-
zolták, hogy a honi területen vívott védelmi hadmúYelet közlekedési
biztosításának megtervezé§énél olyan sajátos körülmények adódnak,
amelyek figyelembevétele erősen befolyásolhatja mind a harcoló csapa-
tok közlekedé§i biztosítását, mind a közlekedési csapatok, szervek alkal-
mazáSáí.

Dunóntúl közlekedési hólózotónok kotonoíöldrojzi
és közlekedésműszoki értékelése, elemzése

Erőss Ferenc alezred,es

Az olszág védelemre történő íelkészítése egyik fontos elemét képezi
a közlekedési hálózat lelkésziLése is.

Á haditechnikai eszközök korszerúsődésével számottevó javulás kö_
vetkezett be a c§apatok optimáiis mozgásának biztositása terén,

A védelmi hadmúvelettei és harccal kapcsoiato§ tevékenységek meg-
követelik a közlekedési hálózat maximáIis felkészítettségét. Az esetlege-
sen ]étrehozható rombolások, a közlekedési hálózatra és azok csomópont-
jaira nagypontosságú fegyverekkel mért csapások által keletkezett tor-
laszok, akadályok elhárításához, a megszakadt forgalom és műtárgyak
helyreállításához alkalmas helyreáuító erőkre, eszközókre van szükség.

Ezek a helyreállító erők katonai és polgári erőkből kerülnek (kerül-
hetnek) ki és tevődhetnek össze_

A helyT eállítás és a védelmi hadműveletet megvivó csapatok Védő-
körleteiben, vagy azok mögöttes terü]etein hajtható végre, s szorosan
kell illeszkedjen a csapatok álta1 végrehajtott mozgásbiztosítási feladatok
rendszeréhez. Ez a közút\ é§ vízi mozgásbiztosítási feladatokra egyér-
telmúen illeszthető, míg a va§úti hálózatra vonatkoztatva a c§apatokhoz
szorosan nem kötődő helyreáJ.lítási feladatokró1 van szó.

A már leírtak ligyelembevételével az elmúlt időszak továbbképzé-
sei, törzsfoglalkozásai, hadijátékai e szellemben kerü]tek 1evezetésre.
Ezeken egyértelmúen bebizonyosodott, a tervező munkát mennyire be-
folyásolja a közlekedési bá\ózat (út, vasút, vízi út) előké§zítettsége, álla-
pota és várható sebezhetősége, a domborza,lri és yíztajzi viszonyok.

A tervező munka e]ősegítésére, esetleges új ismeretek közreadására
gondoltam akkor, amikor a védelmi hadmúvelet kialakításához talán nél-
külözhetetlen oldalról közelítettem meg a Dunántúl terepjelleg, dombor_
zati viszony, vizrajz és közlekedési hálózat szerinti felosztását, értéke-
lését.
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I. A Dulxántú,L hequei, donbof zata,i:

- A Zalai-domb§ág jellegzete§ arculatát a Zala és a Mura folyók
közötti észak-déli irányú, egymással párhuzamos, hosszú, egyenes völ-
gyek határozzák meg, A völgyek fogadjálr be az észak-déli irányú uta-
kat és a dombság csapadékvizét elvezető kisebb vízfolyásokat. A kelet-
nyugat irányú mozgások a kiépített utakon kívül erő§en korlátozottak.
A völgyek talpa vizenyős rét. A tengerszint feletti magasságok 200-340
m kózött változnak,

- A Pannonhalmi-dombság három egymá§§al párhuzamos, 260 300
m tengerszint feletti magasságú, észak-délkele1 irányú vonulata jelent
komolyabb akadályt. Átjárás a 6-7 krll széles Győr-Ménfőcsanak Nagy-
barát lrözijtti területen, valamirrt az úgynevezett ,,gici átjárón" lehe§éges.

- A Balrony a Dunántúli-középhegység kiterjedésében és irárryá
ban egyik 1egjelentósebb hegl.vonuiata, Átlagos tengerszint feletti ma-
gassága 3-400 m, azonban eg},es pontjai elérik a ?00 métert is. Katona-
{ö}drajzi jelentőségét a kelet-nyugati irányú, veszprém-Devec§er köz-
ti, valamint az észak-délkelet irányú Móri-árok adja, amely a hegységet
a Vértestő1 választja el.

A Bakonyon átvezető legfontosabb irárryt a Veszprém-Devecseri
árok jelenii. amelven a B, Sz. főköZlekedéSi utunk is átvezet.

A Móri-árok az átvezető 81. fkl. úttal hadmúveleti szempontbóI is
ielentő§, Fontos ö§szekötő r,onal a Győr-Komárom-Tata-Kisbér által
határolt iankís, síkvidéki jellegú, valamint a Székesfehérvár Ercsi-Du-
naföldvár és sió-csatorna által határolt terűlet között,

A Bakony domborzati viszonyai alapján jelentős katonaföldrajzi té-
rrvező, a véc'lelenr hatékonyságát pozitívan segíti.

- A vérte§ 450-480 m tenger§Zint feietti magasságáVal iS jelentő§
akadályt képez. Észa-kke}eti lejtőjénél húzódik a mintegy 0,5-0_6 km
széles taíabányai árok, amell, a Gerecse déli vonulatátó1 választja el. A
hegységen való áthaladás csak a kiépített utakon lehetséges-

- A Gerecse Lábatian-Tardosbtinya-Vértesszőlős irányú vonulata
jelentős akadál\.t képez a naga 370-650 m tengerszint feletti magassá-
gával.

A Bokocl-Környe-Tata irányába húzódó Által-érre támaszkodva
kedvezőek a feltételek a nyugat f€lől t/lmadóval szemben a védelem ki-
építésére.

A Gerecse északi részén a Lábatlan-Almásneszmély vonalában 0,3-
2 km között változó Duna-Vijlgy könnyen zárható.

Közlekedés a kelet-nyugati irányú, 10. fkl, úton és a Gerecsén át-
vezető észak-déli irányú kiélrített utakon lehet§éges.

A Duna és a Gerecse északi szegélye által hatírolt terület nagy je_
1entőségge1 bír a fóváros lelé vezetó irány lezárásában.

- A Pi]is, a visegfádi és a Buclai hegység szinte egységes tömbjét a
Budapest-Pomáz-Pilisszentlélek-Esztergom, illetve a Budapest-Pilis-
c§aba-Dorog Tát irányaba vezetó utak osztják meg,

Általában elmondható, hogy közlekedés csak a kiépíiett utalron 1e-
hetséges,
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A három hegwonulat közül legjelentősebb a Visegrádi hegység a
mintegy 750 m-es tengerszint feletti magasságával. Mindhárom hegység
Budapest nyugati irányú védelmét jól segíii, harctevékenységre kevéSbé
alkalmas.

- A Somogyi-dombság több ré§zből álló, domborzatilag elkülönít-
tLető,250-320 m tengerszint feletti maga§ságú, völgyekkel tagolt részre
oszlik. A lejtőalapnál vezetett úthálózata kielégítő. A dombvonulat a harc-
tevékenységeket különösebben nem gátolja.

- A Barauyai-szigethegységból egyedül a mintegy 430-6B0 tenger-
szint feletti magasságú Mecsek bír jeleniőséggei. Bonyhád-Bükkösd
közötti szakaszrrn é§zak-déii irányú mozgás általában csalr a kiépített
utakon, illetve a Mecsek déli lejtője lábánál vezető éSzak-délnyugati
irányú, 6. sz. fkl. úton lehetséges.

- A Mecsektől délre levő Villányi hegység iránya, magassága es
kiterjedése alapján nem jeienthet számottevó akarlályt.

Mint a Dunántú1 jellegzetes ré§ze, említést érdemel még a Kisalföld.
Számottevő természeti akadályai nincsenek. ÍJíhá]'ózata sűrű. manöve-
rezési lehetőség jó. Harcászati jelentőségű akadályt még a Soproni és a
Kó§zegi hegység, valamint a Rába déli partjára támaszkodó Vasi hegyhát
és Kemeneshát jelenthet-

A Mezőföld a Balatontól keletre esó. a Sió, a Kapos és a Duna-völgye
közötti síksági jellegű terület, Katonaföldrajzi szempontbó1 ielentősebb
akadályt nem képez.

Il. A DunönIúl jellem?ö íoluói. L)izei:

- A Dunántúl északi és keleti irányból a Duna határolja, Az észak-
nyugati országl-ratár és Szob közötti Csel-rszlovákia-Magyarország köZös
szakasz hossza 142 km, Szob és a déli or§zághatár közötti kizárólagos ma-
gyar szakasz hossza 275 km, Az összes hajózhatí s2akasz hossza 41? km.
\/Ízg:,űjtő terüiete 40 134 km!.

A vízi úton 1000-1 600 tonnás hajók közlekedhetnek a mindenkori
vízálIás és korlátozások íigyeIembevételével.

A Duna átlagos esése 5-10 cm/km. Mélysége 1.?-10.0 m, szélessége
290-600 m között változik. Közepes vízsebessége 1,0-1,7 m/sec. A Duna
partja általában szabályozott, 2-5 m magas, de előfordulnak 5-10 m
magas partszakaszok is. A vízjáték 5.3-9,2 m között változik.

A meder kavicsos, homokos, de előfordul homokos agyag is. Kemé-
nyebb teieken a jég előfordulása december közepétől február közepéig
tart. Teljes beállása általában csakk 10-12 napig tart. A jég vastagsága
elérheti a 25-30 cm-t.

Legielentősebb hajózsilipek a soroksári Dunaágban találhatók. A fó
haiózóúthoz csatlakozik még a Mosoni-Dunaág 122 km-es szakasza. vala-
mint a Győri Dunaág 14 km, a Szentendrei Dunaág 30 km és a Soroksári
Dunaág 55 km hosszú hajózható szakasza. Kedvezó vízállás esetén a mel-
lékágakon 600-1000 tonnás hajók közlekedtetése biztosított, Meltékfolyó-
it a Rába és Sió jelentik a dunántúli területen.

A Duna 417 km-es szakaszán B db liözúti.3 db vasúti és 2 db közös
közúti-vasúti híd található.
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A hidak hajózható nyílásai 80-190 m között változnak. A hidak
alsó élének maga§§ága ,,0" vízállás e§etén 12,9-16,8 m között változik,

Berendezett kompátkelőhely a kizárólagos magyar szakaszon 14 he-
lyen van. A kompok teherbírása - a váci és mohácsi 150 t teherbírá§ú
kompok kivételével - 20 és 60 t között változik-

A Szentendrei Dunaágon 2 helyen, a Soroksári Dunaágon 2 helyen
működik komp.

A Duna legkisebb vízhozama 600, legnagyobb vízhozama 9 000 mi]isec.

- A Kisalföld jellemző folyóját a Rába jelenti, Vízgyűjtó területe
nagy lejté§ú, csapadékos, A Rába ebből következően sok vizet szállíí. víz-
hozama általában egyenletes. vízgyújtő területe 5 563 km2.

Sárváftól a torkolatig a folyó szabályozott, mindkét oldalt kiépített
árvédelmi töltés fogja közfe, A partmagas§ág 2-4 m között változik,
anyaga agyag, vagy agyagos h omok, ezért omlékony. Hossza 192 km.

Szélessége a szabályozott szakaszokon 35-45 m, mélysége 2-3 m,
vízsebessége 1,0-1,5 mlsec, A hullámtér szélessége 3 600 m között vál-
tozik. A legnagyobb vízáilás március és október hónapokban jelentkezik,

- Jellemzó vízfolyá§ még a Sió-c§atorna, amelynek szélessége 15-20
m, mélysége 2,0 m. A Balaton felesleges vizének 1evezetését szolgálja a
siófoki zsilipen keresztü], Hossza 123 km,300-600 tonnás hajók közleked-
tetésére alkalmas, 20-25 perces zsilipelés figyeiembevételével. Szintkü-
lönbség 4 m. A zsilip 85x12 m befogadóképességű.

- A Sárvíz észak-déli irányban meghatározó vízfolyás Székesfehér-
vár és Szekszárd között, Székesfehérváító1 csatornázott, medre iszapos. a
bal part sok helyen mocsaras, nagyrészt nedves legeló, hosszabb esőzések
után a magas ialajvízszint miatt járhatatlan.

A Fehérvárcsurgó és Pátka téíségi víZtározók vizének leengedésével
akadály jellege változtatható.

A Rábca, a Marcal, a Zala, az Által-él,. a Kapo§ és a Koppány viz-
folyások értékelósére kisebb akadá].y jellegük miatt nem tórek ki.

- Legnagyobb állóvizünk a Balaton. Kelet-rryugati ifányú nagy
vízfelülete szinte megosztja a Dunániúlt, Tjossza 77,2 km, szélessége 1,4
km-tő1 (Tiharr1.-Szántód között) 16,9 km között változik.

Vízmélysége 2,5-4,0 m, de az ún. Tihanyi kútban a 10,8 métert i§
e]éfi. Rendszeresen hajózott út hos§za 125 km. Áruszállításra 300-700
tonnás hajókat közlekcdtethetnek. A rövid, 3 4 nap alatt beálló jég vas-
tag§ága hideg iél setén 40 60 cm-t is elófhet.

A Ba]aton komplorgalmát 3 db 86 és 1 db ?3 tonnás komp bonyoiítja.
IIl. Dunőntú,I hözteherlését biztosító hdlózqtolc róuíd értékelése :

- A vasúthálózat Dunántúlra eső hossza 3 319 km, az MNK vasút-
vonalainak 410ii-a.

Ebból fő vasútvonal 2 060 km, mellékvonal 1 259 km.
A fó- és mellékvonalakból 20 t iengelynyomásra alkalmas az össz-

hossz ?6%-a,2 523 km.
villamosított a vonalak 100/n-a,

Egyvágányú íóvonal a teljes ho§§z 50%-a, 1 670 km.
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- Dunántúl vasúthálózatán összesen 235 db híd találbató, 9 462,39
fm összhosszban.

A hidak teherbirása általában megfelel a va§úti szabványban elóírt
7x25 t teherbírásnak.

A fővonalakon általában rácsos szerkezetű alsópályás fémhidak a
jellemzők, de beépítve megialálhatók a Pto, Pts, P26 típusú provizóriu_
mok is.

A mellékvonalak jellemzó hídja a vasbeton szekrénytartós, a vasbe-
ton teknőhíd, de számolhatunk a fővonali jellemző hidak változataival is.

- Dunántúlon va§úti határátkelőhelyek működnek Csehszlovákia
irányába Szob, Komárom, Rajka vasútá1lomásoknál, Ausztria irányába
Sopron. Ágfalva, Magyarfalva, Szentgotthárd, Ijlegyeshalom. Jugoszlávia
irányába Murakeresztúr, Gyékényes és Magyarbóly vasútállomásoknál.

Szükség esetén az alábbi irányokban lehet a felszedett vonalak ki-
építéséve1 újabb va§úti határátkelőhelyet nyitni :

- Rédicsből kiágazva Lendava irányába, mintegy 2,6 km megépí-
tésével,

- Barcs nyugati területén felszedett deltavágány 1,6 km-es szaka-
szának megépítéséve1.

- Dunántúl berendezkedését. vasúthálóZatát figyelembe véve meg-
állapítható, hogy rombolás szempontjábó1 a szinte minden nagyvároson
átvezelő, fó vasútvonalak 1ehetnek a célpontok. Ezért nagy jelentöséget
ke]l tulajdonítani a kerülóirányok, delták kiépítésére, a felhagyott vona-
1ak aktivizálására, a mellékvonalak tengelynyomásnövelő feladatainak
végrehajtására.

Dunántúli hálózaton 11 db alagút található, összesen 3 512,3 m hossz-
ban, ami a dunántúli vasúti hálózat 0,7oln-a.

Nagyságrendileg elenyésző, de rombolás esetén 1ényegesen nagyobb
jelentőségge1 bír.

- Dunántúl területén 15 db HM iparvágány van, Ezek a csapatok,
intézetek közvetlen összekötteté§ét biztosítiák a kiépített vasúti hálóza-
ton, más katonai, polgári szervekke1, gyakorlóterekkel. 10 db iparvágány
rendelkezik valamilyen típusú rakodóva1. Tengel},nyomás alapján az elő-
írt kívánalomnak megfelelnek.

- A vasúthálózat értékelő adatai alapján a nyíltvonali kirakásra
alkalmas vona]szakaszokat felmértük, s ez alapján megállapítható, hogy
nagy részük igazodva a terephez, első§orban a Balaton és a Duna közötti
területre e§ik.

Az erdei vasútak vizsgálatából kitűnik, hogy elsősorban a Dunán-
túl erdős, déli területein maradtak fenn, aho1 kapcsolódnak a íafeldolgozó
üzemekhez.

- Dunántúl burkolt úthálózatának megyénkénti bontá§ú értékelé-
sét elvégezve megállapítható, hogy a Dunánhllon az MNK kózílhálózatá-
nak mintegy 410fg-a, 141?4 km talátható. A mintegy 15 000 km útból két-
irányú lorgalomra nem alkalmas 3 4O0 km űt, az összhálózat 220ft)-a.

- Dunántúlon útkategóriánkénti bontásban elkészített hídadatai
alapján, össze§en 3 312 db híd található, 40 309 fm hosszban. Ebből látható,
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hogy Dunántúl úthálózati adatai alapján 1km-re átlagosan 2,7 fm híd
esik,

Megyénként általában 3*4 000 fm híd fenntartásáró1 kell gondoskodni,
illetve szükség szerint ezek egy részének helyreállítása jelentkezhet fela-
datonként.

A Dunántúl, mint terep, és a közlekedési hálózat rövid értékeléséból
egyértelművé válik, hogy az új védelmi doktrína új gondolkodást, a vár-
ható tevékenységek újszerű megközelítését és szervezését igényli.

Az összfegyvernemi hadsereg áltai elfoglalható védősáv berendezése
komoly múszaki zárrendszer létrehozását is feltételezi, amelynek célja az
ellenség támadó csapatainak feltartóztatása, veszteségokozás erőkben, esz-
közökben, a támadá§ meghiúsíiása.

Amennyiben az ellenség támadó csapatai tért nyernének, úgy a mű-
szaki zárakat aktivizálni kell. Ebben az esetben az ellenség álta1 mért
nagypontosságú fegyverek c§apá§ái mellett, a saját robbanó és nem rob-
banó múszaki zárak hatékony alkalmazá§a is a közlekeedési hálózat és
azok létesítményei nagymérvú rombolását idézi elő.

Mindez a csapatok azonnali mozgásbiztosító tevékenysége nrellett
felveti a helyreállítás polgári erő-eszköz§zükségletét is_

Jelenleg is érvényes intézkedés szerint ,,A szállítá§i (közlekedési)
minisztériumok és azok szervei fe]elósek a meg§zakadt forgalom helyre-
állításáva1 kapcsolatos rendszabályok időbeni és maradéktalan végrehaj-
tásáért".

Ez teremtette meg a feltételét a jelenlegi KÖHÉM (jogelódje KM)
részére a helyreállításhoz szükséges anyagi készletek létrehozására, esz-
sze]rű lépcsőzésére, §zéttagolt, rejtett elhelyezésére, a különböző területi
helyreállító alakulatok 1étrehozására.

Ezek az alakulatok (vasúti, közút| vizí) a polgári életben megievő
területi e]v szerinti elosztású szervekre építve kerülnek kijelólésre,

A vasúti helyreállító alakulatok a §peciális feladatok szerint tagozód-
nak. Megtalálható közöttük a távközlő és bizztosítóberendezés, mozdony
és kocsi, pályaheiyreállító, íelsővezeték helyreáilító, de köztük van a TS
vasúti uszályhídépító és helyreállító alakulat is.

Dunántúi területén mintegy 20 helyreállító alakulat kerül felállításra.
Teljesítményüket a rendelkezésre á]ló gépek teljesítménye és a rom-

bolás mértéke határozza meg, így konkrét adat közlését nem 1átom cél-
szerúnek.

A közúti helyreállítás szempontjábó1, mivel nem o1yan szerteágazó
feladatot jelent, mint a vasútnál, elsó§orban út- és híd helyreállító ala-
kulatok f elállításáva1 számolhatunk.

Dunántúlon helyezkedik el 23 helyreáilító alakulat, ami közel fele
a közúti helyreállító szolgálat állományának,

Naponkénti teljesítményijket a rögtönzött, vagy ideiglenes helyreál-
1ítási követelmények szer,int leh€t összegezni. Így ezek képesek 10-18 000
fm út és 30-50 m híd helyreáüítására a dunántúii területen.

A hajózás helyreállító alakulatok a TS uszályhídépitó, a javító é§
ezek vezetó állománya képezi.
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Feladatukat a meglevő készletekből, előre kijelölt helyeken közúti
és vasúti Ts uszályhidak megépítése, íenntartása és szükség szerinti hely-
reállitása jelenti.

A helyreállító alakulatok atrkalmazhatók önállóan, vagy az MN ha-
§onló íeladatra kijelölt helyreállító eróivel együttmúködve.

A fenti elemzésben a parancsnokok és törzsek ilyen irányú felkészí-
téséhez kívántam nem a telje§ség igényével segítséget nyújtani.

Egyértelmú, hogy a cikkben leírtak, esetleges kinyilatkoztatá§ok nem
aegdönth€tetlendk. Jelenlegi védelmi koncepciónk is riapor|ta vet fel rlj,
megválaszolatlan kérdéseket, ez pedig minden eddigi elgondolás vizsgá-
latát igényli.

A védelmi doktrína fő céIkitúzései megvaló§ítá§át, hazánk védelmét,
egy esetleges agresszió elhárítását a békében történő hatékony felkészí-
tés jelenti, amely ideológiai, gazdasági, katonai kérdésekben egyaránt
lontos döntéseket igényel.

A korszerű onyogmoz9otós
oktuólis kétdései és felodotoi

szrenka Antal őrnaga

Felvetódhet a gondolat, hogy a jelen gazdasági helyzetben az MN
egyre szúküló anyagi lehetőségei időszakában időszerú téma-e a korszerú
anyagmozgatás aktuális kérdéseit elemezni. Célszerú ezze1 a gondolatta1
részletesebben foglalkozni, a téma belső összefúggé§eit i§ elemezni, va-
lamint az MN jelenlegi helyzetét vizsgálni, összehasonlítani a népgaz-
daság anyagmozgatási helyzetéYel mielőtt választ adnánk a kérdésre.
) Mit t@k(Lr (u Qfuaagmozgútas fogo,|ma az MN-ben és mit a népgaz-
d,asó,gban?

- Az MN-ben az anyagmozgatás fogalma alatt az anyagok rakodásá-
va]., rövidtá!'li (belső) szállításával, tárolásával, készletezésével kapcso-
latos műveletek összességét értjük, amely nem jár együtt az anyag alak-,
vagy állapotváltozásával.

- A népgazdaságban az anyagmozgatás fogalma alatt a társadalmi
újratermelési folyamat minden lázisában elóforduló, az anyagok, félkész
és késztermékek, illetve áruk nem nagy távolságú helwáltoztatását cé1-
zó o1yan tevékenységet értenek, amely nem jár együtt alak-, vagy állapot-
változással és amely kézi munkával, vagy sajátos eszkózökke1, gépekkel,
berendezésekkel - elsősorban terüeti korlátokon belü - megy végbe.

A két fogalom összehasonlításábó1 azonnal kitúnik, hogy a népgaz-
daságban használatos bővebb, komplexebb. Ebbó1 adódik, hogy másabb
jellegú feladatot kell megoldani és így a tecbnikai eszközök között is kü-
1önbség van. Míg a népgazdaságban a gyártási folyamatokban a folya-
matos üzemelésíí anyagmozgató gépeket, e§zkkózöket (szállító szalag, gör-
gős száuítópályák, konvejorok stb.) alkalmazzák a leggyakrabban, addig
az MN-ben a szakaszos üzemelésúeket (ta.rgoncák különböző típusai, da-
ruk stb) használjuk. Ezeket figyelembe véve a népgazdaságban alkalma-
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zott 4nyqgpnozgatfui folyametoft telje§körűgn nqp. hanem néhány, eleme
található me€ ae MN.-ben. EEéTI a telj9skörú ,d§§zeha§oDiítás is téves €red-
ményre vezetne.

Az ang ag mo zg a-tds hetg zete
A végrehajtott nemzetközi termelékeny§égi színvonal összehasonlítási

számításainak eredményei azt jelzik, hogy a népgazda§ágban az élőmun-
ka alacsony hatékonyságának az egyik oka a kisegítő tevékenységek, e3ea
belül a nagy létsámot tekötó anyqgmozgatási, sáuítá§i, raktározási te-
vékenységen foglalkoztatottak magas aránya, e munka gépesítettsegének,
automatizáltságának és s4eryezett§égének alacsony szinvona]a. Ezt jól
példázza az, hogy ]a fófoglalkozású anyagmozgatók több mint a fe}e (á6O/n_
a) 1985-ben is kézze1 dolgozott. Az anyagmozgatás nagy hányada 63,40/6
egyú,tt4l nebéz fizikai ínunka i§, amelyet gyakrart kedvezótlen körülmé-
nyek között teljesítenek a dolgozók. Ez a iiedvezőtlen helyzet elsődlegg-
sen a közlekedésben végzett anyagmozgatások §orán tapasztalható (\ia-
gonbó1 ömlesztett áru kirakása stb.),

A népgazdaságban az anyagmozgató géppark is kezd elöregedni (a
gépek egynegyede nullára le van irva). Ez a folyamat várhatóan tovább
romlik, mivel a gépek beszerzé§e csökkenó tendenciát mutat, valamint a
selejtezések erőteljesen visszafogottak.

Az előzóekben leírtaktó1 élesen eltérő néhány vállatat anyagmozga-
tási kultúrája. A népgazdaságban már megtalálhatók o1yan raktározási
és anyagmozgatási technológiák, melyek §zámítógép vezérlésúek, jelen-
tős anyagfor€almat 1ebonyotító raktárak te]jes feltigyeletét néhány em-
ber látja e1. A számítógép az anyagmozgatás vezérlésén tú1, naprakészen
nyilvántartja a raktári k§szletet, könyveli a küönböző anyagmo€atá-
sokat.

Ez a néhány példa jó1 tijkrözi, hogy a népgazdaságban is milyen je-
lentős küönbségek vannak az anyagmozgatás gépesitettségi színvonala
között. Megtalálható a kezdetleges, elavult módszerektól kezdve a csúcs-
technikát jelentő számítógépes vezérlési rend§zerekig, az elhasználódott,
nullára leírt, de még iizemelő géptől a most vásárolt ToYoTA targon-
cáig minden.

A Magyar Néphadsereg anyagmozgatási rendszerére is jellemzó ez.
Megtalálható az elavult ,,nullára leírható" rakodógéptól kezdve a nép-
g4zdasá€ban közepes technikai színvonalat képviselő egy-két éves (visz-
szafogott beszerzésekbőI adódóan néhány dara$) is, A modernebb, fej-
lette}b technikai színvonalat képviselő rakodógépekkel, felrakógé,pe|ke1,
automatizált álványkiszolgriló rendszerekkel azonban nem rendelkezünk.

Az MN-ben a 70-es éYek közepéig egységes koneepció és feletősség
meghatározás hiányában az anyagnem felelós szolgálatok önálban sze-
reztek be anyagmozgató és rakodó gépef{et. Ennek következtében a gépek
és eszközök sokféie típu§4 került a r€ndszerbe, melynek az iizemelietési
és üzembentartá§i rendszere nem lett kialakítv4, y€y csq& helyi kezdg-
rnényezések alapján alakítotiík ki. Ezek a problémák még ma is hatnak.
Például: felméréseink alapján - az elmúlt években sziikségszerúen vég-
rehajtott selejtezé§ eu§nére _ (nint9gy 90 db elavult, elhásználódoit
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rako@ép lett kiseleitezve) napjainkban még mindig mintegy 130 típus
van rendszerben.

Az MN KSZF_seg 19?3-tó1 lett az anyagmozgató gépek és eszközök
anyagnem felelőse. Az MN-ben ez időtő1 számítható tehát egységes _ az
alkalmazottakkal egyeztetett - elvek szerint az otszág é§ a §zolgálat min-
al,enJrori pénzügyi lehetőségei függvényébeni beszerzés.

Tudományos alapon kidolgozott elgondolás és a szüksége§ tapaszta-
latok hiányában, továbbá a népgazdaságban és egyes baráti hadseregek
ben (NDK-NNH, CSN) anyagnozgatási rendszerek (raklapos egység-
rakományok, ehhez kialakított emelővillás rakodógép) példájára a nép-
hadseregben nem került kellő módon érvényesítésre az az elv, melyet a
jóvőben kiemelten kell érvényesíteni, hogy o békében alkalmazott eszkö-
zöh Legllenek alkallnasak a há,bor,ús rakod,ási, Jelad,atok Dégíehd,jtásáro ás-

Így kerültek a rakodódaruk a terepjáróképességgel rendelkező ta-
gozatban is közúti alvázre, illetve a laktanyai anyagmozgatásban nagyobb
hangsúlyt kaptak az emelővillás targoncák. Ezek közül is egy rosszul ér-
telmezett takarékossági elgondolás kapcsán az elektrornos emelővillás tar-
goncák.

Az anyagmozgatá§ területén új fejezet kezdódött az 1980-as évben,
amikor felsőszintú utasítások egységesen szabályozták le a néphadsereg
raktárgazdálkodási és anyagmozgatási Iendszerét.

Az utasítás és az intézkedés szabályozza a felsőszintú gazdálkodó
szervektól kezdve a katonai szervezetekig mindenkinek az anyagmozga-
tásban a helyét, szerepét és feladatait. Kido]gozásra kerültek a rakodási
technológiák, melyek pontosítása, korszerúsítése a lendületes kezdet után
visszzaeset. Ennek több olca is van:

- a kezdeti időszakban nagy számban kerültek az MN rendszerébe
a rakodógépek és egységrakomány-képző e§zközök;

- el§ő időszakban ez egy gazdag kidolgozási lehetóséget kináló te-
rületként jelentkezett, az ill, dolgozó á1lomány szép alkotói sikereket ért e];

- napjainkra jelentósen csökkent a rakodógépek beszerzési üteme,
egyre kevesebb a rakodási technológiák kidolgozása szempontjából sza-
bad terület, illetve az állomány figyelme más irányba terelódött át és
csökkent a kezdetben tapasztalt intenzitás.

A 80-as évek közepére a népgazdasági bázison végrehajtott rakodó-
gép-kezelói, karbantartói kiképzések elsődlegesen a néphadsereg bázisára
tevődtek át. Jelenleg évente a néphad§ereg bázi§án mintegy 500 fő kerü
kiképzésre és kap a népgazda§ágban is elfogadott kezelói igazolván}t.
Egyre inkább előtérbe került az a törekvés, hogy költsége§ és nem min-
den esetben megbízható népgazdasági javítóbázisokról térjünk át a nép-
hadsereg javitóbázisára. Így kerüitek kialakításra a Kapoly, Törökbálint,
Táborfalva helyörségekben rakodógép javítő múhelyek, illetve az alkat-
rész jobb ellátá§a érdekében alkatrész boltok.

A békében jelentkező nagy súlyi és méretú terhek gépesített rakodá-
§i igélyérrel párhuzamosan megjelent a háborús ellátási rendszerben is a
Takodások gépesítésének igélrye.

Ebbea a tém,iban szoros együttmúködés alakult ki az MN 5232, MN
Feg!.verzet-tedEikaí Szotrgálat és az MN KszF-§€ között. Az együttes

67



munka eredményeként kialakult az az eszköztendszer, amely egyaránt
alkalmas a különbözó méretű és tömegű anyagok gépi rakodására, mind
a béke, mind a háborús viszonyok között is. Az eszközrendszer csapat-
próbája, a különbözó gyakortatok során történő alkalmazá§ának, vala-
mint a bemutatókon szerzett tapasztalatok alapján 1988 májusában az
MN FVTFCSF-§ég és az MNHF-§ég Tudományos Tanácsai az elfogadá-
sára és bevezetésére javaslatot tettek.

A BO-as évek második felében a népgazdaság nyújtotta lehetőségek
csökkenósével párhuzamosan évről évre jelentősen csökkent a hadsereg
részére az anyagmozgatás és rakodásgépesíté§ céljára biztosított költség-
vetés. Ez először a hábqrús rakodási rendszer korszerűsítésére biztosított
költségvetési előirányzat csökkeniésében, majd teljes mértekú megvoná-
sábarr, késóbb a béke anyagmozgatási tevékenység korszerűsítésére for-
dítható költségvetési előirányzat c§ökkentésében nyilvánult meg, Ebbő1
adódóan a mennyiségi fejlesztés helyett a minóségi, racionális fejlesztés
irányát, Vagy a biztosított költ§égvetési előirányzat függvényében a je-
lenlegi szinvona1 szintentartásával kapcsolatos feladatokat célszerű meg-
határozni-

A korszer[i anyagmozgaiási rendszer csapattagozatban a tegnagyobb
akaclályozó tényezője, hogy a raktárak nagy több§ége nem alkalmas az
anyagmozgató gépek alkalmazá§ára, Elsódleges gondként jelentkezik, hogy
a nyílászárók mérete, a padozat teherbírása, a raktár magassága nem fe-
le1 meg a gépesített anyagmozgatás követelményeinek. Ezeken kívü1 gon_
dot jelentenek az emeletes raktárak, ahol szintenként külön kell megolda-
ni az anyagmozgatá§ problémáit és külön figyelmet kell fordítani az anya-
goknak a szállító gépjárművek rakodási szintjére történő lejuttatására.

Az előzőekben 1eírt problémákat a hadsereg alaprendeltetését, vala-
mint az anyagmozgatás gépesítettsége tagozatonkénti szükségletét figye-
1embe véve a rendelkezésre álló forrásokra alapozva az anyagmozgatás
korszerűsítésekor rendező elveket szükséges kialakítani és alkalínazni.
Jelenleg az aló,bbi rend,ező elDek alapjó,n pégezzúk ezt 0 teuékenaséget:

- MN Közlekedési Szolgálat köItségvetéséből ,,M" szükséglet bizto-
§ítása céljából csak o1yan eszközöket szerzünk be, melyek a népgazda-
ságbó1 nem biztosíthatók le, illetve a kiképzéshez és fenntartáshoz szük-
ségesek;

- a rakodásgépesítés eszközrendszerét népgazdasági bázi§ra alapoz_
zuk, o1yan eszközök kiválasztásával, amelyekből a népgazdaság megfeleló
mennyiséggel rendelkezik, mozgósítás során a néphadsereg részére meg-
bízható módon ö§szegyújthetők és átadhatók;

- békében rakodógépekból és eszközökből csak olyan mennyiséget
rendszeresítünk, mely az adott katonai szervezet napi élete anyagi-techni-
kai bizto§ításábó1, kiképzéséből adódó rakodási igényeket biztositja. Ert-
nek megfelelően a HKSZ ,,M" elrendelé§ekor a rakodá§i igények kielégí-
téseérdekében a meglevó gépeken és eszköZökön tú1 alkalmazni sziikséges
a rendelkezésre álló kézi anyagmozgatá§i lehetőségeket, valamint tervezni
célszerú a népgazdaságból ideiglenes rakodókapacitás igénybevételét is;

' 
- az ésikózök beszerzésével egyidőben szükséges megoldani az üze-

meltetési és üzembentartási kérdé§eket, alkatrészellátásukat (,,M" €set€n
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a népgazdaságból történő lebiztosítássa1 egyidőben az alkatrészek lebizto-
sítását is);

- tipizált, ugyanakkor többfajta rakodási feladatra alkalmas (képes
legyen kisegító felszerelések alkalmazásával kiváltani a terepjáró rako-
dógép és a forgó rakodógép funkcióit is), elsősorban hazai gyártmányú,
illetve szocialista relációból szátmazó gépeket célszerú beszerezni;

- elsődlegesen a - kipufogóc§őre felszerelhetó katalizátorokkal e1_
]átott - motoros emelóvillás targoncák rendszeresítése és alkalmazása,
elektromos emelővillás targoncákat csak o1yan helyeken, ahol a raktárak
és a tárolt anyagok sajáto§ságai ezt megkövetelik;

- a rakodógépeket a katonai szervezeten belüI egy anyagi, fegyver_
nemi szolgálat részére kizárólagos ha§ználatra kiadni nem célszerú, a je-
Ientkező rakodási igényeket rakodó járattal indokolt megoldani;

- rakodógépekkel és egységrakományképző e§zközökke1 történó el-
látásnál elsődlegesséket szükséges biztosítani a nagy anyagforgalmat le-
bonyolító, vagy nagy raktári készlette1 rendelkezó raktárak és a kézi
anyagmozzgató kapacitás§al kevésbé rendelkező katonai §zervezetek ré-
szére;

- a rakodógépekhez alapvetóen a rakodáshoz §zükséges megfogó
szerkezeteket és eszköZöket (villa, horog, hótolólap, kanál stb.) az MN
KSzF-ség költ§égvetéséből szerzi be és téríté§mentesen biztosítja;

* az ezell felül jelentkező eszközöket az igénylő katonai szervezet
saját költ§égvetéséből szerezze be ;

- az MN KSzF_ség csak a szállítási 1ánc során jelentkező rakodási
feladatok kielégítésére, valamint a belsó raktári anyagmozgatásla (a rak-
tári tárolóeszközök, állványrendszerek kiYételével) szerez be anyagmoz-
gató gépet és egységrakományképző eszközt;

- a rakodógépek célszerú alkalmazása érdekében az alkalmazó ka-
tonai §zelvezet köteles rakodási technológiákat kidolgozni, azokat folya-
matosan ponto§ítani és korszerúsíteni;

- az egységrakomány képzése terén a felső§zintű gazdálkodó szer-
veknek cé]szerú a szakanyagukra vonatkozó felelósségét érvényesíteni,
ezzel kapcsolatonan szakmai segítséget nyújtani és folyamatosan a vég-
rehajtást ellenőrizni, az egységrakományképzó eszközök korszerúsítésével
kapcsolatos igényt az MN KszFl-nek megküldeni.

Az elózőekben leírt rendező elvek betartása ho§szú távon, vélemé-
nyünk §zerint egy rendezett rendszerbeálütá§, rendszerbentartási, kivo-
nási tolyamatot, valamint MN köItségveté§ét kíméló beszerzést eredmé-
nyez úgy, hogy a rendszerben levő gépek alkalmazását az optimális felé
tudjuk elmozdítani.

Az 1986-ban beindított rendezési folyama;t eredménye alapján meg-
állapíthaió, hogy nincs meg a kellő összhang az állománytáblában, hadl-
normában meghatározott szük§églet, a tényleges sziikséglet és a helyszí-
nen 1evő anyagmozgató gépek és egységrakományképző eszközök között.
Ebből adódóan számolni lehet azzal, hogy bizonyo§ katonai szerv€zeteknél
az eddigi ttllbizto§ltást megszüntetjiik és a rakodógépeket feljavítás után
más katonai szervezetnek adjuk ki, illetv€ központi, tartalékot képezünk.
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_ .A rendelkezé§ekkel egyidőben a rakodógépgk jelenlegi menrryiségi
keretén belül belsó szerkezetátalakítást céhzárú végrehajtáni az alőbbi-
ak olapión:

_ az elektromos emelóvillá§ targoncák száma jelerrleg indokolatla-
nul magas, a kialakított rendezóelvek a],apján lényegese., trrdluk oak_
kenteni a darabszámukat és ezzel megnövelni a motoios emelővillá§ tar-
goncá.k §zámát;

_ - a terepjáró rakodógépek nem alkalmasak azokra a feladatokra,
tnelyek végrehajtására rendszerbe kerültek, ezért a rendszerből az elhasz-
náiódá§uk ütemének megfelelően kivoná§ra kerülnek, helyettük motoros
enelóvillás targoncák kerülnek beszerzésre ;

, _ a forgó rakodógépeket elsódlegesen múszaki munkák végzésére
lasználják, a teljesít€tt üzemórák elenyésző bányadát teljesítik rakodási
íeladatok elvégzésére, ezért célszerű ezeket is az elhasználódásuk mérté-
kében a rend§zerból kivonni és helyettük motoros emelővillás targoncá-
kat be§zerezni;

- €zek ellensúlyozása érdekében viszont olyan motoros emelővillás
targoncákat célszerú beszerezni, melyek megfeleló kiegészító berendezé-
sekkel ellátva képesek a forgó rakodógép és a terepjáró rakodógép funk-
cióit is kiváltani.

Az elízőek után felvetódhet néhány kérdés, mint helyesen gondol-
kodunk-e, miért gazda§ágosabb a motoros emelóvillás targonca alkalma-
zása, mint az elektromos emelővillás targoncáé? Miért nem alkalmasak
a terepjáró rakodógépek terepen történő rakodása? Ezekre a kérd,ésekre
uólaszolua az alóbbiakat lehe rle összegezni:

1. Az elektromos emelővillá§ targoncák rendszerbentartási ideje alatt
átlagban 3_4 alkalommal szükséges az akkumulátorok cseréje. Ez a je_
lenlegi beszerzési árakat ligyelembe véve elérheti, esetenként meg i§
haladja egy új elektromos targonca be§zerzési árát_ A másik gond, hogy
a szerkezeti felépítésbő1 adódóan csak rövid idótartamban üzemeltethető
(6-10 óra), utána az akkumulátorokat töItésre fel kell kötni. A követ-
kezó, h€y a kezelésre érzékenyebb, mint a motoros emelővil]á§ targonca,
a kezelőszemélyzete állandó változásából adódóan (nincs megfelelö gya-
kor],atuk) több a meghibásodások száma és a javítáai koltsége magasább.

2. A terepjáró rakodógép valójában (a katonai értelmezések szerint)
nem terepjáró. Nem képes a nehéz t€repen közlekedni, az alacsony me-
netsebessége (20_25 km/óra) nem sorolható be a szállitó oszlopokba, hosz-
szútávú 

_ 
meneteket nem képes teljesíteni, A bé'ke anyagmózgatásnál a

nagy méretei miatt nem tud c§apa,ttagozatban a raktárakba bejárni.

9. 4 f9rcó rakodógép alapvetően a műszaki munkák (árokásás, fóld-
munkák, alapásás) elvégzésére alkalmazzák, míg a rendeltetése a szálü-
tás §orán jelentkeá rakodási feladatok (ömlesztett, egy§égrakományba
képzett anyagok) végze§e, A helytelen alkalmazá§ból aáóaO-án gyatoii a
me8hibá,§odása, a nagyjavítása iléri az ú1 gép beszerzési aranat ro-
100o/0-t is.

Áa elm, úitt évekbgn elvé8gett 6apatpróbák, l§vezetetí 8yakorl,atok ta-
pa§?t€latqi azt biaonyítják hogy erre a lega.lkrl{na§gbb; KAPo§cÉp
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áltPl gyiltott !'NIRAK-P,00,é§ r.atodógéP, Ez a gép a rqe.gíelelő kiegé-
szítő berendezesekkel kéPes a fent mggíogqLnaiqtt toY eiÖknenyet i<i_
elégítésére. Az MN K§ZF-ség e§ondpI,asg, ho3y az UNIRAK-8O0 rako_
dógéphez térítésmentesen bizto§ítja :

- rakodóviüát,

- rakodó gerendát,
_ tolól,apot.

A géphez ezeken túl még €gyéb kiegészítő berendezések is csatlakoz-
tathatók;

- rönkfafogó,
_ árokásó,

- betonkeveró stb., melyek beszerzését az MN KszF-ség saját költ-
ségvetéséből nem tervezi. A beszerzéshez szükséges pénzfedez€tet az al-
kalmazó katonai szervezeteknek kell kigazdáüodni és a beszerzést önál.
]óan végezni.
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Az anaagmozgatős korszerűsatésa elgond,olds ú,j technikai eszközeinek
(notoros emelőuilló.s tu,rgoncg. önrakod,ó d,arus gk.)

í őbb har cőszati-techni,kai ad,atai,
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Az anyagmozgatás korszerúsítési elgondolásunk kialakításánálazon-
ban következetesen figyelembe kell venünk azt, bogy ez a feladat melyik
ellátási tagozatban való§ul meg. Minden eüátási tagozatnak más a sajá-
tossága. Ebből adódóan célszerú két naga csoportot killq,kítani:

1. csapattagozat, ezen belül is

- szárazföldi csapatok,

- légvédelmi repülő csapatok.
2_ Központi tagozat.

l. A csapattagoza,tbg,fu a gépi rakodás alapvető eszközének az önra-
kodó darus gépkoc§it célszerú tekinteni, ebből a katonai szervezet nagy-
ságá,t. íeladatait, sajátosságait figyelembe véve szállító rajonként 1-2
db-ot szükséges rendszerben tartani. Az önrakodó darus gépkocsi alap-
funkciója a §Zállítási funkció megmarad é§ kiegészü egy rakodási íunk-
cióval. Ebből adódóan képes a szállító alegységge1 együtt mozogni, nem
igényel külön kezelő személyzetet, a terhek gémre történő felkötését,
i1l. oldását a rakodásra kerüló gépjármű vezetője végzi,

Az önrakodó darus gépjármű azonban telje§körúen nem tudja el-
végezni a rakodási feladatokat, ezért megfelelő kézi anyagmozgatási tech-
nológiával (kézi anyagmozgatást könnyítő eszközök felhasználásával) szük_
séges kielégíteni, illetve dandár- (ezred-) tagozatban és attó1 íelfelé mo-
toro§ eme]ővillás targoncáVal. ltt szükséges külőllbséget tenniink a s.draz-
földi és léguédelmi, repülő csopq,tok bözött.

a) A szárazföldi csapatoknál motoros emelővillás targonca kategó-
riában az UNIRAK-800 típusút tervezzük alkalmazásba venni. A gép
nagy mozgékonyságú, rendszeresített adapterei révén sokoldalúan alkal-
mazható rakodógép. Előnye még, hogy míg az adaptereket gyorsan és
külsó §egítség nélkü1 tudja a kezeló c§atlakoztatni a géphez. A gép béke
anyagmozgatási leladatokon túl képes teljesíteni a háborús anyagmozga-
tási köVetelményeket is. Hátránya, hogy a kis bejárati ajtókka1 rendelkező
raktárakban nem tud dolgozni és szélesebb közlekedő folyosót igényel az
állványok között, melyek a hagyományos mo,toros emelővillás targon-
cáknál korábban is gondként jelentkeztek, Ezért az ilyen raktárakban
gyalogvezérlésú ki§ helyigényú rakodógépeket kívánunk használatba ven-
ni, de ezek jó minőségű (sima) padozaton képesek csak dotgozni, melyet
a katonai szervezeteknek saját költségból célszefű megcsinálni.

b) Légvédelmi, repülő c§apatoknál is alapvetően a szárazföldi csa_
patoknál az előzóekben 1eírt eszközöket célszerú múködtetni, de a repü-
lőgépek, légvédelrni eszközök kiszolgálási sajátos§ágaiból adódóan a ha-
gyományos múködtetésű motoros emelővillá§ targoncát, Vagy amennyi-
ben az indokolt elektromos emelőviltá§ targoncát is szükséges alkalmazni.

2. Központ tagozatban az e\őzőekbel 1eírt technikai eszközök az
anyagmozgatás speciáüs igényei alapjá,rr nem tekinthetők alapeszköznek.
trtt céJszerú a hagyományos múkódési rendszerú motoros emelővillás
targoncákat, ahol a raktározási körülmények megkövetelik, elktromos
emelóvillás targoncákat alkalmazni. Itt alapvető rakodá§i feladat, hogy
szállító járműrőI (vagy oda) az anyagok rakodása a raktárakba, ahol az
állványrendszerek között kel1 a rakodógépnek könnyen mozogni, de ez
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nözgékony§ág nágy téherbliás§al, ésétéiiké lt magás eíréléssel is ke1l,hogy páiösuljoü.

Az élózőékb€n léíítak élsó olvasásia úgy tíinnek, hogy isínét íenge-
1eg iípu§ fo€ a2 MN-ben lhegjélehiii, Veteinenytink az,'hog-y ezek ; f"lfi;-
tok,_iisszességében( beleértve a laktanya bélső izáUításait Úgítő ulekt.orr,o"
szállító t_argoncákat i§) mintegy 30 típussal megoldható 1 jelenleg 130
típust kell územeltetnünk - és elkerülhetó az, hogy a laktanyában a-sajá-
tosságok figyelembe vétele nétrkül kiadott rakodógépek kihasználatlanul
álljanak. Ezzel a gépek múszaki állapota is 3elenlosen javíthátó lénne.

Az anyagmozgatás gépesítéseve1 a parancsnoki állományból is szük_
ség.es§é válik egy eddigitől éltérő szemléletínód kialakítása. Iiiőba, gépe-
9ítünk, h{L ezt nem köDetik:

- a raktárak, raktározási rend kialakítása;
- az anyagok gépi rakodásához történó előkészítése (egységrako-

mányképzés) ;_ a rakodási technológiák ki,alakítá§a;

- a gépe§ített anyagmozgatás beépítése a napi eilátás, valamint a
magasabb harckészültség és a háborrls ellátás rendszerébe.

Az MN Közlekedési Szolgátrata önmagában nem képes €zeket a felá-
datokat felvállalni. Itt fontos §zerepe van a katonai szervezetek paiancs-
nok§ágaitóI kezdve a magasabbegység-, seregtest-parancsnokság&on ke-
re§ztül €z MN fegyvernemi főnökségig, felsószintr1 gazdálkóaló szervekig
minílénkinek. A gépesített anyagmozgatásbói adódó új gonitolkodási móá
kialakítá§ában elsődleges szerepet ját§zanak a tanintézetek, melyek nél
célszerú ezt a témát oklatni.

A rakodásgépesítés korszerúsítése az utóbbi időbén egyre jobban
:!1t"j!:}9ryt, melyben nagy §egítségét adott az lg88-ban megtartottMN FvTFcsF-ség és MIY HFCSF-ségi Tudományos tanác§ok együttés
ülé§e. Itt elfogadásra kerül,t a háborús anyagmozga ási rendszer, anrtak
lech+,kai elemei. Sajnos az MN §zűkülő anyagi lehetőségei miatt ennek a
beindítására nem került sor. Ettól függetlenül r.igy gonaoi5uk, hogy a jeten
helyzetben célszerű az elgondolá§o,lr kimunkáláiáivég"".ri é" u hadsereg
korszerú§ítésekor ezt ponto§ítva abba beépiteni. Ha eit elmulasztjuk akl
ir9: ec,{ e!9tleges nagyobb anyagi lehető§égeknél ismét nem a minóSégl
fejlesztés felé, hanem a mennyiségi iránvba mozdulnánk.

Ezek a hibák a 70-es években bekövetkeztek, melyek negatív hatásait
mont a fénntartá§ban s]ilyosan érezzük.

Az MN közlekedési szolgólot po]oncsnoki
ós törzsvezelési 9Iokorlotóúk íő6b toposztolotoi

salór Bőtint ezred,es, Tóth Bdlint rnk. q.Lezred,es

_Az MN kiképzési és felkészítesi rendjének megfelelóéh, áz MN HFcstr(HM h.) eh,társ köv€télméhyei alapján ig88. o"frt"-uet'e. o ro. tatátt
égyolda]ú többfoko2átú páianc§dú]íi és töilsVe}étési gyákoflat került
léveiétégre az MN közlékedé§i szótrÉálat Yátrá]heirhyi bé;ratának v€zétó
§2ervei és kijélölt törzsei részrrételével.
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A gyakorlat egyes rhozz€natait megtekintefiék á katonai fels6veze-
té8, a gyakofló §,zérvélr elöljátú parahcsnok3ágai é3 a DHDscs liébvise.
lői, valámint á köziékedési lniniszterh€lyette§ vezeteséúel a neplazda-
sági közlekedési szervek vezetói,

.___ 
A,közlekedési gyakofla,tök komplexitásuknál fogva fontos széiepet

tjrlter.re! !e ínind az MN kiképze§i rendsz€rében, miird az otszág honvé_
delrni felkészítésében. Ezen gyakorlatok lehetőségeket adnak a katonai
kózlekedé§i szervek, csapatok felkészültségének ellenőrzésére, a katoirai
é§ a népgazdasági közlekedési rendszer hábtrús tevékenysége szervezé-
sének tökéletesítésére, a h,adszintér elókészítési feladatoi póntosítására.
Rendszerint az MN kóztekedési szolgálat valamennyi szintjét átfogó köz_
lekedési rendszergyakorlatokra ötéves tervidőszakonként Lerül sór, leg-
utóbb a szovjet vasútépítő csapatokkal és a KM kijelölt szerveivel együti-
működésben ,,TRANZIT_B5" fedónevú nemzetközi gyakorlat kerüft leve-
zeté§r€, amely sok hasznos, hosszabb távon érvényesíthető tapa§ztalato_
kat adott.

Ezen a gyakorlaton 
- amely szintén átfogt€ a köztekedési szolgáiat

valamennyi Lagozatát - csak a vezető §zervek é§ törzsek legszüksége-sebb
állományának részvéteiével kivántuk egységes rendszerbe'gyakoroltatni
és ellenórizni a katonai köztrekedési rendszer háborús múköddit.

Hosszú évek óta kialakult gyakorlat, hogy a közlekedési csapatok, a
katonai közlekedési szervek, valarnint az egéiz katonai közlekedesi rend-szer íel,készitését a KM-al összehangolva, velük együttmúködésben vé-
gezzük. A. gyakorlat előké§zíiése során is elvégeztüÉ a feladatok egyezte-
tését, munkánkat a gyakorlat időszakában a KM operatív c§oportja segí-
tette.

A gyakorlat fóbb célkitűzései között szerepelt a közelmúlt szervezési
időszakaiban a harcoló c§apatok állományában 1étrehozot közlekedési
vezetó szervek és a korszerű§íteit közlekedési csapatok, §zefvek törzsei
vezető állománya összekovácsoltságának fokozása, a külónböző tagoza-
tokba tartozó katonai közlekec]ési szervek egymáshoz csatlalrozó tevé-
keny§égének egységes rendszerbe történó gyakoroltatása, egymással é§
a_KM alárendeltségébe tartozó közlekedési alágazatok vezetó És végrehaj-
tó_ szervezeteivel való együttmúködésük kérdéseinek pontosítása, valá-
mint a katonai közlekedési rendszer háborús üzemeltetesének, a helyre-
állítás megszervezé§e és végrehajtá§a irányításának módszerei tanuimá-
nyozása a honi terli]eten vívott védelrni hadmrlívelet időszakábah_

A tudományos kutatómunka módszereivel vizsgáltuk a közlekedési
vezető szervek, csapatok tevékenységének sajátósságait, a katonai és a
népgazdasági közlekedési alágazatok üzemeltetése, éleiképességéneli feúh_
tartása és a múködóképessége helyreállítá§a terén a közlekedési c§apatok
alkalmazási 1ehetóségeit, íeladatáit.

A gyakorlat elgohdolásánal( kidolgózásánál alapként az 19BB. évbéh
lévezetett ffohtparane§nolri és a,,BARÁTSÁG,8B'' gya.korlaton kihun-
kált hadműveleti helyzetet és hadtápbiztosíltási elveket alkálilaztuk.

A gyakoflat lefolytatását néEa nazzenatbgn tei"veztük. Ennek során
el,ső rn\.zen@tbqn feldo§oztuk a - beáuítás szérint mihteéy négy hónapos
itlótarialfiú _ háborús vészélyéztetettségi idószak köaleieddsi biÉtosí-
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tási feladatait, a közlekedési katonai szervezetek felkészítésének, maga_
sabb harckészül,tségbe helyeezésének, mozgósításának kérdéseit, a továb-
biakban parancsnoki és törzsmunka módszereivel feldolgoztuk, rnósodik
1fuozzanatként a hadmúveleti szétbontakozás, a határvédelem és a határ-
biztosítás, hartn\d,ik nozzarlatként az MN és a kolalíciós állományrl
FRONT és HDS e]ső védelmi hadműveletének előkészítése, megszervezése
é§ vezetése a háború kezdetén kagyományos és nagypontosságú, nagy-
hatású fegyverrendszerek alkalmazásának viszonyai között, valamint ne_
guedi,k mozzanatként a íővédőöv megtartásáért vívott elsó védelmi had-
múvelet vezetése és a HDS, FRONT ellencsapása elóké§zítése időszairai-
ban a köZlekedési biztosítási feladatok megszervezését, a közlekedési
csapatok, szervek alkalmazásának megtervezé§ét és tevékeny§égüknek
vezetését,

valamennyi mozzanatban a gyakorló szervezetek ievékeny§égét a
gyakorlatvezetőség és a döntnöki rendszeren keresztül hadműveleti íela-
datok és szakintézkedések kiadásával, valamint közlések, alájátszások
útján közvetlenül vezettük. A parancsnokok elhatározásait részben ple-
nárisan, részben a helyszínen a munkafolyamatban meghallgattuk, Az
első védelmi hadmúvelet előkészítése és megszervezése közlekedési biz-
tosítási leladatainak pontosítására egyűttműködé§t szerveztünk.

A gal,lcoílat,Jőbb (iltalónosíthetó tapaszto,\dtai, Doltak :

a) A hadműveleti és csapattagozatban újonnan létrehozott közle-
kedési szervek (hdt. KSZF, dd. SZSZF) múködőképesek, jó1 illeszkednek
a katonai közlekedé§i rendszerbe,

b) Erezhetóen javult a közlekedési katonai szervek, szervezetek, csa-
patok törzseinek szakirányú felkészültsége, fokozódott összekovácsolt-
ságuk, képesek a rájuk háruló feladatok végrehaitására.

c) A veszélyeztetettségi időszak feiadatainak feldolgozása során ré§z-
letesen kimunkáltuk a dunántúli közlekedési hálózat lratonai célokra való
igénybevételének lehetőségeit, az országban vegyi és veszélyes anyago-
kat gyártó (tároló) üzemeire az ellenség hagyománvos eszközökkei mért
c§apásainak hatá§át a közlekedési rendszer múködtetésére, a közlekedési
csapatok részvételét a hadszintérelőkészítési íeladatokban, valamint IBM
PC számítógépen feldolgoztuk a tervezett szállítmánvok irányitását és
operatív nyilvántartását.

Mindezek lehető§éget adtak az állomány §zakismereteinek elmélyí-
téséhez, a közlekedési csapatok alkalmazási íeladatainak, lehetőségeinek
ré§zletes elemzéséhez, a rend§zer múködésében jelenleg meglevő fesz]t-
ségek feltárásáhoZ, toyábbá a védelmi hadmúvelet kőzlekedési biztosítása
elméleti kérdéseinek pontositásához.

d) A honi területen vívott védelmi hadmúvelet §ajátos§ágai egy sor
fel§ő szinten is tisztázandó kérdést vetnek fel a hadtápbiztosítás és ennek
megf elelóen a közlekedési biztositás elméteti kérdeseinek megitélésében.
Ilgenek pétd,óul:

- a hadászati ké§zletek diszlokációja é§ felhasználása az anyag-
ellátásban, a készletképzés, fellralmoás lehetőségeinek felülvizsgálata.
A védelmi hadmúvelet anyagi §zükségleteinek kiszáIlítá§ára a készenlét
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idejéig mindenképpen, de utána is 1ehetóség van a dandárhadtápig tör-
ténő vasúti szállításra (iparvágányok, üzemi rakterületek, néhány [2-10]
vasúti kocsiból álló szállítmányok mozgatása] kirakó állomások működ-
tetése) ;

- a ta$ozalok §zámának csókkentése, főleg a Dunántúlon, a KHEL
tagozatba tartozó közlekedési csapatok egyrészének közvetlen alárendelt-
ségébe vonása, másrészének megerősítésül való átadása;

- egyes közlekedé§i katonai §zervezetek diszlokációjának, alkalma-
zási ieladatainak és alárendeltségi viszonyainak felülvizsgálata (úey íté1-
jük meg, hogy sziikségtelenek a nyugati határszélen telepített HEVKP-
ok, ugyonakkor több mozgó VKP-ra van szük§ég, a szállítózászlóaljak
mennyisége és alárendelt§égi viszonyai is felü]Vizsgálatra szorulnak),

e) A közlekedé§i rendszer működtetése az ország területén a KM
eróive1 és felelőssége mellett valósul meg, de elengedhetetlen a hadmú-
veleti területen a katonai vezetés felelőssége, a katonai erők igénybe-
vétele (egyes vasúti irányokban a vasú,ti c§apatok alkalmazása, illetve
a területen levő közúti és vasúti helyreállító osztagok katonai alárenclelt-
ségbe utalása).

í) Fokozottabban kel1 élni a honi terület adta lehetőségek kihaszná-
lásával. Példáu1 a hiradás, a javítási, elhelyezési lehetóségek felhaszná-
lásában.

g) A védelem elókészítésében a múszaki biztosítás szerepének meg-
növekedése (a csapatok műszaki anyagszükségletének növekedése, a
közlekedési csapatok körleteinek mú§zaki berendezése).

h) Felmerü].het a balatoni, folyami vízi szállítások igénybevételé-
nek szük§égessége (ez a lehetőségek bővítését igényli, kikötők elókészí-
tése, vízi szállító eszközök idóbeni átcsoportosítása).

i) Élesen felvetódött a vezetés ésszerú centralizációjának, illetve de_
centralizációjának kérdése. Ezen belúl is:

- az anyagműködési kapcsolatok egyszerúsítésének szükségessége,
területi felelősség erósítése a feladatban közremúködők átalárendelésével
(p1. a Bp-i és a nagyvárosokon va].ó közúti átvezetések, a dunántúli közúti
mozgások szervezése és a közlekedési objektumok bizto§ítása, helyre-
állítá§a) ;

- operatív csoportok létrehozása és működtetése (pl.: Dunántúlon
a szállítáSok flószer, seb. szál1. vonatok] irányítására a katonai és po1-

Eári közlekedé§i szervek, valamint az anyagnemfelelősök ré§zvételével,
illetve az iÁK-ok, IBK-k működésének összehangolására).

Ugyanakkor szük§égessé válhat operatív csoport ]étrehozása a ielen-
leg meglevő, de nem eléggé szabályozott feladatokra, amelyek nincsenek
kellően koordinálva, mint péLdóul :

- az állandó hídátkelőhelyek - főleg a vegyes forgalmú hidak és
TS hidak - igénybevétele (átkelőhely komendáns);

- a népgazdasági, hadigazdasági és kiüríitesi szállítások, Valamint
a 1akossági mozgások biztositása a katonai gépkocsiutakon.

j) Fokozottan elótérbe került az együttműködés kérdése, A gyakorlat
során tartalmasabbá és élóbbé vált a közlekedé§i szervek, csapatok egy-
mással, valamint a polgári közlekedési szervekkel és az anyagnemfelelős

77



(eliátó) slervekkel való együttmúkködé§e, ElósegítBtte ezt a gya.lrorlat
folyamatáiba beiktatott é§ a tefepa§ztalon lév€z€tett módszertani együtt-
múköilési foglalkozás, a KM oper&tfv csoportjfurak es a fegyverttemi szak-
áilományrrak a részvétele. Lényege§ volt, hogy a gyakorúk önmapluktólis ér€zték az egyiittmúködés szükségess€ét és kóiestók a kapcsóbtot.

k) A közlekedési biztosítás feladatainak részletesebb feldolgozását
hátráltata az a tély, hogy a csapat közlekedési szervek (HDS, LÉRÉ; mel-lett nem múkódtek anyagnemfelelós §zervek, összfeg},vernemi törzsek,
így a kiadott központi feladatokon kívül az alulról jöv6 szállítási, illetve
közúti mozgási igények gyakorlatilag csak elvétve jelentek meg,

_ _ 
I) Hasznosnak bizonyult a gyakor}at idejére a törzsek egy helyőr_

ségbe való ös§zeyonása, ez elősegítette:
_ a feladatok módszere§ebb feldolgozását;

- a törzsek munkastílusának javitását;
_ az egymástól való tanulást;

- az együttmúködés kérdéseinek értelnezését.
Ugyanakkor negatívun}nént jelentkezett, hogy ;

- tú1 egyszerű lett a feladatlej uttatás;

- akivánatosnáI gyakoribbá vált az alárendeltek berendelése íela-
dat értelmezésére;

_ nem fordítottak keltő figyelmet a híradás meg§zervezésére.
m) A vasúti szállírtási leladatok számítógépen való feldolgozása lehe-

tővé tette bármely időpontban a szátlításo'k irányításában áz operatív
beavatkozást, áttekinthetővé tette a dönté§elókészítést, va,lamint a gya-
korlólr döntéseinek gyors ellenőrzéset. Ezt a programot kísérletképpen fut-
tattuk, tapa§ztalataink kedvezóek, további tépé§ként a közúti mozgá§okra
i§ tervezzük kiterjeszteni.

Összességében a gyakorlat során valamennyi oktatási kérdést ered-
ményesen feldolgoztuk, fő célkitűzéseinket elértiik. Mind ezek kedvezően
hatottak az állomány szakmai felkészütségének növekedésére, az egyes
katonai közlekedési szervek ös§zekovácsolt§ágának fokozására.
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HAszNös TAPAS2TAIAToK

Egy csopotgyokorlot ioposztolotoi oktotói szemmel

Z sinkó J őzs eJ század,o s

A ZMKA Hádtáp tarlszék éves munkatervénok megfelelóen, össz-
hangban az oktatói állomány szakmai továbbképzége egy részének csa-
patoknál törtéílő végrehajtnisa elvével, 1989. április 24-től május 19-ig áz
MN 4419 magasabbegységnél Egerben csapatgyakorlaton vet]tem részt,
Jelen cikkben a szakrnai érdeklődésre i§ szárnottartó tapa§ztalataimat
szándékozom közreadni.

Eredetileg a feladatom a gl. dd. harcászati gyakoriatára épített had-
test hadtáp-rendszergyakorlaton hadtápiónökhelyeitesi beosztás ellátá§a
volt. A betervezett gyakoflat azonban elrharadt, ezért a rendelkezésre
álló idó és lehetóségek hasznos kihasználása érdekében egyéni munka-
terv alapján kezdtem meg kutató munkári.rat.

A terv összeáuításánál kettós célt túzteli,l ki:

- a fogadó katonai szervezet hadtáp§zolgálata tevékenységének meg-
ismerése közben feltárni az etmélet és a gyakorlaii ievékenység közötti
eltéréseket;

- felmérni az általam ké§zített és a tanulínányi inunkát támogató
száínitógépes programok al,kálmazhatóságát, adaptálási lehetőségeit és
azok esetleges korlátáit.

A magasabbegység parancsnoksága, hadtápvezetése minden tekin-
tetben tiiínogatja munkámat. Rendelkezésre bocsá,tották a sziikséges
informáeiókat, ezen túlmenően tájékoztatást kaptam - a hadtápobjek-
tumok bemutatásával egyidejúleg - a hadtápszolgálat feladatairól. A
napi leladatok végiehajtása közben lehetővé vál,t a PK. HTPH. vezetói
tevékenységének és az egyes szolgála,ti ágak §yakorlatt tevékenységéfrek
megismerése is,

A csapatok és a taniútézetek közötti kapcsolatrehd§zer fenntártása
tartálmi és módszeriani szempontból egyaránt szükséges, azt á célt ltéll
szolgálnia. hogy a felmefülő problémák felisinerése, iltegfogalmázáitá uüiti
az elméIeti múhelyekben kldolgozdtt ú/té§oldások és azok gyakoilatt al-
kálíilazása közötti eltérésék kölcsönösen korfigálva iegyenék. Á hang-
súlyt a kölcsönösségre helyezve érhető €1, hogy az elméle,t és á gyákorlat
ééítnást feltétéiezó és kieéészító rendszére ha,tékóriyabban szdlgálja a
éáirátdlr élóii á ó feládátolr eiedinényés úé§ri:hajtá§át éppúgy, miui á
iániÖtézetékberi fólyó oktátó.rreveló muhkát.
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Fentiek szellemében - első feladatként - az Altl77., i1l. a HTP/43.
sza.bályzat-tewezetekben található ellentmondásokkal és a IiTP,/43. kor-
rekciójára vonatkozó javaslatok összeállításával foglalkoáam, majd a
dandárnál folyó háborús hadtápbiztosításra való felkészítéshez szükséges
plakátok, elóadás anyagát állítottam össze. Ezeket a feladatokat a dandár
részére egyrészt a szakmai elöljáró ha,tározta meg, másrészt pedig sze-
repelnek a dandárhadtáp éve§ kiképzési tervében.

A munka során felhasználtam a tan§zéki munkaértekezleteken, az
ún. elbíráló értekezleteken kikristályosodott véleményeket, és az oktatás
során szerzett tapasztalataimat.

Terjedelmi okok miatt nem térek ki a szabályzat_tervezetekben fel-
tárt ellentmondásokra és a korrekciós javaslatokra. Az elkészített és a
dandárhadtáp szakmai elöljárójához felterjesztett anyag hangsúlyozot-
tan dandárcentrikus, kisebb mértékben taríalmaz á]talános jeuegú ja-
Vaslatokat. Mindazonáltal - mintegy kollektív konirol1 céljából - a
felterjesztett javaslatok harcászati szakcsoport szintú megvitatását ja-
vasoltam, amely mindenképpen hozzájárul a nevelő-oktató munka ered-
ményessegéhez.

A kiképzés korszerűsítésének felada,ta az MN 4419 hadtáp§zolgála-
tánál is napirendert van, ennek érdekében kialakították a hadtápkabi-
netet, amely berendezése, tartalommal való megtöltése folyamatban Van.A dandár alaprendeltetésének megfelelően a feladatok gyakorlati vég_
rehajtásának elméleti megalap ozása, az ismeretanyag feürissítése érde_
kében a levezetésre kerülő oktatrisi kérdések demonsirálása céljából pla-
kátok elkészítésében is közremúködtem. A plakátok a dd. TÖF é§ a dd.PK. HTPH követelményei alapján - a kiképzés jellegének és a részt_
vevő állomány összetételének megfelelóen - a dandár tevékenysége had-
tápbizto§ítá§i f eladatainak ös§zef üggéseiben ábrázoljri.k.

_ _ Nevezetesen: a tevékeny§ég jellegének megfelelóen - támadó, vé-
dclrni harc hadtápbizto§ítása - hogyan il],eszkedik a dandárhadtáp az
elöljáró által kialakított hadtápbiztosítási rendhez; a dandárhadtáp a!egy-
ségek - a zászlóalj ellátószakaszokat és a ZsH-ket is beleértve - kü-
lönböző működési formákban hogyan hajtják végre az elláiási, biztosítá-
si feladataikat.

^_ 
A plakátokkat ös§zhangban készítettem el az előadás anyagát is, a

,,Gl. d,andár hadtápbiztosítása támadó, iil. yédelmi harcban'' címmel.
A csapatgyakorlat számomra egyik 1egizgalmasabb feladata a szá-

mítógépe§ programok adaptálásának kérdése volt.

_ _ Már hallgatói pályafu;tásom alatt megérlelődött bennem az a gon-
dolat, hogy minden olyan tevékeny§éget, amelyet számítógéppel ei le-
het végezni, a rendelkezésre álló ún, alka]ínazói prograrnrendszirek ,,had-
táposításával" kidolgozok egy az oktatásban is e§ a gyakorlatban is egy-
aíánt használható o1yan programot, amellyel - kezdetben dandár szin-
ten - a PK. HTPH és a hadtáp szolgálatiág ,főnökök murrlráját meg le-
het gyorsítani.

E határozott szándék kialakulásában nagy szerepet játszottak a ko-
rábbiakban §zerzett - kudarcokkal tarkított - tapasztaiataim. vélemé-
nyem szerint az elvek ún. ,,aprópénzre váltása'' a kontrét helyzet kon-krét

80



elemzésével érhető el. Az elemzés mellózése, vagy nagyvonalú kezelése
beláthatatlan következménnyel járhat adott esetben. Az eddigí tapaszta-
lataim szerint a gyakorlatokon, de az okta,tásban is szívesen - kényelmi
okoból, de szakínai felkészületlenségre visszavezethetóen is - mellóz-
tük a részletes, mindenre kiterjedó elemzé§t, amely a hadtápbiztosítás
feladatai tervezése, §zervezése és végrehajtása terén a sablonok úl,kalmq-
zásó,nak kéngszerzubbonaóbg zőrt bennünket, Ezzel kapcsolatban elegen-
dőnek tartom megemlíteni, hogy a külónböző fegyvernemek és szakcsa-
patok hadtápbiz,tosítása még a HTP/43. szabályzat-tervezetben is csak
,,említést nyert"..., amely mintegy sugallja, de legalábbis elősegíti a
nagyvonalúságot.

Az elemzés ónmagában is szükség§zerűen alternatívákat kíná1, s ha
ezt jól szervezett programrendszerekkel támogatjuk, akkor egyrészt reá-
lis lesz a döntéselőkészitő változatok kidolgozásának igénye, másrészt
eleget tudunk tenni annak a követelmén}.nek, hogy a helyzetben beállt
változásokra azonna1, érdemben tudjunk reagálni.

A ZMKA lladtáp tanszékén korszerú, minden igénlt kielégítő okta-
tástechnikai infrastruktúra épült ki, amely - túlzás nélkü1 á[ítom _
korlátlan lehetőségeket kínál a számítástechnikai és Videoberendezések
napi munkába való köZvetlen bevonására.

A programok kidolgozasa a Csapathadtáp adattár összeállításával,
az oktatói munkával párhuzamosan történt, amely egyúttal egyfajta be-
]épőt is jelentett számomra. Álandóan Visszatéró problémaként merüt
fel az, hogy nehéz volt meghúzni azt a határvonalat, aínikor,,kész" a
program. Ennek figyelmen kívü1 hagyása ugyanis azt a ve§zélyt rejti
magában, hogy a tú1 sok adat, a íeladatok végrehajtása logikájától eltéró
§truktúráiú programrendszer ahelyett, hogy támogatná a PK. IiTPH mun-
káját, akadályozó tényezóvé válik.

Erre jó példa a küönbözó szintú gyakorlatokon tapasztalható jelen-
ség, amikor a gépi tablók funkciójuktól eltéróen sajátos dekorációként
ömlesztve hányódnak a HVP-kon és ami még súlyosabb, hogy a PK. HTPH
nem ,támaszkkodik a számvetések adataira, azokkal ellentétesen építi fel
a jelentést.

A C-64-re készült programreítdszer a dandár anyagi biztosítása
számvetéseit tatla7í]'azza, az Akadémia ,,Gyakorló hadrend" és a ,,Csa-
pathadtáp adattár" adatai alapján. Felépítesénél fogva rövid idő alatt
futtatható, a kinyoíntatott számvetések közvettrenüt alkalínasak intézke-
dések kiadására. Az alkalmazott programrendszer beépített funkciói íe1-
használásával a kontroll lehetősége is biztosított. Kezelése nem igényel
számítógépes ismereteket, struktúrája révén a felhasználónak csak az
aktuális adatok beviteb során kel1 beavaókoznia, amelyet nagymérték-
ben megkönnyit a rendszer irrteraktivitása.

Összeátlításánál fő követelínénynek aá tekintettem, hogy a lehető
legkevesebb beavatkozá§sal a legsziikségesebb információkat biztosítsa
a PK. HTPH, a hadtáp szolgálatiág íőnökök részére, továbbá egy-egy
anyagnem vona,tkozásában a program elemei egymás§a1 közvetlen kap-
csolatban legyenek, vagyis az adatbevitelt követően a program önállóan
helyesbílse a korábbi adatokat.
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A programok kipróbálása a gyakorlat elmaradása miatt c§ak Labo-
ratóriumi körülmónyek köztót történhetett, azonban azok univerzáüsjeüegiiknél fogva kőzvetlenül - az adatok pontosítását köyetően -használhatók voltak. Ez nemcsak technikai értelemben fontos számomra,
hanem tartalmát illetően is, Mert §ikerült azokra a kérdésekre választ
adni, amelyek érdemben felmerü]nek, felmerülhetnek a dd. PK. HTPH,
a szakmai elöljáró, valamint az ellátandók r,é§zéról a dandár tevékenységó
hadtápbiztosítása során.

Ennek megfelelően a továbbiakban a PK, HTPH és a hadtáp szolgá_
1aiiág főnökök adattára alapján .,élesítettem'' a programot, amelyet fe1-
használás é§ továbbfejtesztés céljábó1 átadtam. EzZ;1 összefüggésben a
lőszerszállítási feladatok tervezésére, szefvezé§ére operatív, időben tör-
ténő végfehajtására a íeguberzeti szolgálat.Jőnök nagaíokli eguiittm,űkö-
d,éséu el kialakíLottuk a lőszer ellátás,száuítás alap§Zámvetéséí is.

Igen örvendetes votrt számomra, hogy az MN 4419 hacttápszolgála-
tánál n€gy{okú segítőkészség és érdeklődés nyilvánult meg ezen a té-
ren is. EZ igazolás arra vonatkozóan, hogy a csapatokná1 is konkrét igény
merült fel a számítógépek széle§körú a],kalmazására. Ez viszoht azl, ie-1enti számunkra, hogy az akadémiai képzés során bátrabban é§ főleg
konkrétabban KELL alkalmazni a számítógépeket. Olyan szakemberek-
re van szükség, akik a hadtáp szakismeretek birtokában az akiuális hely-
zetnek megfelelően a korszerú számítástechnikai eszkőzöket önáLt,óln,
tud, j úk q,lk1l,lmaznL

_ Ezí a követelményt a tan§zéki gépi háttér messzemenóen ki tudja
elégíteni, mive1 3 db IBM kompatibilis PC-al is rendelkezünk. A C-64-re
kidolgozott programok az új típusú é§ a csapatokná1 rendszeresítésre
kerüló IBM kompatibilis Pc-kkel történik.

csak mellékesen kívánom megjegyezni - amely azonban figyelmet
érdemel -, hogy a számítógép alkalmazása saiátos módon neveló funk-
ciót is ellát (anélkü, hogy ez tudatosulna bennünk) azzal, hogy píecizi-
+ásra, korrektségre kesztet, amely nem tűri a nagyvonalúságot, ugyan-
akkor lehetóségeinél fogva széleskörú manőverezési szabadságot biztosít
számunkra . . .

A csapatgyakorlat szigorúan vett fetradatai mellett - a napi munka
folyamán - számos olyan kérdés merüt fel, amelyek közvetlenü az
akadémiai képzéssel függnek össze és felvetésük gondolatébresztő lehet.

Az egyik ilyen kérdés volt a hallgatók bevonása konkrét beosztás el-
]átására a csapatgyakorlaton, kiilönö§ tekintettel azokban a beosztások-
ban, amelyek ninc§enek feltöl:tve, Tekintettel a képzési rendszer jelenlegi
kötött formájára, annak gyökeres megváltoztatása nélkül ezt az egyéb-
ként_ több szempontból is praktikus igényt nem tudja kielégíteni az Aka-
démia.

A másik kérdé§ is szorosan ös§zefúgg a hallgatók gyakorlati képzésé-
vel. 

_ _Nevez€tesen a csapatoknál fe]ínerüló gyakorlati;roblémák megol-
!{sában, feladatok végrehajtásában való iözuetlen iallgatóí részuétel
lehetőségének megteremtése. Ezen keresáü lényegébe!." Akadérnia i"
közremúködne a c§apatok előtt áuó feladatok végrehajtásában Javas-
latom lényege, hogy az évfolyammunka és a szakalolgoza; témáját az ala-



kulat kapacitását meghaladó témában mintegy kutatási célként kiildjék
meg az illetékes tanszék ré§zére, A haugatóknak a témát beküldő ka-
tonai szervezet lenne a kutatóhelye és ott kéSzítenék eI munkájukat. Az
értékelés rendszerébe az adott katonai §zervezet PK. HTPH javaslata,
véleménye is beépülne. Így valós, a gyakorlati életben ténylegesen szüksé-
ges téma - nem elvontan - kerülne kidolgozásra, amely az adott kato-
nai §zervezetnél köZvetlenül, minden áttéte1 nélkül ,,testreszabottan" ai-
kalmazható, Ez lenne a megmérettetés egyik formája a hallgató, de az
Akadémia részére is !

BefejezésiíL - ezúton i§ megköszönve az MN 4419 PK. HTPH-nek
és a hadtápszolgálat állományának a részemre nyújtott segítséget _ a
csapatgyakorlat annak ellenére, hogy nem az eredeti feladat került vég-
rehajtiisra, gazdagitotta tapasztalataimat, mealyek eg}T észt további bá-
torítá§t nyújtanak a kísérletek fol}tatásához, másrészt közvetlenül hasz-
nosithatom ezoka1 az oktatásban.
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oz MN Pénzü9yi 5zo19ólotíőnökség

Boleset-elhórítósi és munkovédelmi osztólyo

Tortolom l

t. Tájékoztotó o néphodsereg polgóri olkolmozoitoinok
évi boleseti helyzetérőI

2, Segédlet q munkovédelmi követelmények érvényesítésé-
hez o létesítmények létíehozósóro, felújítósóro, korszerű-

sítése folyomón (f olytotós).

t. Tójékoztotó

o néphodsereg polgóri olkolmozottoinok
í988. évi boleseti helyzetéről

A tájékoztató a polgári alkalmazottak bale§eti adataii összegezi az
1989. április 30-ig beérkezett II. sz. Adatlapok alapján, valamint tarta1-
mazza a Honvédelmi Minisztérium felügyeleti irányítása alá tartozó vál-
1alatok és gazdaságok dolgozói baleseti helyzetének főbb jellernzőit is
éve§ jelentéseik alapján.

í.

A boleseti helyzet óltolónos jellemzői

1. 1g88-ban 437 baleset következtében 451 polgári alkalmazott sérült
meg, akik emiatt 10047 napra estek ki a munkából. A balesetek követ-
keztében áitalában egy személy sérült meg. Egy baleset következtében
történt tömeges sérülés, amikor ételmérgezés miati 15 fő vált munkakép-
telenné. Két személy egyidejű sérülése három alkalommal fordult elő,

A foglalkozási balesetek következtében 1étrejött sérüések közü 359

minósüt üzemi balesetnek,92 munkába menet, illetve onan jövet tör-
tént, úti balesetekkel a jelentés külön ponban foglalkozik. Az év folyamán
3 egyéb foglalkozási balesetet jelentettek,

ó4:



2. A polgári alkalrnazottak baleseti helyzetének főbb adatai;

Serültek
száme

Kiesett napok Egy §érültre jutó
kie§ett napok száma

19B7

198B

1989
0/o-ában

299

359

120,1

6490

1i6,1

2l,a
2l,L

96,B

Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy 1988-ban a sérülések
száma 20,1%-kal, a kiesett munkanapok száma pedig 16,1%-ka1 növe-
kedett, sú],yosságuk viszont kis mértékben 3,2'lb-ka1 csökkent.

A sériilések st1,Iyossóg szerinti nlegoszló,sq, :

Év Halálos csonkulásos Súlyos* Könnyű ósszesen

19B?

1988

19B9
0/q-ában 100,0

3

100,0 121,|

67

79

117,9

2

359

120,1

227

A súlyos és a könnyű balesetek száma közelítőleg azonos arányban
nöYekedett, míg a halálos és csonkulásos ba]esetek száma nem változott.
Az utóbbiak beköDetkezésénelc ol§Oit, körülménaeit aZ esetek leííősa, szeln-
léltetőell rlutatja:

- az MN 6547 állományába íaltozó B. Kovács Jóxef kpa. és K.
Szabó Imre kpa. nagyméretú acélkeretet hegesztett. A jobb hozzá-
férhetőség miatt a keret egyik oldalát szabál},talanul egy raktári
hidraulikus emelóvel 2,2 m magasra felemelték. A hegesáe§ befe-
jezése után a keret leengedé§e közben az emelő és a munkadarab
B. Kovács Józsefre ráborutrt, akinek olyan sú_lyos fejsérülést oko-
zott, hogy a kórl!ázba szállítás során meghalt;

- az MN 5581 állományába taitozó Evanics Jáno§ pa. és Kiss Sán_
dor pa, tehergépkoc§ival anyagvételezésre indultak. Solt irányába
haladva a gépjárműyezető Evanics János ké§őn vett észre egy, az
út szélén veszteglő teherautót, arnelybe belerohant. Az ütközés kö-
vetkeztében Kiss Sándor az életét vesztette;

- az MN Bottyán János Honvéd Kol1égium dolgozója vörös László
asztalos szakínunkás gyalugépen szegélyléceket készített. Munka-
végzés közben keze a munkadarabról lec§úszott és a gyalukés ba1
kezének hafmadik ujján az el§ő percet csonkolta !

- az MN 75?6 á1lományába tartozó Harazin Pét€r pa. asztalos §zak-
munkás gyalugépen lécet munkált meg, amelyből egy szá]ka az uj-
jába szúródott. A fájdalorn hatására kezét oldalra kapva ujjai a

*súlyos a §érülé§, ha a kie§ett n pok száma megha-ladja a nyolc napot.
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ké§tengelybe értek és a ba1 kéz 3_ é§ 4. ujjának első perceit cson_
kalták;

- az MN Elektrotechnikai Javítóüzem dolgozója Kovác§ János kpa.
fényszórókeret ti§ztítá§át végezte szövetkorongos csiszolón. Munka-
végzés közben a szövetkorong beleakadt a fényszórókeretbe, azt
elkapta, a dolgozó jobb kezének c§apta és 4. és 5. ujján roncsolásos
sérülést okozott,

ll.

A boleseti helyzel részletes elemzése

3. A polgári alkalínazottak sérülései a következő főbb tevékenységi
körökben történtek:

- munka

- közlekedés

- sport

- egyéb

267 sérülés
20 sériiles

6 sérüle§
66 §ériilés

7430l0
5,6olo

18,40lo

Összesen 359 sérülés 100,0%
A be]esetek tevékenysegi területek szerinti megoszlása az 1987 évi-

hez hasonlóan alakult. A munka és a közlekedési balesetek szárna emel-
kedett, mig az egyéb üzemi balesetek száma jelentősen nem változott.

a) A munkabaleseteh megoszldsa tepékenugégi körönként o, köDet-
kező:

- javítás, karbantartás

- szállítás, rarkodás, tárolás

- építő tevékenység

- konyhai munka

- egyéb munrka

Összesen 266 270

Az elmúlt évhez viszonyitva jelentősen növekedett a javítási, kar-
bantartási, valamint a §zállítási, rakodási és tárolási tevékenység során
történt balesetek száma, amelyek főként a biztonsági előírások megsze-
gése, a figyeLnetlen munkavégzés, vagy a védőeszközök használatának
mellőzése miatt k őDetheztek be :

- az MN Textiltisztítóés Javítóüzem 10, sz üzemegységében dol-
gozó Senkó István pa. munkatár§ával vegytisztítógép telepíté§ét vé-
gezték. A gépet feszítővassa1 megemelték, de nem támasztották alá.
Nevezett a gép alá nyúit, amely a feszítövasról lecsú§zott és ba1 ke-
zének hüvelyuj j át eltörte ;

- az MN liiképzési Eszközgyár,tó üzembeerr Sáska Gyula pa. beta-
nított munká§ h€esztett sarokvarrat csiszoliását végezte. A mun-
kavégzés során a c§i§zolókorong éI]e a osomóponti lemezben elakadt,
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1988

4I
54
21

98

1987

25
27
26
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a váratlan eróhatá§ a gépet a dolgozó kezéból kicsavar,ta és bal
coínbján mély, vágott sebet okozott;

- az MN 2312 állományába tartozó Fic§or Károiy pa. íútőolaj §Zá1-
lítását végezte. Az olaj,tartály gépkocsií,a emelé§e kózben a tar-
tályláb megcsúszott és bal kéz hüvelykujját 3 cm ho§§zan bevágta;

- az 1\4N 3. Élelmezési Anyagraktár dolgozója Fülöp Sándor pa.
egy konténer ajtajának kinyitását végezte- Az ajtózár pántja na-
gyon feszült, kinyitás közben kicsapódott a helyérő1 és nevezett
jobb hüvelyuj játnak töréséi okozta.

Az év folyamán tovább csökkent a faipari gépekkel kapcsolatos bale-
setek száma. Foglalkozási szabályszegés miatt 5 sérülés töftént faipari
géppel a már említett két csonkulásos séfülésen túl.

Az épító tevékenység során bekövetkezett balesetek száma csökkent,
azonban a munka jellegénél fogva többnyire súlyosak a sérülések. Az év
folyamán 3 zuhanásos bale§et történt. Ígg ptétd,ául:

- az MN 7486 állományába tartozó Gál József pa. a tiszti lakótelep
lakásainak festését végezte. Munkavégzés közben az öt fokú létra
felső ket foka kiesett, a létra kettetört és nevezett a fürdőkádba esve
srllyos térdzúzódást szenvedett ;

- az MN 7268 állományába tartozó Jakus István kpa. többed-
magával hullámpala tetót készített. Munkavégzés közben a tetón
kikötetlenüI tartózkodó dolgozó alatt a pala eltört és 2,5 méterről
a földre zuhant. Két gerinccsigolyája súlyosan megsérült.

Növekedett a konyhai munkavégzés közben bekövetkezett bale§etek
száma. A sérülések egy része a konyhák és a bozzáíaftozó előkészitő és
meuékhelyiségek vizes, zsíros padozatán való elc§úszás következménye,
Tóbb esetben törött edények és poharak okoznak szúrásos és vágásos sé-
rüléseket. Figyelmetlenség miatt 24 dolgozó vágta vagy §zúrta meg a
kezét késsel, illetve csontszilánkkal. A szabáIytalanul kezelt szeletelő-
gépek 3 al,kalommal okoztak ujjsérülést. Még mindig jelentős a forrázá-
sos balesetek szátna. A sűrűbben előforduló konyhai balesetek a köDet-
kezők:

- az MN 4563 állományába tartozó Kemény Mihá],yné pa. a kony-
hai mosogatóban a víz alalt levő törött pohrirba belenyúlt. A jobb
kezén mély vágott §eb keletkezelJt;

- az MN 4510 állományába tartozó Szakály Béláné pa. munka-
tár§ával a tűzhell,ról emelte le a íoffőyizzel és tésztával teli edényt,
amelynek füle kicsúszott a kezzébőI és testének nagy részét lefor-

- az MN 7965 állornányába tartozó Jankovics Pálné pa munka-
végzes közben a frissen felmosott konyhai kövezeten m€gcsúszott,
egy paabxak esett es mellkasi zúzódást szenvedett;

- az MN Elláttó lgazgatóság állományába tartozó szabó sándor
pa. hússzeleteló gépen dolgozott, miközben a hús kifordult az eló-
szeletelóbői, arnit a dolgozó a forgókés leállítása nélkül akart meg-
igazítani. A kes a gyúrűs ujján vágott sebet okozott.
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b) A közlekedési balesetek száma emelkedett, eszköz szerinti meg-
oszlásuk a köDetkező:

198?

7

2

1

- gépjármú

- motorkerékpár, kerékpár

- tömegközlekedési eszköz

- eszkóz nélkül (gyalogos)

összesen 18 10

A gépjáfmúbaiesetek száma az e7őző évihez képe§t emelkedett. Üt-
közés 4 alkalommal íordult elő. A gyalogos balesetek közüI 1gázolás 2
pedig jeges úton Való elcsúszás miatt következett be- Példők a közleke-
d"ési balesetekr".:

- az MN 7203 állományába tartozó Molnár Miklósné kpa. személy-
gépkoc§iban utasként szolgálati úton vett részt. A gépkocsi a ?-es
számú és a 63-as számú múút kere§áeződésében összeütközöt,t egy
másik személygépkocsival, melynek következtében nevezett comb-
csont és medencecsont töré§t §zenvedett;

- az MN BTEIG dolgozója Véber József pa. tehergépkoc§i plató-
jára akart felszállni, de megcsúszott, egyensúlyát vesztette, az út_
testre zuhant és csuklótörést szenvedett;

- az MN TEJü állományába tartoző Veszeli Jenó kpa. szotgálati
ügyben gépkocsijával közlekedett. Nem adta meg az elsőbbséget
egy autóbu§znak, amellyel ös§zeütközött. Veszeli Jenő kartörést,
míg a vele utazzó Törjéki Károlyné pa, borda- és kulcscsont törést
szenvedett.

c) A sportbalesetgk §záma jelentősen, az előző évinek az egyharma-
dára csökkent.A mindössze 6 sportbale§et mego§zlása a kü)etkező:

1988 1987

- labdarúgás 1 11

- egyéb labdajáték 4 -
- egyéb §port I '7

A 1abdajátékok közben történt sérülések €gy ré§ze 1abda nélküti já-
ték során elesés, futás közbeni ráldulás stb. következtében történt. A
balesetek bekövetkezésében szerepet ját§zik, hogy egyes helyeken nem
vették iigyelembe a munkahelyi sportolásra vonatkozó jogszabály ha-
tályon kívüI helyezését.

d) Jelentősen csökkent az egyéb tevékenységekkel összefüggő bale-
setek száma. A balesetek döntó többsége továbbra is az objektum terü-
letén a rossz minóségú, illetve csrlszós utakon, viz€s helyiségekben, lép-
csókön történő elesés miatt következett be. I§met előfordult dranútés
okozta baleset is:

- az MN 7300 állorná,nyába tartozó Kuras Béláné kpa, munkahe-
1yén kávéfőzé§hez készülódött. Amikor a kávéfőzőt a már bekap-
csolt, de testzárlatos villarr)rrezsóra helyezte áramüle§t szenvedett.
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4. A Sérülések megoszlá§a a sérülés súlyossága és a sérültek hovatar-
tozá§a szerint o köDetkező:

katonai szervezet
(alárendeltekkel

együtt)

A sérülé§ek §úlyos§ága 1987
évhalálos csonk. §úlyos könnyú 1988 19B7 %-ában

c§apatok
MN 5232
MNLÉREP-ség
MN HvPvP-§ás

1

1_
41,

22
13

11

8
3 16

55

21

B

96,4
114,B
200,0

csapatok
ös§ze§en 1002276 90 111,0

MN!,K
MN Kik. Főf_ség
MN HF-ség
MN FTFcSF-ség
MN BFF-ség
Többi HM-szefv

1

1

20

80

4l
l7
12

6

B
20

15

7
1

26 20 130,0
38 37 102,1

100 69 144,9
5? 38 150,0
24 28 B5,?
14 ú 82,4

HM szervezk
összesen 123,9209198 5?

MIND ÖSSZESEN 120,1

A csapatoknál bekövetkezett üzerrr,i balesetek szárnában lényeges vál-
tozás nem tapasztalható, míg a HM-szervek alárendeltjeinél jelentős nö_
vekedés van, amely különösen az MN HF-ségnél és az MN FTFcsF-ségnél
mutatkozik meg.

5. A HM felügyeleie a\á tattozó vállalatok és gazdaságok polgári
dolgozóinak bale§eti helyzete a köuetkező:

Baleseiek
Megnevezés száma

Kiesett Sérülés

i}*5 1000fő
Kie§ett nap

1000 fő

Kie§ett
nap

1000 fő

19B7 1988 198? 1988 1987 1988 1987 19B8 19B? 19BB

MN Gödöllői
Gépgyár

MNÉKv
MN Erdőgaz-
daságok

664 20,3 1?,0
121? 30,6 29,0

1437 22,4 22,1

539 21,B 31,6
1361 2B,1 46,8

564122
760

2\
26

26
27

5t 1680 69B 31,1

összesen 107 98 3162 3318 24,4 29,6 33,9

1987 év
0/6-ában 91,6 104,9 93,9 119,B 114,5

A vállalatok és gazdaságok polgári dolgozóinál a balesetek számá-
ban 84,0/9-os csökkenés, a kiesett napok számában viszont 4,90/6-os növe-
kedés tapa§ztalható, emiatt a súlyossági mutató 14,5%-kal emelkedett. Ha-
lálos és csonkulásos bale§et nem fordult elő. A balesetet kiváltó okokat
vizsgálva továbbra is a figyelmetlerrség és a fogtralkozási szabályszegés
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á11 az első helyen, ezek teszik ki a balesetek több mint a felét. A balesetek
jelentós lésze anyagmozgatás, kézi §zerszám es kisgép ha§ználat, továbbá
fémíorgácsolás közben következett be. A testrészek sérülésénél továbbra
is a kézsérülések a leggyakoribbak. Elenyésző az ittas munkavégzésből
eredő sérülések száma, továbbá a védóeszközók használatának mellőzese.
sajnos a védóeszközök minő§ége még mindig nem kifogástalan. A mun-
kahelyi fegylem még nem mindenütt kielégítő.

6. A polgári alkalmazottak úti baleseteinek lőbb jel7emzőit a kőuet-
kező tliblázatszmléLt e ti :

Év Sé!ülteti
száma

Kiesétt napok
szárna

Egy sérültre jutó
kiesett napok száma

19B7
19BB

19B? év
%-ában

3224
25l1

?B,0

113

B1,4

2B,5

27,3

95,8

A megelőző évhez képest úgy a belesetek, mint a kiesett napok szá-
mában jelentős a csökkené§. A súlyo§sági mutató 4,2%-ka1 lett kisebb.
A tavaiyi évhez hasonlóan az idén sem vo]t halálos és csonkulásos baleset.

A sérülések súlyosságának adatait o köDetkező tábüázat t(rítalmg,zz0,:

Év Halálos csonkulásos Súiyos* Könnyú összesen

19B7

19BB

1989 év
01n,ában 100,0 100,0

113

B1,1

90

B6,?

23
14

60,9

Az úti balesetek eszköz szerinti mego§Zlá§a a köDetkező:

- gépjár]mú közlekedés

- mot()rkerékpár, kerékpár

- tömegközlekedésiesz köz

- gyaiogos kózlekedés

Az úti balesetek kérharmad része gyalogos közlekedés közbeni fi_
gyelmetlenség és Sietség, továbbá a gyakran rossz útviszonyok miatt kö-
vetkezett be-

7, Egyéb foglalkozási baleset következtében az elmúlt évben há-
rom sérülés történt. melyek közü1 egy csonkulásos, kettó pedig súlyos
volt. Az egyéb íoglalkozási balesetek ha§znosítható tanulságai a l.öDet-
kezőlt:

- az MN 9068 állományába tartozó Pataki Imréné kpa. az emeletről
lépcsőn jött le, amikor a lába megcsúszott és a teste alá fordutrt.
Bokarándulást és szárkapocscsont törést szenvedett. A balesetben
közrejátszhatott az is, hogy a §érült papucsban közlekedett és sze-
szes italt is fogyasz,ljott;

'I előző évben 16

5 előző évben 11

19 előző évben 21

61 előzó évben 65
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* az MN Központi Múszaki JaVítóüZem dolgozója Szé1 József pa.
körfúré§zgépen faanyagot vágott, közberr bal keze a fúrésztárcsá-
hoz ütódött és középsó ujjának elsó perce csonkolódo,tt, továbbá a
máSodik ujja i§ megsérült. Munkakezdés elótt a dolgozó jelentós
mennyiségú alkoholt íogya§ztoti (1,32%o) ;

- az MN 2312 á1lományába tartozó Markolt Antal pa. kerékpárral
ment 1akásáról a iaktanyába, amikor ele§ett és jobb bokáját eltör-
te. Nevezett a baleset bekóvetkezésekor ittas állapotban volt.

Az elóbbi példák mindegyikében szerepet :átszott az alkohol hatá-
sa, ezért a hasonló balesetek elkerülése érdekében nagyobb figyelínet
ke]l fordítali a munkahelyi fegyelem megszilárditására, az alkoholfo-
gyasztás tiialrnára vonatkozó rendelkeZések órvényesítésére.

lll.

következletések, felodotok

Az MN polgári dalgozóinak baleseti helyezete a megelóző évhez vi-
szonyítva rosszabbodott, A baleseti sérülések. valamint a kiesett mun-
kanapok számában növekedés következett be, viszont a balesetek súiyos-
§ága csökkent. Jelentő§ a növekedés a munka- és a közlekedési balesetek
tekintetében, ezzel szembeo az úti baiesetek száma c§ökkent.

A polgári dolgozók baleseti helyzetének ilyen irányú változása azt
mutatja. hogy egyes katonai szervezeteknél még mindig nem íordítanak
ke]ló figyelmei a balesetek megelőzésére. A parancsnokok és munkahelyi
vezetők számos helyen eltűrik, hogy a dolgozók hibás szerszámmal, gép-
pel, eszközze], szabálytalan körüImények között dolgozzanak, a bizton-
sági előírások betartását. valamint a védőeszközók használatát mellőz-
zék, Gyakran nem hajtják végre a munkavédelmi ellenórzések, szemlék
§orán feltárt hibák kijavítá§át, hiányosságok negszüntetését, nem for-
dítanak lrellő gondot az egészséges és biztonságos munkafeltételek javí-
lására. de 1öbb helyen azok n]pgöfzésére sem,

A polgári alkalmazottak baleseti helyzetének javitása érdekében a
követkeZó íóbb irányokban keII eredíLénaeket eLérni:

* javítani ke1l a parancsDoki és munkahelyi vezetői munka haté-
konyságát a bizlonságos munkavégzésl-rez §Zükséges rend és fegyeiem
fenntartásában, a feitárt hibák kijavításában, a munkakörülmények ja-
vításában;

az egyéni védőeszkózöket és védőberendezéseket megfelelő álla-
potban ke1l a do]gozók rendelkezésére bocsátani és szigorúan meg kell
követelni azok rendszeres használatát ;

- fokozott figye]emrne] keil 1enni a munkaeszközök műszaki álla-
potára, rendszeres ellenórzésekke1. megfeleló karbantartássa1, szükség
e§etén pótlássai kei] elérni az előírt biztonságot;

- munkavégzésre. tisztálkodásra szolgáló, különósen vizes helyisé_
gek padozatait mindenkor c§úszáSmentes állapotbán ke}] tartanj;

- az objektumok külsó közlekedéSi útjait, jáIdáit tisztán, lrotlás-
és csúszásmentes állapo,lban keli tartani.
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2. Segédlet
o munkovédelmi követelmények érvényesítóséhez

o létesítmények létrehozóso, felújítóso,
korszerűsítéseíolyomón

lV.

A hosznólotbovételi eljórós

1,- A beíuhőZó a használatbavételi eljárást akkor folytathatja le, ha
az átadási tervdokumentáció mellékleteivel együtt rendelkezésre áll, és
a próbaüzem §ikeres volt, továbbá ha a múszaki átadás-átvételi eljáráson
a szakhatóságck által tett észrevételek közül azok, amelyek javítását, pót-
1ásá;t az üzembe helyezésig írták elő, teljesültok. A beruházó kőtele§ a
§zakhatóságok nyilatkozatait - amennyiben az eljárásban nem vesznek
részt - utóiag beszrezni és az üzemeltető részére átadni,

A beruházó a használatbavéteii eljárást csak a parancsnok haszná-
laba vételt engedélyező, vagy ideigienes engedél}t meghatározott időtar-
tamra adó ,,Munkavéde]mi nyilatkozat" birtokában fejezheti be, és kér-
heii meg az épitési használatbavételi engedélyt. A parancsnok döntése
ellen a beruházó a munkavédelmi íelügyelete,t ellátó szerv yezetőiéhez
fordulhat.

2. A teroező a múszaki átadás-átvételi eliáráson tett nyila,tkozatát
csak akkor köteles megismételni, ha az nem a létesítmény egészére (p1.

részáta.láS) vonatkozott.
A generálterVezőnek ellenőrizni kell azonban a technológia tervező-

jének nyilatkozatát, hogy - munkavédelmi szempontból - a létesítmény
funkcoinális rnúködése, technológiai berenciezései, íelszerelései a bizton,
Ságos üzemeltetést kieiégítik.

3. A ki,Dítelező köteles a műszaki átadá§-átvételi eljáráson észrevé-
telezett hiányo§ságokat a hasznáiatbavéieli eljárásig pótolni, kijavítani.

4. Az ilz-ert eltető köteles a használatbavételi eljárás során, a parancs-
nok által kijelölt bizottság útján a létesítmények munkavédelmi alkal-
masságát a funkcionális műkódés egószére kiterjedően felülvizsgálni. A
felülvizsgálat végrehajtásához - szükség esetén - a parancsnok kérheti
az elöljáfó, illetve a munkavédelmi felügyeletet ellátó szerv segitségét-

A hq,szlxálatbaDételi, eljárds sordn uizsgóLni keLL:

- a nunkavéde]mi tervfejezetben foglaltak megvalósítását;
* a munkkavédelmi |ervfejezetben nem szereplő, de a biztonságot

érintő más szabványok és normatív eióirások betartását;
_ az átadáSi tervdokumentáció teljességét és tartalmát, a próba-

üzem, a nyomáspróbák, a te}jesítmény és egyéb ellenórző mérések do-
kumentumait.

A l,Lq,sznőlatb!1 uételt ellenőrző bizottsdgba célszerű kijelöIni:

- a bizottság vezetőjét;
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- a létesítmény paranc§nokát;

- a munkavédehni megbízottat;

- az elhelyezési szolgálat vezetőjéíi

- a lúzvédelmj megbizottat:
amennyiben a létesítményben emelőgép és/vagy nyomá§tartó edény üze-
l]j.e),, sugóízós ésiDagu nérgezés DeszéLue őll íenn:

- aZ emelőgép ügyintézót;

- a nyomástartó edények ügyintézójét;

- a méregfelelőst és a

- §ugárvédelmi felelőst is.
A használatbavéteti eljárás rendjét jogszakrály1 írja elő.
A bizottság munkavédelmi ellenőrző tevékenységének főbb szem-

pontjai:

A létesí,tména parallcsnoha ellenőrzi :

- a pfóbaüzem megfelelőségét;

- a szakszemélyzet megfelelő kiképzé§ét;

- a létesítmény funkcionális múködését, ezen belül a technológiai
(műveleti), kezelési és karbantartási utasítások meglétét, a biztonsági
előirások (egyéni és kollektív védóberendezések, eszközók) alkalmazását;

- a Parancsnoki Munkavédelmi Utasítás létesítményre vonatkozó
tészéí.

A munkau éd,elmi, m,egbízott

- segíti a használatbavételi eljárás 1ebonyolítását, ezen belül irá-
nltja a biztonsági felelősök (emelőgép ügyintéző, sugárvédelmi meg-
bízott stb,) ellenőrző munkáját;

- gondoskodik a 1étesítményre vonatkozó Parancsnoki Munkavé-
delmi Utasítás (PMU) elkészítéséról;

- köremúködik a ,,Parancsnoki munkavédelmi nyilatkozat" elké-
szítésében;

- amennyiben ,,ideiglenes használatba vételt" ei-rgedélyezett a pa-
lancsnok, úgy figyelemmel kísóri a határidö és aZ esetleges munkavé-
delmi korlátozások betartását.

Az elhelgezé si ízo'í,gdlqtD ezető ellenőrzi :

- az átadási tervdokumentáció teljességét, a nyomvonal tervek nap-
rakészségét;

- a mérési és nyomáspróba jegyzőkön},vek (érintésvédelem, villám-
védelern, nyomá§próbák jkv.) megfelelőségét, az elektromos szabványos-
sági vizsgálat megállapitásait;

- a közmúvek nyilatkozatait;
a karbantartók nyilatkozatait, karbantartási szerződéseket;

- a berendezések garanciális, szavato§sági bizonylatait, próbaüzemi
jegyzókön}'veit,

Az egészségúgui szolgőLatD ezető ellenőrzi:

- az MN Közegészségügyi Járványúgyi Felügy€let előírá§ainak tel-
jesi;tését;

1 A !2lí986. (xII. 30.) ÉvM rendelet.
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- az MN egészségügyi szakelóírásainak a 1étesítményre vonatkozó
teljesülését.

A tűzuédelmi, íLegbí,zott ellefuőrzi. az MN Túzvédelmi Szakhatóság
(HM MN Vegyivédelmi Fónökség Túzvédelmi Osztálya) elóírásainak tel-
jesülését, a tűzvédelmi előírások betartását.

5. A szakha,tósó,gok ellenőrzik a múszaki átadás-átvételi eljáráson
feltárt hibák kijaviiását. A létesítmény bizton§ágo§ üzemeltetését szak-
szempontok szerint minősítit, így a létesítés használatba vételéhez

- megíelelés esetén hozzájárulnak ;

- kisebb hibák esetén - haiáíidóhöz kötött javítási előírássa1 -ideiglenes hozzájárulá§t adnak ;

- élet- és balesetve§zély. illetve súlyosabb szakhibák esetén hozzá-
járulásukat megtagadják.

6. A kózlnű--ek ellenórzó tevékenysége általában a múszaki átadás-
átvételi eljáráson befejeződik. Fennmaradó hiba e§etén - amennyiben
a kivitelezó a kilogásokat nem javítja ki - hozzájárulásukat (bekapcso-
lá§i, §zolgáltatási engedély) megtagadják, illetve a javítá§i költséggel a
beruházót, kivitelezőt megterhelik,.

Fontos az üzemeltető részéről a kömúvek nyilatkozatait íigyelemmel
kísérr-ri, mert iervezói, beru}rázói mulasztás esetén büntetó tariiát al-
kalmaznak, pl.: fogyasztási elóSzerződés elmula§ztása esetén Vagy hibás
szenyvíZtisztíiás esetén stb.

A tt,tűszo,ki dtad.ds-átuételi, i,Lletüe h&sznóIatbaDételi eljárús felada-
tait iiletóen fonto§ ismerni a következőkben ismertetett dokumentáció-
kat és azok tartalmát,

Az átadá§-átvételi eljárás során a kivitelezó köteles őtadősi d,oll|L-
mentdcíót szolgáltatni. Az átadá§-átvéte] megkezdésekor a teljesítés el-
bírá'lásához sziüséges iratokat (p1. átadási tervdokumentáció, építési nap-
1ó és annak meilékletei, e}lenórzé§i mérések, egyéb vizsgálati eredményelr,
építé§i, 1éLe§ítési engedéJ.yek) ame]yek egyúttesen az átadási clokumentá-
ciót képezik, az eljárásban résztvevők rendelkezésére boc§átja. E doku-
mentációkba az eljárás ö§szes ré§ztvevője betekinthet.

Az őtaddsi teTDdohulnenLóció a kivitelezési tervdokumentáció olyan
példánya. amelyen a kivitelezó a terv és a kivitelezett állapot közötti
e]téréseket feltüntette. vagy igazolta. hogy a kivitelezés a terv szerint
késziilt.

Az dtadási te1,,údokumentáció n ak l eltétlenül tartalrnaznru, kell :

- a helyszínrajzot;
, - az elhelyezési rajzokat;

az a]aprajzokat;
, - a szeri<ezeti ta)zokal, rTietszeteket (csomópontokat) ;

- az épületgépészeti rajzokat (friss víz, ipa-d víz, fútés, meleg Viz,
csatorna, gáz, elektromos, tecl]nológiai vezetékek stb.) alaprajz, függ.
csóterY, nyomvonalterv stb;
, 

- múleírásokat (technológiai, múveleti, kezelési, karbantartá§i uta-
sításokat), gépkönyvekei;

- kapc§o]ási (ös§Zeállítási) rajZokat;
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- gép, berendezés elhelyezési rajzait;

- technológiai tervet;

- munkavédelmi tervfeíezetet ;

- a múszaki számításokat. előírásokat;
* a tűzrendészeti számitásokat;

- az egyeztetési jeg;izókönyveket;

- az eljáró szakhatóságok nyilatkozatait;

- a közművek előzetes engedélyeit, nyitratkozatait;

- az érvényes vízminta eredményt.

Az d,tad,ó si, tef D d, oklL?nentóció m,elléhlet ei közt \egy e^ek :

- a tervezői nyilatkozatok (a terv megf,elelőségéró1, az üzembe-
helyezhetőségrő1) :

- a kivitelezői nyilatJ<ozatok (átadási üZembe helyezési);

- a közmú nyilatkozatok (bekapcsolási, üzembe helyezési engedé_
lyek);

- a mérési jegyzőkönyvek (érintésvédelem, villámvédelem, telje-
§étmény stb.);

- az elekLromos SzabváDyossági vizsgálat jegyzőkönwe;
_ nyomá.próbjk jcgyz(jkönyVei ;

- karbantartási nyilatkozatok, szerzódések:

- üzemi próba. próbaüzemi jegyzőkönyvek;

- az üzeneltető parancsnok által kiadott használatbavételi engedély.

Részletesebben ismeítetDe a terud,Okúmentőció me7lékleíeit
A tel,E ezői, lluildthozatok
A tervezőnek írá§ban kel1 nyiiatkoznia arró1, hogy a terv a hatá-

lyos munkavédelmi elóírásoknak és szabványoknak megfelel_

Az üzembe helyezési eljáráson a iervezőnek íelü] kel1 vizsgálni aZ el-
készült ]étesitményt a funkcionális működés teljes egészére vonatkozóan.
A tel.vtől eltérő kivitelezés esetén meg ke1l vizsgá]nia, hogy az eltérés-
se1 kialakított létesítmény a munkavédelmi előírásoknak, szabványok-
nak megfelel-e (MN liKsz 116. pontja). Amennyiben a tervezö nincs
jelen. úgy a beruházó kötelessége a nyilatkozat beszerzése.

A kiD i,t ele z íi i nu ildtho zatoh
A kivitelezó (házilagos kivitelezés esetén a felelős műszaki vezető)

nyilatkozni kótele§ arról. hogy az építési munkát az építési engedélynek
és ahhoz tartozó helyszínrajznak és múszaki telveknek, továbbá az eset-
leg engedélyezett eltórésnek megfelelően Végezte el, § az építmény ren-
deltetésszerű és biztonságos használtra alkalnas,

Rózmű na.ilatkozatok
A közmú nyilatkozatokat a tervező, illetve beluházó köteles besze_

rezni. A közmú (szolgáltató) elóször a tervkészítés idószakában nyilat-
kozik arról, hogy szolgáltatását (víz, elektromos áram, gáz, csatorna,
távfútés, telefon stb.) milyen körúlrnények között - feltételek felsoro-
lásával - biztosítia, A létesítés megvalósításakor a közművek figyelme,
ellenőrző tevékenysége kiteried a szolgáltatá§t ellátó hálózat szak§zerű
építésére is (bővebbet a nyomáspróba jegyzóköny,r",ek címszó alatt).
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A múszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával, amennyiben a köz-
múvek a létesítést az elóírásoknak megfelelóen találják, a bekapcsolási
engedélyt megadják. F,szrevétel esetén írásbau nyilatkoznak a javíta§
módjáról és ha.táridejéról. Rez§im feltételek esetén az MN BTEIG nvi-
latkoznak.

Mérési jeggzőkönllaek
Szabványok és rendeletek írják elő a létesítmény próbaüzeme előt-

ti mérések végrehajtását. Ilyen kötetrező mérés pl. az érintésvédelem és
a villáínvédelem ellenőrző mérésének végrehajtása és jegyzőkönyvben
rögzítéSe. A múszaki átadás-átvéteti eljárás során a beruházó, illetve az
illetékes szakható§ágok a jegyzókönyveket ellenőrzik.

Az éríntésDéd,eleln és uilló,muéd.elem ellenőrző mérésének megtéte (j,

műszaká őtad,ds-őtDételi eljórós beíejezésének íeltétele.
N y omáspr óba j e g gzőkőngu ek
A nyornáspróbákat MSZ-ek írják elő. Amennyiben közmúvek vég-

zok a szolgáltatást (frissv íz, gáz, csaiorna, távfútés stb.) úgy eltakaTás
elótt a nyomáspróbáka,t a közInü jelenlétében kel1 megtartani és ered-
ményét az építési naplóban kell íögzí,teni. Sikertelen nyomáspróbát meg
ke1l ismetelni. A kivitelező házi nyomrispróbájának elfogadása csak kü-
1önleges esetben indokolit, ekkor a beruházónak az üzemeltetó katonai
§zervezet szakszolgálatánajk (elhelyezé§i szolgálat, technológiai vezeték
nyomáspróbája e§etén az illetékes szakszolgálat) jelenlétét is biztosítani
keli_ Amennyiben rezsim intézkedések miatt a közmiivek részvétele nem
lehetséges, úgy az MN Epíté§felúgyeletet ellátó szerv (MN BTEIG) rész_
vétele szükséges.

Rarballtartási naí,Latko zat, karbafuaxrtási szer ző dé s
Az üzemeltető a létesitmény, annak gépei és berendezései kezelé-

séről, karbantartásáról, a kezelő szernélyzet oktatásáról, képzéséről a
jogszabály szerint gondo§kodjon.

A kivitelezó (vállalkozó) köteies az üzemeltető kezeló szeroélyzetét
is a tevékenységi körébe tartozik, a §züksége§ ilányító szakszemélyzetet
a biztonságos üzemszerú kezelésre kioktatni, Ha a berendezés gyártása
a próbaüzem egész tartamára a vállalkoZó biztqsítja.

A kezelési utasítások feleljenek meg a KÁBEsz ,,Gépek, berendezé-
sek, szerszámok, haditechnikai eszközök biztonsági előírásai" fejezeté_
nek, különösen a 177.,773., 176. pontjainak, valamint a vonatkozó MSZ2
előírásainak.

A 1étesítmény karbantartási szerződésére a tervező a tervdokumen-
tációban tesz javaslatot.

T el,j eső.tméng méré sek, beszaből,uozdsi j eg uzőkönap ek
A teljesítmény mérési jegyzókön},vében ki kell térni a szellőzés, zaj-

rezge§, világítás, fűtés, techrrológia stb. műszaki jeliemzőin túl a munka-
és egészségvédelem jogszabályi előírásainirk teljesiilésére is.
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Az ij.zen i próba
Az iizelni próbq q próblülenet n7egel,őző elj&rós, amely azt hivatott

bizonyítani, hogy a szerelési munka beíejezódölt, és a bererrdezés pró-
baüzemre alkalrnas.

Az üzemi próbák keretében el ke1l végezni azokat a beállítási és elle-
nórzési feladatokat, amelyek csak a bererrdezés üzemeltetése alatt való-
síthatók m€g.

A próba,üzem,

A próba,iizeTl cél,ja annak megőllapítdsa, lrogg a berendezós minden
összetartozó egysége (valaínennyi gépészeti, villarnos szabályozó stb. egy-
sége) é§ 4 berendezés összessége teljesíti-e a szavatolt, a kiviteli tervek-
ben és a szerződésekben előírt műszaki Jeltételeket. A berendezés é§ an-
nak segédberendezései részeikben és €gyü,ttesen megfelelnek-e a szab-
ványokban és szerzódésben fogtraltaknak, tová,bbá a tartós é§ rendelte-
tésszerú működtetés követelményeinek.

A próbaiiein akkor tekinthető befejezettnek, ha a berendezés a pró-
baüzemre meghatározott idótartamon át elöírt teljesitmény meüett, 1é-

nyegesebb üzemzavar nelkü üzemel és a megrendelővel (üzemeltetóve1)
lefol}tatott vizsgálat is sikerrel járt.

7. A beruhőzó a láesítrnény használatbavétetrekor kapott parancs-
noki ,,Munkavédelrni lyilatkozat" birtokábarr megkéri az építési hssz_
nálatbavételi engedélyt az illetékes építési hatóságtól. A kapott hatá-
rozaí,ot az üzemeltetőnek - illetve a jogszabály előírása szerirn,ti szerv-
nek - átadja.

2. és 3. A terllezőnek és a ki,l:itelezőnek a létesítmény engedelyezési
e}járá§ában csak ideiglenes engedélyezés esetén van munkavédelmi fela-
data. Az ideiglenes hasznalatbavétel esetén gondoskodrtiuk kell a bale-
setmentes használatról,

4. Az úzeTleltető munkaDédelnli Jela,d,ata az engedélyezési eljárásba,ír

a) A parancsnolri hasznőlatbtpételi ellenőrzés
A használ,atbavételt ellenőrző bizottság megálhpítáSait összegezve a

para.ncsnok dönt a létesítrnény használatbavételéről.

A felülvizsgálat eredményétól függően a parancsnok a használatbavé_
telt munkavédelmi szemponlból :

- engedélyezi, ha az egészséges és bizton§ágos munkavégzés, a ka-
tonai feladatteljesítés f el,tételei adottak ;

- meg}tatározott idótartamra engedélyezi, ha a tapasztalt hibák
közvetlen bale§etveszél}rt nem okoznak és a beruházó álta,l azok kijaví-
tására felajánlott határidót elfogadja ;

- nem engedélyezi, ha közvetlen élet- vagy balesetveszély á11 fenn.

b\ A parancsnoki hasznőlg,tbauételi engedéla, nunkauéd,el,nli nail,s,t,
kozat kiadősa

A parancsnok a létesítmény haszlrálatba vételét munkavédelmi nyi-
latkozat kiadásával engedélyezi vagy ültja meg.
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A íurnkauédel,n7i. nuilatkozat ind,oklógdban a, pera.ncsnok hiuatkolzon :

a) a munkavédelmi íejezetben íoglaltak megvalósílására;
b) a biztonságra vonatkozó szabványok és más normatív elóírások

teljesítésére;

c) az átadási terydokumentáció és a jogszabályokban előírt mellék-
letek, bizonylatok meglétére, fóbb megállapításaila, ezelL belül leiténse a:

* tervező mu]nkavédelmi nyilatkozatára ;

- a teljesí;tmény és más ellenőrző mérések (érintésvédelem, villám-
védelem stb.) megállapításaira :* a nyomáspróbák (víz-, fútési vezetékek é§ berend€zések, techno-
lógiai vezeték, csatorna stb.) eredínényeire;

- a próbaüzemi jegrzókönw megállapitásaira;

- a közrnúvek lrekapcsolási, üzembe helyezési engedélyeire;

- a karbantartó nyilatkozatára;
d) ideiglenes hozzájárulás esetén a hozzáj,árulás fe],tételeir:e;
e) a használatbavétel engedé]yezé§ének megtagadása esetén a köz-

vetlen élet- vagy balesetveszélyt jelentő körülményekre.

d) A munkapédelmi nailotkozat naoTltatDőnaai

A ,,Munkavédelmi nyilatkozat" nyomtatványai az MN Központi Ru-
házati Anyagraktárban kaphatók.

A r end, elé si, s zőnag.ik :

MN HF 41-1496 ,,engedélyezem"
MN IlF 41-1605 ,,ideiglenesen engedélyezem"
MN HF 41-1507 ,,nem engedélyezem"

A parancsnok álta1 kiadott munkavédelmi nyilatkozatból

- 1 példánrt az átadási tervdokumentációhoz kell csatolni;

- 1 példáílyt a munkavédelmi felügyeletet el!átó katonai szervnek;

- a további példányokat a létesítésben ré§ztvevő más szervek (be-
ruházó, MN BTEIG, tanác§, szakhatóságok) kérés szeriat keü megkü-
deni.

5. Szakhatóságok eljárása a létesitmény használatbavéteü engedé-
lyezéséné1

Az építési hatóstíg (tanács, MN BTEIG) a beruházó kérelrnére, az
eljáró szakhatóságok és az üzemeltetó parancsnokrrak a létesítmény ha§z-
nálatbavételóhez bozÁjáruló nyil,atkozatai alapján - jogszabály sze-
rint - a létesítmóny basznála,tbavéteieről az ertgedél}t határozatban ki-
adja,

6. A közlllűDek a hatósági engedélyezési eljárásban nem ve§znek
résá.

7. A beruhlízó a hasznátratbavételt követóen - 
jogszabály elóírása

szerint - köteies a garanciális és szavatossági eljárásokat lefolytatni.
Az eljárások sorá,rr a jegyzőkönwben rögzített javításokat köteles

a kiütelezóvel vagy a kivitelező terhére a meg6uapított határidóre el-
végeztetni.
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2. A teruező a használatbavételt követóen a beruházó felszólítasára
vesz ré§Zt az eljárásorkban. A garanciális és §zaYatossági munkáknál fi-
gyelemme1 kíséri a szakszerú javítást.

3. A kiDitelező köteles a beruházó illetve az üzemeltető felszólításá-
ra, a garanciális és szavato§sági munkákat a megállapítottés vállalt határ-
időre, a jogszabály elóírása szerint elvégezni.

4. Az iizeneltető a jogszabályban megjelölt határidőn belül jelzi
igényét a beruházónak, illetve a kivitelezónek a garanciális és szavatos-
Sági munkákra.

Részt vesz a beruházó álta1 kitúzött garanciális bejárá§on. Ameny-
nyiben a garanciális és szavatossági munkái< javítási minőségével nem
ért egyet, úgy {elszóiítja a beruházót a megfeleló javítás elvégeztetésére.
Fontos a jogszabályban meghatározott garanciális és szavatossági mun-
kákta a bejelentési lwtőridő betartása.

5. és 6. A garanciális és szavatossági munkákban a szakhatóságok
és a közművek csak külön kérésre, meghatározott esetekben veszrrek
részt.
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FOLYÓlRATSZEMLE

Az egyesített íegyveres erők csoportosítrisoi
hodtópbiztosítóso megszervetésének sojótossógoi

védelmi hodműveletekben

irta: L M. GOL\]SKO uezérezle(les

Ford,ító,s: 0.z ,,Ifuíorm,acioflnij Zbornyík'' c. íollróirq.t 1g8gl3?. szdmdból

___ A szigofúan védelmi jellegú katonai doktrína Varsói Szerzódés tag-
áIlamai általi eifogadásának következtében különös ,jelentőségre tett §zert
a §zövetséges országok hadigazdasági problémáinal<, különösen azonban
a baráti hadseregek és az Egyesített Fegweres Erők csapatc§oportosításai
védelmi hadmúvelet alatti hadtápbiztosítá§a problémáinak a mélyr.eható
és mindenoldalú vizsgálata.

A gyakorlatok (beleértve az ,,Ósz-91'' parancsnoki és törzsvezeté§i
gyakorlatot i§) tapasztalatainak íigyelernbevételével végzett vizsgálatok
el§ó eredményei azt bizonyitják. hogy újszerúen ke1l rnegközelíteni a had-
táp felkészítése feladatainak megoldá§át, a hadtáp béke állapotról há-
borús állapotra való áthelyezését, valamint az Egyesített Feg},veres Erők
c§apatcsoportositásai védelmi hadműVelet alatti hadtápbiztositásának köz-
vetlen megszervezését a háború kezdeíi időszakában.

Vizsgáljuk meg a felsorolt feladatok megoldása ilyen szempontú meg-
közelítésének néhány sajátosságát.

A háború kezdetén a hadtáp védelmi tevékenységhez való f€lkészí-
tésének sajátosságait az agresszor váIatlan támadáshoz idóben történő
fetrkészülésének nehézségei határozták meg.

Hogyan lehet példáu1 a NATo parancsnokság valódi szándékait meg-
állapitani, amüor annak 200-300 ezer katonából és tisztból álló c§apat-
csoportosítása - a légierő és a flottaerő részvételével - egy hónaptól
több hónapig tartó gyakorlatokat tart? Mi a biáosíték arra, hogy ezek
a gyakorlatok nelTr az agresszor új viiágháborrt kirobbantására, valódi
szándékainak áIcázására szolgálnak?

Ezért, hogy a hadtáp íelkészítésének idószerú§égében ne tévedhes_
sünk, a hadtápszerveket és az anyagi tartalékokat - véleínényünk sze-
rint - már békében olyan szinten kell tartani, hogy azok elegendőek le-
gyenek a háború kezdeti időszaka első hadműveleteinek a biztosítására.

Milyen is az elegendó mennyiségú anyagieszközök íelhalrnozásának
ez a szintje és eléré§ének milyen megközelítése képezze a hadtáp első
védetrmi hadmúveletre való felkészítésének az alapját a háborr1 kezdetén?
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Az ,,Ósz-88" gyakorlat tapasztalata bebizonltotta, hogy az ellen-
ség agre§§zióját követően csapatc§oporto§íltásainknak két hónap idötar-
tamú első védelmi hadműveletet keüett vivrriok.
. A csapatoknál ezen idó alatt hiányoztak a m€íelelő anyagi ké§zletek
és nem működtek azok a magasabbegységek e6 intézeiek, amelyeknek
íeladata lett volna az anyagi, közlekedési, technikai es egyéb bizto§ítások.
A hadművelet kezdetén rendelkezésre álló, továbbá a hadmúvelet megví-
vása §orán §zétbontakozott eróket és eszközóket vették igénybe.

Megjegyzem, hogy az,,ÓSZ-BB" gyakorlaton résztvevő egyes tábor_
nokoknak és tisztekrrek kezdetben az volt a véleménye, hogy a had-
táperők és -eszközók dörrtó részét az adott ütern mellett szét 1ehet bon-
takoztatni a védelmi hadművelet alatt, mivel az ellenség nem alkalma-
Zott atomíegyvert_

A gyakorlat további ílenete azonban bebizonyította, hogyha a had_
tápobjektumok ellen csak korszerú hagyoünányos pusztítóeszúrözöket al-
kalínaznak, akkor az olyan nehézségeket iámaszt a ílegfelelő erők és
eszközök szétbontakoztatásával szemben, ameiyek akadályozzák az E,gye-
sített Fegyveres Erők csapatc§oporto§ítá§ai hadtápbiztosítása íeladatai-
nak hatékony végrehajtását, a védelmi hádműveletek folytatásakor.

Mindez szük§égessé teszi azt, hogy új§zerúen értékeljük a béke had-
táp anyagi bázisának az első hadmúveletek biztosíltására való íelkészülé-
sét. A háború kezdeti idószal<ának védelmi hadmúveletében a h,adtap ebő
lépcsőjének atrapját a béke hadtáp anyagi bázisa és szerveinek a háború
kezdetét követő 2-3 napon szétbontakoztatni képes keretállománya kell
hogy képezze.

Ehhez az anyagi bázishoz mindenekelótt a széibontakoz,tatott egy-
ségek és magasabbegységek hadtápjaila bázisok, a raktárak, a kórházak
és egyéb intézetek, az ellátódandárok, az egé§zségügyi dandárok, vala-
mint a vezérkar utasítá§áIa békében ,,megfelelő szinten" tartandó mii,s
egységeknek keretállománya tartozj,k,

A rftósodih lépcsőbe a hadtáp erőfeszítésének támadás alatti növe-
lésére és a megfelelő csapatcsoporiosítások ellentámadá§ának biztosítá§á-
ra rendelt szétbontakozott hadtáp főerőket kell beosztani.

A béke hadtáp anyagi bázisa készenléte értékelésének fentebb is-
mertetett mód§zerrel történó értékelésekor törvényszerúen felmerü az
a kérdés, hogy rnilyen is legyen lényegében a hadtáp készenlétének ió
kritériumát képező anyagi tartalék ?

Az ,,Ósz-\a" gyakorlat bebizonyította, hogy a határmenti körzetek-
ben az első lépcsó csapatok részére előre, még békében célszerű anyagi
készleteket képezrri, azaz legalább kéüavi készlettel rendelkezni. Ahhoz,
hogy a csapatok hadrafoghatoságát állandóan magas szinten tudjuk tar-
tani és a ve§zteséget időbeln tudjuk pótolni, azon kívü1 ,még rende]kezni
kell a már békébeu eiőkészített üz€mekkel és a háború elsó napjaitól te-
vékerrykedó c§apatok részére sziikséges anyagi készletek előállítását le-
h€tővé tevó anyagi íorrásokkal.

Védelmi hadmúveletben nern kevésbé fontos a íogyasztási normákna&
és azok lépcsőzéséhek kérdés€. Erre a kérdésre nem lehet egyértelmú
választ odni, mrivel védelernben nem mirrdegyik csapat {og csak védelmi
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tevékenységet fol}tatni, A korszerú védelem nem más mint a felek ak-
tív tevékenysége _ ez védelem és ellentárnadás is és ellencsapás is -,valamint átmenet ellentámadásba.

F,zéít az ar'y,agi eszközök fogyasztásának és lépcsőzésének tervezése-
kor minden konkrét esetben a §aját csapatok hadművelet alatti feladatai-
bó1 és a valószínú ellen§ég tevékenységéből kell kiindulni.

A védelem magasfokú állóképessége valamelnyi eró és eszköz á1-
landó aktivitása, a készletek fogyasztása és lépcsózése biztosításának cél-
jából biztosítani kell a magasabbegységek, egységek és alegységek min-
den katonája tevékenységének önálló§ágát, a megíelelő fegyverek és harc-
eszközök azok általi lratékony a]kalmazását. A követelmények figyelem-
bevételével készített számvetések azt bizonyítják, hogy békében az anya-
gi készletek fe]halmozásakor és azok lépcsőzésekor az alábbi kiindulási
adatokból ke11 kiinduLri: minden katona rendelkezzen 1-2 napra ele-
gendó lőszerrel, élelmiszerrel és gyógyszerrel, a harc- é§ különleges jármú-
vek kezelő személyzote ugyan azokkal 2-3 napra, a jármúveken helyez-
ve el ezeket a készleteket; az önálló alegységek (zászlóaljak) 4-5 napra;
az önálló egység és magasabbegység 7-10 napra; a hadsereg 12*15 és
(a csapatkészletek figyelembevételévei és hadseregraktárak megléte ese-
tén) több napra; a íront (körzet) 20-30 és több napra, a körzeti és k öz-
ponti raktárakon ]eVó készletek figyelembevételéve1 pedig 60 és több
napra.

A felsorolt készletnormák véleményünk szerint garantálhatják a ha-
tármenti seregtestek csapatcsoporto§ításainak hadtápbiztosítását a háború
kezdeti idószakában első védelmi hadmúveieteiben.

Az Egyesített Fegyveres Erók csapatcsoporto§ítá§ai hadtápbiztosítá-
sának megszervezése a háború kezdeti időszakának első védelmi hadmú-
veleteiben összefüggésben van a hadtáp felépítése e§ a c§apatok területi
elv szerinti (önáuó) ellátási rend§zere probléínájának megoldásával.

A védelmi terepszaka§zok csapatok általi elfoglalásakor a csapat-
hadtáp a csapatok védelmi sávjában helyezkedjenek el, a zászlóalj 3 km-
re, az ezted 10-12 km-re, a hadosztályhadtáp 30-35 km_re a peremvo-
naltól, a hadsereghadtáp a had§ereg védősávja mögöti, a fronthadtáp el-
só 1épcsője (f. elló. dd., gk. szál1. dd., ku. kom. dd, stb.) az etső és máso-
dik front védelrni sáv közötí, a második lépcső (FMB, MKB, csöV. dd.,
va. dd. stb.) a hadtápsáv mélységében, a tervezett ellencsapás biztosí-
tá§ára rendelt hadtápcsoportosítás 60-80 km-re helyezkedik el a csa-
patok szétbontakozási terepszakaszátóI.

Magától értetődő, hogy ezeknek a hadtáptagozatoknak rendelkezniök
ke1l az Egyesített Feg;rveres Erők csapatcsoportosításai önálló háratevé-
kenységét biztosítani képes megfelelő anyagi készletekkel és erőtartalé-
kokkal, amikor az egyes anyagi e§zközfajták szállítálában fennakadás
mutatkozik.

A különböző hadtáptagozatok és a nemzeti országok fontosabb gazda-
sági régiói közótti összeköttetéS biztosítására célszerú meg§zel3ezni a
vasúti, köaíti, vízi és l€i ó§§zeköttgúe§t, amine]< elókészítése a front (had-
sereg) hadtápkörlétekb€n, a hadszíntéren é§ a szövetséges álla.Tnok te-
rüetén tór,ténik. Fontos, hogy a szak-, feld€rí;tő-REH alegységek és egy-
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ségek ellátásának bonyolutrtsága miatt, a védelem hadmúveleti Zónájá-
nak közlekedési útjai ö§sze l€yenek kötve a csapa,i;rrtakka1.

Hangsúlyozni kgl1, hogy védelmi hadmüveietek megvívásának vi-
szonyai között, különösen a csapatok ellentámadásba Való átmenethez
történő feelkészítésekor megnő a hadtáptartalékok szerepe,

A tartalékokat előre meg kel1 határozni, fel kell halmozni, azokat
meg kell alakítani általában minden hadtáptagozatnál és olyan körze-
tekben kel] elhelyezni, hogy könnyen 1ehessen velük manőverezni és
hatékonyan fel lehessen használni a hadmúvelst folyarnán. Anná1 is in-
kább, mert koalíciós állományú front (hadsereg) esetében a csapatc§opor-
tosótások tevékenysége sziiksége§sé teszi nemcsak valamennyi nemzeti
hadsereg erőkifejtésének egye§íté§ét, hanem meghatározott helyzetben
még az egyesített hadtáp léirehozását i§ a koalíció§ állományú hadmú-
veleti seregtest (p1, front) áüományán belül. Ilyen esetben a szövetsége§
csapatok ellátását sokka1 operatívabban lehetne megoldani a frontparancs-
nok hadtápheiyettesének egységes irányítása alatt.

A hadtáp szétbontakoztatására és elhelyezésére, a rend fenntartá-
sáért való felelős§ég meghatározá§ára, a közlekede§i utak és helyi hadi-
gazdasági bázisok felhasználáSra had,táp§ávot keli kijelölni, ami lehet egy
szuverén ország területének a része is. A hadművelet idóben történó fel-
készítésekor a sávhatárokat a Legfelső Főparancsnokság direktívájában
baíátozza meg, a Politikai Tanácskozó Testület dönté§einek alapján,

A front hadtápsávjának (a flotta hadtápbiztosítási zónájának) mély-
sége első§orban a hadszintér közigazgatási-politikai felosztásától fiigg é§
az a szomszédos baráti ország államhatárával határo§, Sziikség esetén
ez a mélység növe hető dacára annak, hogy az bizonyos mértékben bo-
nyolítja a hadtápbiztosírtással kapcsolatos munkák megszervezését.

Az Egyesített Feg)^Iere§ Erők védelmi tevékenység alatti hadtáp-
biztosítása megszervezése sajátosságainak vizsgálatakor nem szabad fi-
gyelrrren kívül hagyni azt, a hadügy a csaptok (erők) gazdasági és hadtáp-
biztosítá§a elmélete, és gyakorlata fejlődéSének jelenlegi szakaszában a
háború kezdeti idószakában különösen élesen vetődik fel az egyes ellá-
tási ágazatok terüeti elv szerinti megszervezéSe korszerúsítésének prob-
1émája.

Összességében ennek az a lényege, hogy az Egyesitett Fegyveres
Erők ellátását biztosító hadtápcsapatok és intzetek szerepét és feladatait
íelü1 ke1l vizsgálni. Ismeretes, hogy egy soT hadseregnél van egy rend-
szer, amelynek alapján a hadtáptörzsek é§ szolgálati ágak készletekben
(nómenklatúra szerint és rninden hadtápegységre vonatkoztatva) terve-
zik, a hadtápegységek és intézetek pedig végrehajtják a c§apatok el]á-
tásával es biztosításával kapcsolatos feladatokat és azok is felelősek a
csapatok ellátásával kapcsola,tos íeladatok korrigáiásáért és az anyagi
eszközök csapatok általi felhasználásért békében. Ezért az ellá;tással kap-
csolatos feladatok korrigálá9a a körzetek, hadseregek és hadosz,táIyok
badtáp-apparátusainak a feladata. A raktárak, a bázisok és az egyéb
intézetek azouban jelentósen nagyobb 1étszlímma1 é§ lehetőséggel rendel-
kezaek, mint a hadsereghadtáp apparátusa. Ezé§t vélenénytink szerint
a csapatok euátásám€ik megszervezésével kapcsolatosan a ra,L:táraknak,
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bázisoknak és a hadsereghadtáp más intézeteinek élszerú nagyobb tin_
állóságot biztosítan]i. Az a tény pl., hogy a had§eregek állományába el-
látódandárok tartoznak híradótörzsekke1 és eszközökkel, lehetóvé teszi
azt, hogy a c§apatcsoportosítások kornplex ellátásával kapcsolatos fela-
datokat azok lássák el, azokban a körzetekben, ahol a csapatok elhe-
lyezkednek és tevékenykednek. Ehhez a dandárok minden szükségessel

- a rakodási munkák, az őtzés és védelem megszervezéséhez sziiksége§
anyagi készleiekketr, szátrlító eszközókkel, megfglelő erőkkel és eszközök-
ke,] rendelkeznek-

EZért a hadtáp meglévó rendszerének átalakításával a megfelelő
raktárak, bázisok, javí,tó, egész§egügyi és más intézetek meghatározott
seregtestekhez, magasabbegységekhez, helyőrségokhez való utalásával nö-
velni lehet azok felelósségét az e],látással és biztosírtássa1 kapcsolatos íela-
datok megoldásában, ezélta1 nő a hadtáptörzsek, a §zolgálati ágak §ze-
repe a Vezeté§se1, a rendelkezé§re álló erók és e§zkóZök hatékony fe1-
haszá ásával kapcsolatosaTt küiönbözó helyzetektren. Védelrni tevékeny-
ség folytatá§akor ennek figyelembevéte]e is nagyon fontos.

Ismeretes, hogy véd,elernben a csapatok harotevékeny§ége nagyban
különbözik a támadó harctevékenység,tól. Egyrészról úgy túnhet, hogy
védelmi hadmúveletekben a hadtáp felépítésének korlátozott mélysége
esetén kedvezőbb feltételek teremtódnek a hadtáp elhelyezésére és rej-
tésére, a csapatok harctevékenységének és a személyi ál ománynak a
biztosítására. Másrészról a hadtáp múködése rendkívül bonyolulttá vá-
lik annak következ,tében, hogy a meglratározott irányokban állhatato-
san védekező csapa,tok egyidóben nagy veszteséget szenvedhetnek, azon
kívül a közlekedési utakon etóforduló rombolások eredményeképpen az
utánszállítá§ban, az ellátásban, az egé§zségügyi és más biztosításban á1-
]andó fennakadás lehet.

Mindez szükséges§é teszi azt, hogy a csapatok minden hadtápbiz-
tosítasi ágazatával kapcsolatosan feszes és megbízha,tó (autonom) rend-
sze :t hozzunk 1étre.

Vizsgőljuk ezt 1neg ega kissé íészletelebben. Az anyagí,szociális és
egészségúgyi biztosítás vonatkozásában célszerú a századtámpontokon
felemelt élelmiszer- és víz-, az elsősegélynyújtáshoz gyógyszerkésdetek-
kel, továbbá a szeméIyi ál,lomány részére berendezett melegedő és pihenó-
helyekkei rendeíkezni.

A zászlóaljköfletben - rendelkezni ke],1 szetbontakoztatott ló§zer-
íelvételező és étkezt€,tő hellyel, segáyhellyel, üzemanyagtöltő és tech-
nika karbantartó hel yel. A §zemélyi állománynak az ellátá§a ezekről a
helyekró1 közvetlenül az elórevetett állásokig, ahogy azt az elrnúlt háború
és a gyakorlatok ,tapasztalata is bizonyítja, történjen úgy, hogy minden
századtó| egy katonát jelölü,nk ki a lőszerek, a melegétel hőtartó edények-
ben történó szállítására és a sebesütek hátraszállítására.

Rendkívül sajartos képet fog mutatni a kiirlönleges felderítő egységek,
a REH egységek és a nagypon,tos§ágú feg},verekkei felszeretrt egységek
hadtápbiztosításának a megszervezése. Ezen szekcaapat,tokna,k nagyfokú
öná]ló§ággal ke1l rendelkezíriök, mivel azolk rejtett körletekben ta'tóz-
kodhatnak és önáüóarr tevékenykedhetnek.
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Ezért a gyakorlatok tapa§ztalata azt bizonyí,tja, hogy részükre az
állomány,tábla §zerinti anyagokat és teohnikai eszköziiket, továbbá az
anyagi készleteket a,nnak figyelernbevételével kell megha,tározni, hogy az
egyes konkrét feladatok megoldásakor önálló tevókeny§éget keu foly-
tatni.

Az an}iagi eszközök nóínenklatúrája óriási szárnot ért el; a maga-
sabbegységeknél a nómenkla,túra szá,ma csak lőszerbői eléri és meg is
haladia a 100-at, lr,adseregnél a 200-at, frontnál több mint 300-at. Kö-
rülbelül hasonló a helyzet az üzem- és kenóanyag esetén, nem is be-
szélve a mérniik-múszaki anyagokról, amelyek nómenklatúrájá,nak a
száma meghaladja a több ezret is.

Az allyagi eszközök íogyasztása és azok pótlásának szükségessége
évről évre nő. Elegendő megemlíteni, hogy egy haronapra egy katona
(kez€lószemélyzet, harckocsi) részére 200 és eDnél tóbb kilograrnín ké§zle-
tet, egy zászlóalj ré§zére 50 toníra, egy ezred részére 100-150 tonna,
egy hadosztály részére 1000-1500 tonna, egy hadsereg ré§zére 3500-4000
tonna, egy íront ré§zére 15-18 ezer tonna készletet kell kiszállítani.

Ezért korszerú viszonyok közőtt az anyagi esz&özók szabványosi-
tása és egy§égesítése íeladatainak feltéitlen megoldása mellett fejleszteni
kell az anyagi eszközök utánszállitásának és azok pótlásának tervszerú
megelózó módját kell alkalmazni.

Más szóval, az igénylé§ek bevárása nélkül kol1 tervezni é§ megva-
lósitalli elsősorban ,,felülről" a §Zállítast kompletten múnden alegység,
egys€g és maga§abbegység részére. A szá].lítást lehetőleg a közbensó át-
rakó körzetek (fronttóI a }r,adosztáiJ,yig, had§eregtől ezredig), széle§körúen
fel keü használni a kóolaj terí!ékvezetékeket, külőnösen az üzemanyag
repüótér-csomópontokra és víziakadályokon történő szállításakor, min-
denütt meg kell honosítani a rakornányok konténere§ §záliítását, tábori
rakodásgépesítő eszközók fehasználásával, gyakorolni kell a lószer és
mtás alyagi eszközók nagypontosságú íegyverekkel fel§zerelt, felderítő
es REH egységekhez történő gyors kiszáuítását, a légi mozgákonyságú
hadtáp elemeinek felhasználá§ával.

A csapatok más irányokba történő á,tcsoportosításakor külőnösen az
ellencsapások előkészítesekor és mérésekor, továbbá ellentámadásba való
átmenetkor a hadtáptörzseknek és szolgálati ágakr,,ak egyidóben kell
tervezniök és megoldan]iok a csapatok bizto§ításának ielada,tait a védel-
mi ütközet folyamán.

Ilyen viszonyok között arra van szükség, hogy a hadtápszervek szó
szerint menet közben hozzanak 1éire új hadtápcsoporto§ítá§okat, tele-
pítsenek tómeges technika tötrtőhelyeket, étkezt€tóhelyeket, vizellátó he-
lyeket, segély- és technikai helyeket. A feladatokat fóképpen a ,,felsőbb
hadtáplépcsók" erőinek és eszközeí.nek bevonásával kell megold,ani, meg-
őrízve az átcsoportosítandó c§apatok hadtápjának hadrafoghatósá€át. Igen
pozitív szerepet kell itt játszaniok az áüa,ndó jeuegű raktri,raknak (bázi-
soknak), egészségüg}ri és javitóintézeteinek korább,au kikülönített rész-
l€geinek, amelyek a hadsereg- és fronthadtáp szétbontakoztatoit manóVe-
rező erői é§ e§zközei lehetősegeinek fetrhasználásával lehetővé teszik a
hadtápbiztosítás területi elv szerinti rondszerének újabb irányokba való
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erősités€t, efedménye§en biáosítva anyagi vonaükozásban a csapa,tokmegadott terepszaka§zokra való kijutását ts megőrizve azoknak főeróitaz eltrentiimadásba vaió átmenethez, hogy helyre Üa:"r. 
-arrlt"^ 

az elvesz-tett helyzetet.
A közlekedési utak életképessége _ az egész hadtápbiáositá§i rend-

i^":: :_"]l,á"d.icálak . 
és. a csapatc§oportosításák 

""o., 
kip*"ág"ir,et 

"a-]oga, hogy a továbbiakban vissza tuják verni és meg tud,;ák §enmisíteniaz e]lenséget.
Ha megvizsgáljuk akármelyik, különösen azonban a nyugati és dél-nyugati 

_had§zíntér földrajzát, nyilvánvalóvá vaiik, hogy "a'trözlekedés
megszakításának szempontjából a nagy Vizi és hegyi"" terepszakaszok
i1"_1.:"::1n*ó,"5 ,1" :lF:.:s egyetlen tömege§ csapási 3-10 napla meg-DenrthatJa a közlekedést és a rakományok száilítását. Front esetébenpéldáut_a szállítá§nak csak egy napi kieiése -i"t"!y iO-."u. tonna lő_szer és 10-20 ezer tonna üzemanyag (ami egyenlő zo'-lo napi hadosztály
§zük§églette]) szállításkiesést j eient.

_A Jóbb vízi és hegyi terepszakaszokon, többek között a szovjet és azeurópai vasútvonala.k csatlakozásainál a vasúti, közúti. más helyreáuitó
és karbantartó szervek erőivel ideiglenes átrakókörletekei, a front sáv-jaiban 

- vasúti és közúti iíányokat, harántutakat kell szervezni. tábori
csőve?etékeket ke1l lerakni, átalakítá§ után fe1 kell használni ;;U;;;je]legii gáz- és kőolajtermék-vezetékeket. Szé]eskörűen fel ke]l használ-ni a légi szállítási ágazatot a készletek kidobására, többek kázött a tar-tály-helikopteIeket a harcjármúvek menetútvonaiakon való utántölté-
sére, fel ke1l használni a tartályhajókat és a hajókat a rakÁányok víziutakon történő szállítására.

_ Korszerú viszonyok között mind nagyobb szerepre te§z szert a had-műveletek - első orvosi segélynyújiá§ ide;et maxilnatisan csökkentő
egészségügyi biztosítása,

,_.. Bizonyított tény, hogy ha az első orvosi segélynyúj,tá§ 2-5 órán be-lü nem történik neg, úgy ez halálos kimeneteÜez, 
"og"ő 

.*"" a sérüés§úlyosságának fokozódásához vezet. Más szóvat, amipi a majy rronveaOHáború tapasztalalta szerint a peremvonalban a sebes,]tek elJienet meg-
911:á.:,1 T,,1d::"kelött, elsösegélyre Volt szükség, addig jelenleg hogy aseDesultek eletet megvédjii}<, azokat időben el kell juttatni gyógyintézetbe.

Az utánszállítás idejének csökkentéséhez új kiürító eszközökre, kor-§"€rű orvosi sególynyújtó eszközókre, többprofilú egészségügyi közép_káderekre van szükség.
Minden proibléma azonban még akkof sem oldódik meg, ha a sebe_§ülteket m€gfelelő egészségügyi intézetekbe is szállítják. Í sebesültek

osztály.azása pl. bonyolulttá válik és nemcsak beerkézésüknek kezdetiidőszakába,n, hanem a szakosított szakorvosi segélynnijtáJ k;vetóen i§.T',7 azzai áll f(apesolatban, hogy a kombinii]t séiülesek 
"fokozni 

fogják asérüések súlyosságát. Ezért magasan képzett középkáderekre, úfiiag-nosztikai és gyógyitó eszközökre van szükúg.
.. . 

Következésképpen, a csapatok egész§égügyi biztosítás,ínak funkcio-nálásában meghatározott momentr.mot tepJz -a nagykapa;iia.U gvoevitO-kiürító bázis megléte. A bázis felépitésené1 atuói feu i.ii"á"r"i, t ogv 
",
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egészségügyi erőket és eszkiizöket maximáli§an közelíteni kell a letret-
sége§ legnagyobb egészségügyi veszteség körletéhez, rninimálisra kell
csökkenteni az egészségügyi kiiirítési szakaszok számát a harcmező és
azo\ gyógyil\tézet közötti utakon, amelyben a gyógykezelé§ befejeződik,
széleskörűen kel1 alkalmazni az egészségügyi erőkkel és eszközökkel való,
az erókiíejtés legnagyobb veszteség keletkezésének irányában való össz-
ponto§ítását biztosító manóverezést a harctevékenység íolyamán.

Az utóbbi időben éppen ezen rendszabályok terve tartaimazza a se-
besültek hátraszállításának és miné1 előbbi segélyben való részesíitésének
kérdéseit, felhasználva az egészségügyi zászlóaljak és századok 1ehető-
ségeit a csapattagozatban. Keres k annak lehetőségét, miképpen lehetne
az egészségügyi szolgálatot légimozgékonyságúvá tenni a már 1egújabb
kiürítő eszközökkel történó felszerelése útján, mive1 napjainkban egy-
szerúen megengedhetetlen a sebesültek és betegek hagyományos szállító
eszközökön való szállításáról beszé],ni.

Az őtzés és védelem, mint a bizto§ításnak egyik legfontosebb ága-
zata, napjainkban harci jelentőségre tesz §zert nemcsak a csapatok, ha-
nem a hadiáp vonatkozásában is.

Ennek oka a valószínű ellenség tevékenységének új jeliege, arnely
légi- és földi hadmúveletet tervez vívni azzal, hogy főcsapásokat mérjen
a má§odik lépcsőkre, a tartaiékokra, a hadtáp dezorganizálásának cél-
jábóL

Korszerú viszonyok közótit nem leh€t Jigyelrnen kívüi hagyni a csa-
patok tömegpusztíió feg},verek elleni védelrnének sajátosságait, emlékezve
arra, hogy az a,tomenergia §zerves részévé vált az emberiség életének.
Az atomenergia több országban fonrtos szerepet k€zd já|tszani a tervek
szeÁr|t az ezredíordulóra az atomreaktofok száma 2-3-szorosára nó.

Befejezésiit szeretném hangsúlyozni, hogy a háború kezdeti időszaka
védelmi hadmúvetetei hadtápbiztosításával kapcsotratos rendszabályok ha-
tékanyságának fokozásakor nem szabad csak a felvetett problérnák rneg-
o1dá§ára szorítkozni. A közös hadmúveletek hadtápbiztosítása elmélete
és gyakor]ata teljes problémaköre megoldásának aktualitása sziikségessé
teszi azt, hogy a szöve,tséges hadseregek hadtápszervei azokat továbbra is
sokoldalrian tanulmányozzá&( a csapatok és törzsek harc- és szakkikép-
zése folyamán.
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