
GONDOIÁTOK A TÜZÉR.SÉC LÓSZERELLÁTÁSÁRÓL

Bősze Tanujsl

Hosszabb ideje tanulrnányozom a a MH tüánége anyagi biztosí-
tásának rendszerét, tapasztalatait és problémáit. Vizsgálódásaim ered_

ményeiről, a feltárt problémák lényegéről és a rnegoldás lehetséges al-
ternatívájáról szól az akét tészből álló tanulmány, amelynek elsó rázét
tartja kezében a tisztelt olvasó.

Szándékaim szerint a tanulmányelső részében ismertetem a tüzérség
lószerellátásának területén mutatkoó problémák és ellentmondások lé-
nyegét, míg a második részben a megoldás egy lehetséges változatának
ismertetésére vállalkozom.

ÍIj elvek, regi készletek

"A Szakutasílás a háborús anyagi-technikai biztosííásra tervezeten

az anyagi-technikai biztosítás általános elvei egrikeként a kóvetkezó
megfogalmaást tartalmazza:

A 1f)esített hadtest az anyagilechnikai biztosítós autonom eglsége,

mely a részére rendelkezésre bocsátott erőíorrúsolóól saiát hatáskörében
szervezi meg szervezetszerű, illetve megerősítő, valamint a sóvjóban alkal-
mazósra krülő mús csapatok anyagi-technikli bato§tását.

Ez az elv a gépesített hadte§t autonómiáj ának megteremtését állítja
követelményként az anyagi biztosítást tervező, §zervező és irányító szak-
emberek elé, Interpretációm szerint az autonómia az anyagi biztosítás
területén azt jelerrti, hogy a hadművelet készenlétére a THDS hadmű-
veleti felépítésének első lépcsőjében védő gépesített hadtest r€ndelke-
zési körében vannak azok az anyagl kész|ete\ amelyek a hadművelet
anyagszükségletének megfeleló naglságúak, Ugnzintén ezen elv szerin-
ti követelmény az, hory a hadtest védósávjában elhelyezkedóvalamennyi

l Dr. Bó§ze Tamá§ óma8y,e8yetemi adjunktu§, MH Hadtápcsoportfónök§é8, teívezó fóti§zj.
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csapat (hadműveleti- á harcrendi elem) anyagi biztosítását a hadtest
önállóan szervezze meg.

, { je.lti követelmények a tüzerség aspektusából azt jelentik, hogy a
másodiklépcső hadtest tüzérdandára és pánéltörő tüzérózrede, tová6bá
a.hadsereg sorozetvetó ezrede és pánéltörő dandára egyaránt az első-
lépcső hadtestek ellátrási körébe kerül.

A gépesített hadte§t c§apatké§zletei, valamlnt ellátóezredének sál_
ütókapacitása e5laránt csak a szervezetszerű erők ellátásához biztosí-
tanak szűkös feltóteleket EbMl következóen az elsőlépcső hadtestek
anyagi készleteit a ké§zenléú idejére a hadművelet anyagszü*séglete
szintJére kell növelni. A készlet növelése kiegészító készle1/ létreiozá-
§át jelenti. A kiegészítő készlet mértékét az ányagszükséglet nagpága,
az anyagszükégletet pedig az elrendelt készlet és á fehasinálási noráa
méttéke határozza meg.

Ahadtest elsővédelmi hadm űveletének végére rendszerint a csapat_
készlet megalakítását határozzák meg elrendeli készletként. Hasonlóan
ehhez, az. elsőlépcső dandárok (ezredek) elrendelt készlete az egyes
harcnapok l,égén minirnálisan a csapatké;zlettel megegyezó. EttőÍ, az
általánosan alkalmazott készletmeghitározrási módtól Ösáfr azoknál a csa-
patoknál térnek eI, amelyek a harcnap végén kivonásra kerülnek.

Ha elfogadjut alt, hog5r az elrendelt készlet rendszerint megeryezik
a §§apatkészlettei, akkor ktegészító készteíként a íelhasználósi nórmá-
nnk m,egfelelő mennylségú anlag felhatmoása vátik szükségessé a had-
|Ttué].. Ez,. tüzénégi lőszerekből a hadtest szervezetszerű iü zérségérc
3,5_4,0ja. a.knavető- larack-, ág5nitarack és páncéltörő, valam ifi 2,Í-3,0
ja. rakétapánélrörő tőszert jelent.

_ . _Az 
elsólépcső hadtestek kiegészítő készleteit tovább növeli az, ho$r

védósávjukban kerül alkalmazásia a TTIDS sorozaWető ezrede és páÍ-
céItörő dandáía. Mivel ezek anyagi biztosítását i§ a hadtestnek kell szer-

2 
f:l=-'_o_15t', :.sspaloknÁl a harc (hadmúvelet) kgz,delér€, a csápalkész]et szitttJén felül
lelnalinozotl any€i késdet
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, vezni, a részükre engedélyezett felhasználási normának megfeleló ló-
szerkészletet is az elsólépcső hadtestek rendelkezáére kell bocsátani.

A gépesített hadtestek kiegészító készleteit a a hadtest védósávjának
hátsó határához közel kijelölt vasútállomásokra települó enyagtámló ki-
adó körzetekben (ATTK), a központi lószerkészletekból rla}ítják m€.
Az ATTK vasútra telepített készletei jelentik tehát a hadtestek legfőbb
anyagi forrá§át. Attó| az időponttól sámítva, amikor a megalaKtott AT-
TK-ek ké§zletei a gépesített hadtest hatáskörébe kerünek, a hadtest ré-
szére szükséges kiegészító készletek megalakítottnak,tekinthetóek. A
hadtest kiégészítő készleteinek felhalmozásához tehát nincs. szükség a
hadtest,gépjármú raktömeg kapacitásánaknövelésére. Azt azonban látni

, kell, hogy á feíduzzasztott késZletek mozgatásához csak az ellátóezred
szállítóeszközei állnak rendelkezésre.

, Az elsólépcsó gl., hk és tüzórrlandáro\ póléltör6 ezredek 6s dan,
dár induló késztetelnek meghatározásakor nem alkalmazhatjuk a had-
test lndulókészletének klalakíúísakor akceptált elvet, mert az anyag,
szűkségteínbk megfelel6 mennyiségű tószerkésztet fethalmoásdra a
harcáizati zónóban nincs lehetóség. A túlzott méretű kiegészító készlet
csökkentené a c.sapaiok manóverező képe,sségét, indokolatlanul megnö-
velné 4z ellenség behatásaiból eredő anyagveszteséget, szállítása, moz-
gatása megoldhatatlan f€ladatot állítana a dandárok (ezredek) ellátó-
szervezetei elé. A dandárok (ezredek) indulókészletének meghatározá-
sakor a következő követelmény kielégítését tartom élszerűnek érvénye-
síteni:

A dand6m\ (ezredek) olyon lnduló készletekkel rendelkezienei
amelyek íedezik^ a harcnapra engedélyezett felbasználási normákat a
ámlt készletekJ m€tartásn mellett

Ezt a követelményt éryényesítendónek és érvényesíthetónek .tartom

az e5tes tüzérale5rcégek vonatkozásában is, az alábbi pontosítással:

3 zárdr kérlet (ncfi dó|drcnthctó kó§dal) iz úy.gi ké.rlet.}nek rzm iló szirtlje, imqy.lá 6
csapatok kéJ/ete d haíc, hadmúve|el §.rán ncm íltIy.dh.L A droltüyaEi ké.deEk fclba§zrá-
lá!ít i:sal rz ctölj6ó par.nc§lok 6,g.dáyeáái. (AT8 9zskutitílá§ l2. olda|)
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A tiizérosztályok lnduló készlete blztosítsa a fó tüzelóáIláskörlet-
ból végrehaJtandó tilzfeladatok t6szeríelhasaiálásI nonráját ú5l, hogl
annek befejezése után, az álláskörlet vólíásáí az űtegek csapatkészteté
hez (1Ja.) köze| álló kész|ettet tudJák megkezdeni.

A két _ egrmással dxszefüggó követelmény felállítására történelmi
tapa§ztalatok inspiráltak. Számos példa mutatta meg azt, bo5/ a legkö-
rűltekintóbben szervezett utánpótlási rendszerben is felléphetnek olyan
zavaro|g amelyek megakadályozzák a lősznrek idóben tórténő eljuttatá_
sát a tüzérséghez A fellépő lőszerhiány pedig lehetetlenné teszi a tüzér-
ség részére rnegszabott feladatok végrehajtását, egyszenmind a védelmi
harc (hadművelet) §ikere§ megvívását. Ha azonban a tüzérköteték pa-
rancsnokl a feladat v€grehajtásának készenlétére rendelkezik a,fel-
hasznlitásra tervezett l6szerkészlettel, továbbá ninimálisan a nem
csökkenthetó készlettel, akkor a megszabott fgtgdat végrehajtását |ő-
szerhiány nem gá8olh8tj8 és s árolt késztet a kötelék közvetten védel-
mét "túlélését" is biztosítja.

A megfogalmazott követelmények szem előtt tartásával elemeztem
az e5les lőszertípusokMl a tüzéraleglségeknél, egrégeknél és magasab-
begységeknél megalakítandó induló készlétek na$,ságát. Az elfogadott
napi lószerfelhasználási normákkal számolva. a fó irányban védő a gl. és
hk. dandároknál aknavetó- és taracklőszerből szükséges kiegészító
ké§zleteket felhalmoznl, a jelenlegl csapatkészleteket liryelembe véve
minteg Q5-1,0 javadalmaás mértékében, esetenként páncéltöíó lő§ze_
rekből Q3-0,5 javadalmaás mennyiségben.

A hadtest tüzérdandárnál agyitarack lószerből minte§l 015-07 ja,
kiegészító kész|et megalakítása élszerű a készentét idejére. Minthory
az elsőlépcső hadtest tüzérdandárának osztályaival az elsőlépcsó gI. és ,
hk. dandárokat erősítik meg, célszerű a kiegészítő készletet a tüzérosz-
tályokhoz lelépcsózni. A tüzerdandár etlátószázadának jelenlegi szerve-
zetével ugyanis meggldhatatlan a hármas csoportosításban harcoló tü_
zérosztályok folyamatos Iőszerutánpótlása.

Hasonló induló készlet megalakítása lndokolt a másodiklépcsó
hadtest előrevont és gakrnn szlntén m€o§ztottan alkalmazósra kerü-
ló tüzérdandáránáI is. Számvetéseim alapján a hadtest páncéltörő ez-
red(ek) részére - a t€rvezett atkatmaás függvényében - mintegr 0,2-0,5
Ja, páncóltörő lőszer kiegészítő készlet létr€hoása célszerű, míg raké-
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tapánéltötú ló§zertól ktcgészít6 készlct megalakítása nem szúks€ges.
Ugyanez mondható a hadsereg pánéltöró tüzérdandárának induló kész-
leteiről is.

A soroátvetó ezred lnduló lószerkésztete atkor ls blztosítJs s ké§z,
|etképzésl követelm§nye} klelégítésé! ha oz a csapatkészlettel megegte,
z§ mivet napt tószerfelha§znÁtó§b nem hala{|a mgg a O5,07 Jawdal,
mazás éríékeg csapatkészlete pedig 1r66Javadalmaás.

Az elózőekben részletezett indulókészletek megalakítása es§zeíTe
jelenti a harctevékenységhez szükéges készletek felhalmozását, lépcsó_

zését és a várható felhasználáshoz igazodó csoportosítását.

A készletképzés vtzsgólata kapcsán nem szabad elfeledkezni arról
hogl a hartászatl ónában készletfelhalmoást csak úgy szabad végez,

ni, hog/ a ké§zletbk mobitan t8rthatóak legrenek Mivel a csapatokhoz
szeívezetL szállítóeszközökkel csak a csapatkészletnek megfeleló
mennyiségű anyag mozgatható egidőben a ktegészító készletként fel,
hatmoásra tervezett anyagok mobilitása - Jelenlegl helyzetben , csak
akkor blztosíthatd ha az ellátó (ktszolgátó) §zervezeteket sállítóesz,
közökkel ls neger6sítik

A lószprkészletek utánpótlásóról

A készletek utánpótlása az anyagfelhasználrás üteméhez igamdva
biztosítja a csapatok anyagi készleteinek szintentartá§át. Az utánpótlás
eglszerre Jelentl sz! ho§ a készleiszint helyreállításóhoz szüks*es
anyagok rcndelkezésrc dl|ianak és azg hogy 8zok r rcndeltetésl helyük,
ne Jussanak

A felhasznált anyagi ké§zletek potlását a tüzénég harctevékerylsé-
géhez kell igazítani. Értelemszerűen az induló készlet megalakításának
a készenlét idejéig kell megörténnie. A hercnrp sordn - ha a korábban
ismertetett készletképzési követelmények érvényesülnek - s tarlcko§ é§

sz ósútr]acko§ tüzénoszíólyok Észére csak a l6szerkészlet utónpótlá-
sa vátlk szúksQessé Az egÉb anyagokból jelentkezó felhasználás pót-
lását rendszerint egl ütemben, a harcnap végén élszerű végrehajtani.
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_ A páncéltöíő tüzéralerységek (üteg, osztály) feIhasznált anyagainak
pótlását az egyes szétbontakozási terepszakaszokon fotltatott tévékeny_
séghez kell igazítani. A terepszakaszról az összpontosítási körletbe
visszatéró üteg, va$/ o§ztály ré§zére a kcirlet elfoglalása e|ótt éIszerű
komp|ex anyagi fe|töltést biztosítani. A komplex anyagi feltölti*.során
tehát nem csák a szétbontakozási terepszakasán feiLaiznált lőszereka
pótolják, hanem a harc_ és gépjárművek hajtóanyag készletei is fe|töltés-
re kerűlnek, továSbá rendszeíint a személyi állomány étkeztetése és ivó-
vízzel v aló ellátása is megtőrténik.

A hadsereg soiozatvetó ezred lőszereinek pótlása szigorúan a lőszer-
felhasználás ütemének megfelelően fo$k. A sorozatvetó osztály lőszer-
szállító gépjárművei a készleteiket az ütegek lószenzállító résilegéhez
csak akkor tudják átadni, ha azokról a lőszer már a harci gépekre kirült.
A megüresedett lőszerszállító gépjárművekkel a soro zdWető eztéd, aré-
szére kijelölt lószerforrásról önállóan hajt végre vételezé§t. A lőszeien
kívüli anyagok pótlását szintén önálló, rendszerint napi, egyes anyagok-
ból kétnaponkénti vételezéssel vé gzi az ezred.

Altalános konklúzióként megállapíthet{ hog/ ha az lndulókészlet
nregalakítása a felállított követelményeknek megfelelően történik meg
a tüzércsapatoknál, akkor a harcnap íolyamán azelrendelt ké§zlet m€-
alakításához szükséges anyagok pótlása válik indokolttá. Mivel dandár
(ezred) és alegység szinten az etrendelt ké§zlet mértéke megegyezik a
csapatkészlettel, - amelynek szállíüísához szükséges §állitóe§zközök
mlnden tagozatban bizto§ítottak - megál|apithatQ hogt az.elrtndelt
készletek átvételéhez és támlásához a §zervez€tszerű'járműállomány
el€endő. Vételezések végrehajtására azonban márcsaigzokkal a sál-
lítóeszközökkel lehet sámolni, smelyek a csopstkészlétnek a dandár-
(ezrtd) raktárban táro|t részét sátlítják (0,1Ja.), mert a tüzérütegek
|őszersá|lííó járműveit az ütegtól nen tehet bevonni.

Az anyagszállítás fol}amata köti össze az ellátási forrásokat és a fel-
használókat. Míg korábban az anyagi biztosításra a tagozatosság voltjel-
lemó és ebból eredóen az anyags zállítás az eges eilátási tagoiatok i<O-
zöti anyagáramlást bizto§ította, addig napjainkban - összhúgban a te_
rületi és tagozatos ellátás kombinált alkalmazásával - gyakan-közvetle-
nül az anyagfelhasználó és az ellátási forrás közötti száliítás válik jellem_
zővé.
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A tüzérség e|látó szeíyezÉtei - hasonlóan az egéb katonai szerve-

zetekhez - annf szállílóeszközzÉ| rendelkeznek, ámennfben raktömeg
kapacitása elegendő az elóírt csapatkészlet raktárakban megalakítandó
részének szállításához.

Ósszevewe a lőszerszállításra igénybe vehető raktömeg kapacitást,
a tüzénégnél megalakítandó lószerkiegészító-készleteket é§ az utánpót-
lással összefüggő lő§zerszállítá§i ig ényeket, mególltipítható :

1.) A gl. (hk) dandároknál aknavető lőszerből 0,6-1,0 ja., tüzérlő-
szerből 0,5-1,0 ja., míg páncéltörő ló§zerból 0,2-04 ja. kiegészítő készlet
megalakítására lenne]szükség a készenlét idejére. Amennyiben a had_

tesúaktár valamennf ilyen ldszenel málházoti szállítójárművét az elsó-
lépcsó dandárok ellátószázadainak megerősítésére rendelnék, akkor is

legfeljebb 0,4-0,5 ja. készlet lenne biztosítható mobilan.

2.) Ha a hadtestr aktát tüzérlőszert szállító gépj árműveit 3 dandárok
részéré megerősíiésül kiadják, akkor nem marad a hadtest ATF kezében
olyan tartalék, amellyel a nbm tervezhetó, váratlanul fellépó lőszerhiány-
ra reagálni lehetne.

3.) Az anyagi készletek utánpótlása a tüzérségi lőszerekből acsapat-
készletnek megfelelő mennfség felvételezését, vag5l utánszállítását kö-
veteli meg. Féltéve, hogr - ad absutdum - a lószer utánpótlását a dandár
eszközelvel végrehajtott véíelezés útján kell pótolni a kijelölt lőszerfor,
rásról, (ATTI( vasúti kirakó állomás, központi lőszerraktár, stb.) ebben
az esetben a rend§zer€§ített sá|lítóeszközökkel 11 teljes sállíttísi
forduló végrthajtására lenne szűk§ég; Ez m€oldhatatlan!

4.) Ha az elsőlépcső dandárok lószereinek pótlását a hadtest ellátó-
ezred eszközeivel végeznék úry, hogy egyidóben valamennyi tüzérségi
lőszert szál|ító gépkgcsi eg elsőlépcsős dandár irányába dolgozna, akkor
ezzel a járműállománnyal mindegyik dandárhoz 2-2 teljes fordulót kelle-
ne végezni. É§ ekkor még csak a. csapatkészlet lenne megalaKtva. A
következő harcnap induló készletének felhalmozásához dandáronként
további másfél foiduló végrehaj!ása lenne siük§éges. Ery forduló mini-
mális iávolsága 60-70 kilométeí lehet. Iry a hadtest szállítóeszközeinek
a harcnapi utánp ótláshoz - a hadíest elsó lépcsőjében kftó, il]efue három
gI. (hk) dandún fettételeme - 24O4X) kilométer, illewe 360-735 kilomé-
tert kellene teljesíteni. Az átlagos 30 km/h menetsebességgel számolva,
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c.§ak a ti§zta men etidő 8-24 órát tenne ki. Úgy gondolom, ho§l ezeket az
adatokat nem kell kommentálnom.

5,) A fenti okfejtés során csak a lradtest szervezetszerű tüzénége
lószerutánpótlásának sáltítási problémáira utaltam. Tekintettel an:a,
hogr a hadtest sávjában ezekenkívül még igen jelentóo tőszerfelhaszná-
lá§§al bíró tüzérségi erók is harcolnah belátható, hogl az elsólépcs6
hedte§úek, a cikkem eléjén idézett anyagi-technikai biztosítá§i elvMt
ad6dó követelmén;eknek a Jelenlegl sállítókapacltósukkal nem képe-
sek megfelelnl!

6.) Nem jelent megoldást a fettárt problémáka a sz6ltítóeszközök
cenírallzált alkalmaásóngk elvéi követve az, ha adott idószakban a
dandár és a hadtest ellátószervezetek valamennl sállí]tóeszközét, vagy
azl,k zömét csak lószenzállításra vennék igériybe. A csapatkészletbén
l{ó más anyagcsoportokh oz taítozó ma-etót földre rakása uryanis
elfogadhatatlan az anyagi biztosítás szempontjáMl. Egy hasonlattii élve
ez olyan lelne. mintha a bográcsgulyás készítéséhez - mondván, ho5l a
Iegfontosabb a hű _ nem ünnénk magunkkat krumplit, sót és paprikát.
Nyilván í5l nem is készülhetne gülyrás. Ug}an íry a'harc (hadműveleQ
összfegtvernemi jellege megköveteli a tüzenégi l&zeren Kvüli eryéú
anyagok harc közbeni utánsállítá§át i§. EbMl adódóan az ezek sűllí-
tására rendszeresített szállítóeszköaikket csak válságos tüzerlőszer hi-
ány esetén lehet sááolni.

következteúé§ek

Az anyagi biztosítás eges folyamatainak üz§gálata során feltárt el_
lentmondások és problémák e5rmás mellé állítása lehetóséget bizto§ít
atta, hogl az anya§ bbto§tós egészétc vonatkozóan követl<ezteíésel<et von-jukle.:

- A MH alkalmazási etveinek váltoaísával jelent6sen módosultak
a tüérsé,g alkalmazási elvei is. Az anyagi bizto§ítá§ megszeruezéséte a
legna5lobb kihatással á tüzérség, csciportosításában és ákahazásában
bekövetkezett változások voltak. Ezzel, ho5r a TtlDS hadmúveleti fet-
építésének elsö lépcsőjében vedó gép€sítetihadtest tüzerdandárát min-
den esetben megosztják é§ kettós, vagl hármas csoportosításban az
elsőlépcsós gl. (hk.) dandárok rneger&ítósére rendelik, az e5les á5rúta-
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racko§ osztályok anyagi biztosítása a tüzérdandár ellátósázadával nem
hajtható végre megbízhatóan.

- A THDS második lépcsőjében lévó gépesített hadte§t tüzérdan-
dára a hadműv,elet során előrevonásra kerül, és osztályaival azegdk, vagt
mindkét elsőlépcsós hadtest sávjában tevékenykedik. A tüzerdandár
anyagi biztosítá§a ez esetben is legalább két irányba kell hogl megvaló-
suljon. Az ellátósázada, de a dandár többi anyagitechnikai §zervezete
sem alkalmas arra, hory tartósan megfeleljen a megosztott alkalmazás
követelményeinek,

- A fentlek elapján élszerűnek' látszlk a tűzérdandár anyagi,
technikai btztoóító §zervezeíei olyan irányú átszervezése, ametyik a
tüzérosztályok önálló tevékenységépek kiszolgálását jobban blzto§ítja.
Az anyagi biztosítás szempontjából önóllóvá vúló tüzérosztályok bár,
milyen csoporíosítása (dd.TüCS, hdt.TUCS, hdt.TALCS, THDS
TÚCS) autonóm módon képes lenne biztosítani sqiáí szütségleteinek
zömét. Ez naryban növelné az osztályokkal való manóverezés lehetósé-
geit is.

- A THDS ellátódandárának leszervezésél követően a TTIDS
közvetlen tüzérség anyagi biztosítása annak a hadtestnek a feladatává
vált, amelfknek a védósávjában harcol. A hadtestek ellátóezredei sem a
sorozatvetd ezred, §em a páncéltörő dandár páncéltörő rakétaütegeinek
alapvető fegrverzetéhez nem rendelkeznek lószerrel.

- Az elsőIépcső hadtestek sávjában harcoló - a másodiklépcső
hadtesttől elórevont - tüzérdandár és páncéltöró tüzéíezíed, továbbá 

^zelsólépcső gl. és hk. dandárokat megerősít§ áryútarackos tüzérosztályok
anyagi biztosításának végrehajtásához a hadtest ellátóezred szállító ka-
pacitása elégtelen. Ugyanakkor a felsorolt tüzérségi erók saját, szerve-
zetszerű ellátóalerységei jelenlegi állományukkal nem képesek az anyagi
biztosítási feladatainak önálló végrehajtására. Az ellátás bizúonságának
megter€mtése érdekében mindenképpen indokolt a m6sodiklépcső
hadtest ellátó€zredéMl az dgrútaraek- és a pánéltöró lőszerr€l málhá-
zott gépkocsikat az elsólépcső hadte§tek m€erősítésére rendelni.

- A megosztott irányású tiizérségi eszközök uüín előírtjelentegi
lőszer csapatkészlet olyan alacsony, hogy az nem biztosítja a tüzérség
ery harcnapi lőszerfelhasználási normáját sem. Az alacsony lőszer

87



késztetsziirtek sáltítására szervezett lószersállííó gépkocsik nem biz-
tosítanak etegendó sállító kapacltást az utánPóflá;i-íelsdatok végrt-
hq|tásához Indokoltna} lótszik a túzérlószer csapatkészlet növelése és
ezzel összelliggésben oz egles tagózatok tószersállító kapaöitásának

- Apánéltöró tüzénég csapatkészleteinek és a várható harcnapi
lószerfelhasználásának aránya kedvezóbb képei nutat mint a megosztott
bányz{sű tt:zérségé, Meglátásom szerint ez összefüggésben van a páncé-
los csapatoknak a konzerú haderókben az elmúlt időszakban betöltött
szerepével. Az összefüggést abban vélem látni, hog5l a hadseregek a
pánélos eszköák jelent6ségének növekedésével az elhárításuka szol_
gáló ttizérségi eszköók fejle.sztéSére, alkalmazásuk tökéletesítésére és
ezzel egíitt eilaúsuk és kiszotgátásuk blztosítísára ls naryobb hang-
§úlyt fektettek mint s m€osztott iúnydsú tüzérségér,e,-Ezzel egútt a
pánéltöó lövegek után a csapatkészletben megaláKtott lőszerkészlet
nennyiségét éppen csak megfelelőnet ítélem.;

_ Az anyagi biztosítós tenezése és szervezése során élszerűnek
tartom rrz indulókészlet nagrságilnak neghbtároásakor érvéÉye§íteni
a korúbban már megfogalmazott követelményeket. Nevezeteien az!
hogl a gépesített hadtest indulókészlete fedezze s yédelmi hadművelete
során Óllótási felól6§s€éb€ utalt c§apaúok any,agszüt<ségleté! a dandá-
m} (tú., pct , gl., hk) és ezrtdek (sv9 pcü).fii2flg{g| I6sier indutókész-
lete fed€zze a horcnapra eng(détyezett lőszerfelhaSználási normót r
zárolt készletek fenntsrtá§a meltet

A kivetkcztetések alapján kidotgozott megoldái javaslatokat a folyó-
irat követkcző számban teruaem kjErcadní
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