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A rendszerválúozást követő években a megváltozott politikai, tár-
sadalmi viszonyo\ a kedvezőtlen gazdasági váItozások folyamato§an
napirenden tartottrák a bizúonságpolitika és a honvédelmi politika új
alapolüa helyezésének gondolatrá! a Maryar honvédség védelmi elvelae
alapozott átalakítlá§át.

A folyamat eredményeként kialakultak az új biztonságpolitikai el-
ve\ elfogadásra került a Honvédelmi Törvény és Orsággrűlési hatí-
rozat §zületett a Magyar Honvédség középtávú átalakítására.

A struktúrális átalakulás, a gazdasági lehetőségek ós szabályzók
alapjaiban vá|toztatták meg a Magyar Honvédség béke és háborús íi-
nanszírozási, ellátási rendszerét, Ezen tények szüksógszerűen követelik
meg az anyagi-technikai biztosítás (|ogisztika) elveine\ feladatrend-
szeróne\ struktúrájának újbóli áígondolását, a megváltozott helyzet-
hez történő igazítását.

Cikkiinkben a teljesség igénye nékül fogalmaznk meg - s mint vita-
anyagot adjuk közre.- az átalaátás folyamatában szerzett elméleti tapasz-

t alatokat é s gondolatokat.

Az elmúlt években lezajlott politikai, társadalmi és gazdasági folya_

matok következményeinek hatására a biztonságpolitika új alapokra he-
lyezésével megkezdődött a Magyar Honvédség védelmi elvekre alapo-
zott átalakítása.

1 Dobó Péter vezéróma8y, MH Anyagi-technikai fóc§oportfónökhelyettes, Balanyi Ferenc alezíe-
de§, MH ATFcsF-ség Hadműveleti é§ Kiképzé§i osztáy, kiemelt fótiszt
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Az llalakítás egy jelenleginél kisebb, hosszútávon egy modemebb

haderő kialakításával kell, hogy együtt járjon.

, ^ 1!z,.atal7\itás eddigi folyamatában a hadrendi elemek száma mintegy
18 %-al csökkent, amely nem járt eg]ütt arányos szervezet csökkenésű
és a megmaradt l étszám szétaprózódott a sok szervezet között.

. _. |.. célunk, hogy a megváltozott §truktúrát működés szempontjá-
ból elemezzük és értékeljük, hiszen a meghatározott létszámok által de-
terminált szervezeti keretek között kell megtalálni a feladatok megoldá-
sának legoptimálisabb módját.

Mint ismeretes az MH ATFCSF-ség és alárendelt szervezeteinek
átalakítása 1998 végére fejeződik be, amely új összetételű és feladatrend-
szerú központi logisztikai szervezetek megalakításával jár.

_ Az anyagltechnikai biztosítási feladatok eredményesebb végrehaj_
tása érdekében kűlönbözó szinteken es intézményekben kutatómunÉa
folyt és megfogalmazódott, igényként merült fel, s távlati elképzeléseink-
be is b_eillik, hogy az anyagi-technikai biztosítást egy új rendszér, a logisz-
tika váltsa fel,

A cikkiink íg a közponi tagozatban egl feltételezett, átatakuló szer-
vezet logisztikai bbtosítási feladatrend§zer alapjainak felvázolását vállal-
hatja magára. Ennek megfelelóen célunk az, hogy alapot nyújtson a lo-
gisztikai biztosítás tervezéséhez és segítse az egységeJértelmézést a je-
lenleg tervezett szervezeti keretekben. Elveket adjón a logisztikai szér-
vezetek háborús felkeszítéséhez, kiképzéséhez, a biztosítá§i feladatok meg-
határozásáltoz és megszewezÉséhez.

A logisztikai biztosítási alapelvek

A Háborús Szakutasítás-tervezetben megfogalmazott alapelvek alap-
velően az új szervezeti struktúrában sem változnak, terméizetesen az
anyagi-technikai biztosítási rendszer módosulásával az alapelvekben ís
korrekciókat kell elvégezni, de ez túlmutat az 1998. éven.

. Az eddig alkalmazott alapelvek az e|öljáró felelősségének; az ágaza-
ti, tagozati ellátásnak; a területi ellátrásnak; az autonómiZnak; a nemzet-
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gazdasági bázisokIa történó támaszkodásnak és a tartalékképzésnek az
elve változatlanul érvényesek, azonban a változások következtében pri-
oritási átrendeződésekkel kell számolni.

Az elkövetkezendő időszakban az ismert gazdasági körülmények, a
logisztikai szervezetek karcsúsítás a, a készletképzés és annak alapj án az
anyagok tárolása tekintetében elsőbbséget élvez a nemzetgazdasági erő-
forrásokra történő támaszkodás elre, A közép és nagyjavítási kapacitá-
sokdrasztikus csökkenése miatt ez eróteljesebben érvényesül a technikai
biztosítás területén; a középjavítások 70 Vo-a, a nagyjavítások 1O0 ?a-a
tevődik át a HM RT-kre és nemzetgazdasági bázisoka.

A hadtáp szolgálati ágak területén az anyagok tárolása, és szolgálta-
tások igénybevétele 70-80 Vo-ban a nemzetgazdasági bázisokról valósul
meg.

A jelen időszakban a fentieket figyelembe véve akkoí megalapozott
a logisztikai biztosítás tervezése és végrehajtása, ha minden területre ki-
terjedóen a polgári szférából, a nemzetgazdasági igényeink visszaigazol-
tak.

A nemzetgazdasági bázisok felhaszrrálása csak reszben érintheti, alap-
vetően nem befolyásolhatja a hadm.űveleti, harcászati szint és az alatta
megvalósuló ellátási feladatokat, de mint kiegészítő bázisokat számításba
kell venni már ezeken a szinteken is.

A szervezeti átalakítás időszakában az autonómia elve továbbra is
meghatároó marad. A logisztikai szervezeteket ú5l kell kialaHtani, hogy
az autortőmia hadtesttagozat helyeft a 4épesített hadosztáIy tagozatokban
érvényesüljön.

Az átalakítás folyamatában ennek szervezeti feltételei kialakulóban
valnak, békében a logisztikai ezredek és minősített időszakban a logisztikai
dandároklétrehozásával. De firyelembe kell venni, hory az integrá]t struk-
túrájú logisztikai szervezetek még korán sem jelentik önmagukban a meg-
bízható tárgyi, személyi és műkctdési feltételekkel rendelkező ellátási rend-
szert.



A védelem megválíozott tartalmának hatása a logisztikai bizto-
sítá§ra

Avédelmi koncepció az országszuverenitásának, területének, lakos-
ságának, anyagi javainak megvédését tűzi ki célul, aktív védelmi hadmú-
velet megvívásáv al, melynek kt alapvető típusával számolhafu,nk:

- az egyik típus a hagyományos mélyen lépcsőzótt védelem;

- a másik a csapatok aktív tevékeny,ségével számoló találkozó ütkö-
zetekre, harcoka épülő védelem.

Mindkét típusba bele kell illeszteni a hábonis küszöb alatti válságke-
zeléssel összeftigő feladatrendszert az Alkotmány 19lE §-a értelmében.

A védelmi koncepció alaptípusai lényegesen eltérnek eg5rrnástól, s a
kettó együttélé§e még bonyolultabb a logisztikai biztosítás megszervezé-
se szempontjából.

Az első típusú védelmi tevékenységben alapvetően a hagyományos vé-
delem éwényesül és ennek megfelelően kell felépíteni és működtetni a
logisztikai rendszert. Ez a klasszikus rendnek megfelelő megtervezést,
rnegszervezést feltételez, amely kiforrott elmélettel rendelkezik.

A második koncepció a hadászati védelemben a csapatok támadó és
védelmi jellegű tevékenységével számol, amely már jó néhány sajátossá_
got takar a logisztikai biztosítás rendszerében.

Ebben a koncepcióban a logisztikai rendszert ú5r kell felépíteni, hogy
- az önálló tevékenység mellett - a szükséges anyagi-technikai manőve_
rek végrehajtására a központi tagozatot kell szétbontakoztatni é§ átalá-
rendelésekkel biztosítani a legmagasabb harcoló tagozat öriálloságát.Ez-
zel párhuzamosan az eddigieknél nagyobb lesz a nemzetgazdaságibázi-
sok részvételi aránya az ellátásban.

A Seregtest szinten a két változat együttes megléte - amely az össz-
fegyvernemi vezetés megítélése szerint a legvalószínűbb -, egl jellegzetes,
eddig nem teruezett és gakorolt lo§sztikai biztosítási rendszer működését
kóveteli meg. Ezért a szervezetek felkészítésénél kiemelkedő jelentőségű



lesz az általános felkészítés mellett, a konkrét feladatra történő felkésá-
tés.

Fel kell kószülni a csapatok alkalmazását illetően békehelyórségból,
menetből végrehajtott ellenlökések megbízható logisztikai biztosítására,
s az ellenlökés sikertelensége esetén a védelem felépítésének megfele-
lóen a logisztikai szervezetek átcsoportosítására és telepítésére. Ezt fel-
tételente az eddig ismert biztosítási elvek ery újabb elwel is kiegészül-
nek, ez pedig a rugalmasság elve. A rugalmasság azt jelenti, hogy mind
a központi, mind a csapatok anyagi készleteivel,Iogisztikai szervezeteivel
úg5l kell manőverezni, hogy minden idóben lehetővé tewe az operatív
beavatkozást, uryanakkor szervesen illeszkedjen az adott kötelék had-
műveleti, harcászati felépítáéhez.

Mit jelent ez a gakorlatban? Ismert, hop a védelem nég jól elható-
rolható terüIetet íoglal magába:

1.) A szárazföldi csapatok hadműveletei, ütközetei és harcai.

2.) A légvédelmi hadművelet.

3.) Az ország területén az objektumok védelmi feladatai.

4.) A hadmúveleti fő irányon kívüli területek katonai ellenőráse.

A központi tagozatban a|ogisztlkai biztosításnak ezen területeknek
megfelelóen kell funkcionálnia és működnie, természetesen nem minden
területen azonos erőkifejtéssel és a logisztikai szervezetek szétforgácso-
lásával.

A fentiekből következik, hogy a logisztikai biztosításban a központi
szervezetek fő erőkifejtését, a nemzetgazdaságierőforrások zömét a szá-
razföldi csapatok tevékenységére és a légvédelmi hadmúveletre kell össz-
pontosítani.

Alogisztikai biztosításnak megbíáatóan kell mük(dnie - termázetesen
eryazon időszakb an - az objehumvédelmi és területellenőzést végrebajtő
csapatok irányába is. Ennek alapját az önállóság, a központi tagozat -
benne a nemzetgazdasági források - és a végrehajtó csapat kapc§olata
képezi. Ennek kiművelése átfogóan még nem történt meg, kűlönösen
nem, ha figyelembe vesszük a logisztikai biztosításra hivatott szervezete-



ink rendkívül szúk keresztmetszet ét és az integíációból adódó felkészű_
letlenségét.

A logisztikai szervezetek helye, §zerepe a hadműveleíi fetépítés-
ben, harcrendben

A logisztikai szervezetek a hadműveleti felépítés (harcrend) szerves
részét képezik. Különböző szinteken mint összekötő kapcsok műkődnek
a c§apatok ellátásában a tagozatok és a nemzetgazdaság között, Az el_
Ienség fócsapás-irányától oldalra, a hadmúveleti felépítést firyelembe vé-
ve wéIességben és mélységben tagoltan kell elhelyezkedniük, működníük.
A szervezeteik kialakításánál éppen ezért törekedni kell a megosztott al-
kalmazás feltételeinek megteremtésére.

A települési helyek kiválasztásánál a hadműveleti terúlet lehetősé-
geinek figyelembe vételével fel kell használni a meglévő stacionér, pol-
gári és katonai objektumokat.

A központi tagozatba azon honvédségi és nemzetgazdasági stacio-
nér elemek taítoznak, amelyek végrehajtják szárazföldi és repülő légvé_
delmi haderőnemek, a központi rendeltetésű szervezetek és a FIVK köz-
vetlenek logisztikai biztosítását.

Amennfben a feg5rueres konfliktus nem követeli meg az MH egy-
idejű alkalmazását, a mobil logisztikai szervezetek csak részben boniá-
koznak szét olyan mértékben, hory a feladatot megoldó összfegyverne-
mi, fegyvernemi és szakcsapatok logisztikai biztosítása a követelmények
szintjén valósuljon meg. Iry |étrehozásra kerülhet az ATKI! ÚTKK, egész-
ségügyi dandár részleg települhet, szállítózász|óalj,vontatózászlóalj bon-
takozhat szét.

A megalakítási helyeiken maradó mobil logisztikai szervezetek fel-
készülnek a MH többi csapatai alkalmazásának megfeletően új műkődési
helyek elfoglalására.

A központi tagozatból kijelölt megerósítő erők alkalmazásra kerül-
hetnek, a gépesített hadtest védósávjában vagy a gépesített hadosztály
harctevékenységi körzetében.



A hadműv eleti tagozatban gépesítelt hadtest alárendeltségében lévó
javítózász|óa|j, egy változatban a hadmúveleti tagozat második lépcsóje
érdekében hajthatja végre feladatát.

A logisztikai dandár a hadosztály harctevékenységi kórzetében mű-
ködik, s a szélességi kiterjedést figyelembe véve a csapatok arányának
megfelelően elótérbe kerül a mélységi megosztás mellett a szélességi ta-
goltság.

A harcászati tagozatban dandárok logisztikai zászlóaljai az összpon-
tosítási körletben, annak hátsó határán helyezkedhetnek el, s a konkrét
harctevékenység kialakulásának megfelelően csoportosítva oldják meg
feladataikat,

A válságkezelésben résztvevő zászlóalj harccsoportok alkalmazási
körletében települnek a logisztikai századok és a brázislaktanyára mint
ellátási forrásra alapozva hajtják végre a logisztikai biztosítást.

A togisztikai biztosítá§ tagozati felépítése

A logisztikai szervezetek a hadművészet elmélete és az össdegyver-
nemi csapatok felosztásának megfelelően tágozatonkénti rendszerben
épülnek fel, mely magában foglalja a hadászati, hadműveleti és harcá-
szati tagozatokat.

A hadászati vagl központi tagozatba soro§uk a Kozp onti Logisztikai
Szervezetek Parancsnol<sága a alárendelt katonai szervezeteit, kiegészülve
a kijelölt nemzetgazdasági erőforrásokkal és bázisokkal.

A hadműveleti íagozatba sorolandó a gépesített hadtest, a gépesített
hadosztályok és léttehozásuk után a Területvédelmi és Tartalékrők Pa-
rancsnoksága logisztikai szewezetei.

A harcá§zati tagozatba a dandárolc, az ezredeN önálló zászlóaljak és
osztá lyok logisztikai e glségei tartoznak

Aközéptávű áta|akítás struktúráj ában a hadműveleti tagozatban se-
regtest szinten logisztikai szervezet cs ak j*lítózász}óalj található. Ameny-
nyiben megtartjuk a tagozati ellátási alapelvet, úgy a központi tagozatból



a hadmúveleti logisztikai lépcső |étreltozása szülrségessé teszi, alapvetően
a mobil szewezetek gépesített hadtestnek történő áralárendelését.

Ezek a követkzők lehetnelc

- 1-2 anyagtároló-kiadó körzet (ATKK), számvetési alap a hadosz-
tály;

7-2izemanyag-tároló kiadó körzet iÜTKK), számvetési alap a had-
osztá|y;

- vontatózászlóalj;

- tábori jellegű egészségügyi szervezetek (egészségügyi zászlóaijak,
sebesültszállító gépkocsi század);

- közúti kommendáns erők.

A tagozati ellátósi rendszert természetesen továbbra is rugalmasan kell
értelmezni, s azon tagozatot, ame\ben csak újraelosztási funkció jelenik
meg, az anyagok feihasználáshoz történő további előké§zítését nemvég-
zik, az ellátás rendszeréból ki kell hag5mi. Ez az elv éwényesülhet a gé-
pesített hadtest vag5l gépesített hadosztály tagozat klhagásával a köz-
ponti raktárból a dandárokhoz történő anyagkiszállításnál, illetve az AT-
KK-ból történő anyagvételezés esetén az összfegyvernemi, fegyvernemi
csapatok logisztikai szervezeteinek bevonásakor.

A csapattagozatban a logisztikai szervezeteknél alapvető módosulás
következett, illetvé k<ivetkezik be. A szervezetek kialakításánál az eddig
önálló ellátó, javító, kommendáns kapacitás integíálódott egy szervezet_
be, éppen ezért nem számolhatunk az eddigi alkalmazási, vezetési elvek
mechanikus adaptálásával. Ezt figelembe véve a glakorlatokon, törz§g)a-
korlásolan kelL kimúvelni ezen új szewezetek alkabnazásának elméIeti alap-
jait és a vezetés rendjét.

A következőkben néhány olyan kérdésse| foglalkozun\ amelyek ala-
pul szolgálnak a védelmi hadművelet vagy azt megelőző katonai tevé_
kenységek logisztikai bizto§ításának megszervezéséhez.
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A vráIságkezelés togisztikai biztosííása

A veszélyeztetettségi, válság időszakban a honvédség béke erőinek_

eszközeinek képesnek kell lenni a betört fegyveres csoportok felszámo-

lására a BM Határórség határvadász alakulataival eglűttmúködve.

A kezdeti időszakban a határőrség kijelölt határva dász század erői,
ve| fokozza a határórizeti feladatokat, ezzel párbuzamosan az MH a ké-
szenléti erői aktiüzálásával felkészül a válság katonai eszközökkel törté-
nó kezelésére. Aprovokáció fokozódása vary fegyveres csoportok átsod-

ródása, az ország területére történő belépése időszakában a béke ké-

szültségi erők kirendelésre kerülhetnek.

Fe|tételezve, hogy a fegyveres konfliktusok csak harc ászali méretű,

ek lesznek, nem kizárt egy adott irányban csak egy hadműveleti-harcá-
szati magasabbegység részeinek vary egészének konkét alkalmazása.

A válságkezelési foly amat l o gi s ztikai b izto s ít á s a a kezdeti időszakban
nem tételezi fel a központi logisztikai szervezetek mo zgősítását, de rész,
leges vagy teljes moz§ósításra kérülhetnek a hadmúveleti-harcászati ma-

gaiabb- vagyharcászati magasabbegységek logisztikaí szetyezetei,

A politikai feszültség fokozásával nem kizárt néhány központi lo-
gisztikai szervezet mozgósítása és a nemzelgaÁaság háborús áíá|lításá-

nak szelektív beindítása sem.

Ezm idószak kgfőbb sajátossága lev a nemzetgazdaságal kompati-
bilis kapacitásoknáI a csapat és a nemzetgazdaság kapcsolat ötvöződése a

k)zpont - csapat - ellótási rendszer kiegészítésére.

A harccsoportok logisztikai biztosítására a kirendelhetó állomány
nagyságával arányo s logisztikai szenezeteket szükséges békében_fenntarta-

niéi feíl<esztteni. ekatonai szervezetek béke logisztikai állomány.át adott

esetékben más katonai szervezetektől vezényelt szakállománnyal szük-

séges kiegészíteni. Természetesen ez a módszer csak abban az esetben

alialmazúató, ha a konfliktus megbíáatóan kezelhetó a készenléti erők-
kel. A válságkezelés logisztikai biztosítására sablontadni nem lehet, azt

csak az adoti konkíét §zituáció elemzését követóen lehet kialakítani.
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A válságkezelésre kijelölt logisztikai szervezeteknek az elvonuló ál-
lomány után jáó csapatkázletekkel kell rendelkezriük. Kiegesátő anyagi
készletek képzésére fel kell használni a béke meglévó anyágokat és esi_
közöket, azokat is számbavéve, amelyek nem az adott katonai szervezet
készletét képezik.

Az alkalmazás időszakában az anyagok pótlása a kijelölt központi
raktárakból, nemzetgazdasági forrásokból kiszállítással vagy vételezéssel
valósulhat meg. Ezen kívül az adott katonai-, va§, az elöIjÁtó szewezet
a|árendeltjei béke kiképzési készleteit is számításba kell venni - főleg a
speciális javító anyagoknál - a szükségletek kielégíteséhez.

A logisztikai biztosítás tagozatirendszere a válságkezelés kezdeti idő-
szakban nem épül ki, a biztosítás a bázislaktanyán keresztül, a kijelölt
logisztikai szervezetek ellátási felelősségével valósul meg, a béke eliátási
utalási rend alapján. Ettől eltéróen külön intézkedáre más ellátási rend
is működhet.

Részleges ragozati ellátási rendszer kiépítese valósulhat meg abban
az esetben, ha ery gépesített hadosztálynl erő kerül alkalmazásra. Ez
azonbanmár meghaladja a válságkezelés kategóiáját, erre már alapjaiban
a hábonis ellátási rendszer részleges aldivbálása is szükségessé válhat, be-
leértve nemzetgazdasági erőforrásokat is.

A védelem logisáikai biáosításának módosulásai a §zervezeti
váItozások tiikrében

Anyagi biztosíűs

A megbízható anyagi biztosítás, a készletek megóvása, a felhaszná-
lókhoz történő közelítése érdekében a központi készleteket a védelmi
hadművelet készenlétére szét kell telepíteni.

A széttelepítés végrehajtásához felhasználhatók az anyaglároló ki-
adó körzetek, üzemanyag tároló kiadó körzetek, mozgó tároló kiszolgáló
részlegek (MTKR-k) állománya.

,, A széttelepítést a központi anyagok mobillá tételével az ATKK-k,
UTKK_k megalakításával célszerű kezdeni, majd további tároló körzetek
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létrehozásával, és a repülő és légvédelmi csapatok érdekében kirakóál-
lomásokra történő anyagkiszállítással kell folytatni.

Az ATKK-k és ÜTKK-k, mint anyagi források fontos helyet foglal-
nak el a szárazíőldi csapatok logisztikai biztosításában.

Sokellenzőjevan az ATKK-k és ÜTKK-k alkalmazásának, alapozva
üszonylagos sebezhetőségükre. Firyelembe véve a jelenlegi szervezeti
kereteket, beleértve a háborús hadrend biztosította csökkent kapacitá-
sokat, úgy ítélhető meg, hory a nagytömegű anyag felhasználóhoz való
közelítáe indokolttá teszi létrehozásukat. Mobilitá§uk a hadműveleti igé-
nyeknek megfelelően vasút működóképességének függvényében bizto-
sítható.

Tovúbbi vbsgáIódást igenyel akilönböző tagozatokban a megalakí-
tandó készletek nagyságrendje, megalakítása és helyszínen történő táro-
lása_

A jelenleg érvényben lévő szabályozókat, a lehetőségeket és a csa-
patok kázenléti fokozatait figyelembe véve rugalmasan kell alkalmazni.
Természetesen a készletek nagságrendjét meqhatórozza, hog) az adott ta,

4ozat részére milyen harcászati, hadműveleti feladat szabható. Ennek a

vizsgálata értelemszerűen vissza fog hatni a szervezeti keretelae, ami nem-
csak az állománytáblát jelenti, hanem az átalárendelések eddigi gyakor-
latának módosulását is eredményezheti.

Az anyagi készletek képzése és lépcsőzése békében nem indokolja
a seregtest szintű tagomt anyagi készleteinek megalaKtását és kikülöní-
tését. Ezt a védelmi hadmúvelet készenlétéig a központi készletből kell
kikülöníteni s megerősítésül átadni.

Ahadműveleti területen a üszonylag nem nagy szállítási távolságok,
az anyagok felhasználókhoz történő közelítése, a harctevékenységek fo-
lyamatossága, a csapatoknál lévó készletek nagysága felveti azt a kérdést,
hogl szükséges-e minden anyagbóI minden harcnap végére a csapatkészlet
szint elrendelése.

Úgy ítéljük meg, hogy egy adott szervezet várható feladatához szük-
séges anyagmennyiség biztosítása, megbízható tartalékkészlet megalaHtá -

sa nagyobb mozgásteret adna az anyagi készletekkel történő manóvere-
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zésekhez. A tevékenység végére a készletszintet differenciáltan lehet el_
rendelni a szervezetek további feladataitól fiiggően.

_ Külön kell szőIni a nemzetgazdasági források etlútás rendjébe történő
beillesztésének kérdéskóréról. Az ellátásban a hadműveleti térüeten ki-
jelolt nemzetgazdasági források meghatározó szerepet játszanak főleg az
ellátási anyagok tekintetében. Lényeges ezen források pontos ismeréte,
a rendelkezésre álló kapacitások és a csapatok igényei összhangját figye-
lembe véve, az adott terúleten megfelelő utaltsági rend kialakítása.

Az anyagellátásban új igényként jelenik meg a csak honvédségnél
rendszeresített technikai eszközök nemzetgazdasá§ bózisokon történó j a-
vításhoz szül<séges javitó anyag biztosítása. Ajavító kapacitás csökkené-
sével felúl kell üzsgálni ezen készletek nag5iságát és a meglévő kapacitá-
soknak megfelelóen kell kialakítani a tagozati arányokat.

Technikai biztosíí.ís

A középtávú átalakítás folyamatában a központi jaűtó kapacitások
megszúnése fokozottabb mértékbe n igény|i a nemzetgazdasági erőforró
sok felhaszrrálását.

A helyreállítás területén az a számvetési alap, hogy a csapatokelvég-
zik a kisjaűtások 100 %-át - a gépjárművek kivételével - és aközépjavílá-
sok 20-30 Vo-át, a többi javító kap acitás a natuetgazd.aságból kernllebia-
tosításra.

A kapacitással át nem fogott eszközöket a csapatok elszállításhoz
csoportosítva sáni lt technika gnijtőhelyen, avontatási utak mentén kije-
lölt helyeken átadják a központi vontatózászlóaljaknak

A vontatózászlóaljak feladatát képezi az eszközök HM RT_hez és
nemzetgazdasági bázisokIa történő eljuttatása szoro§ egnrttműködésben a
közle kedé si szolgdlatt al.

A technikai biztosítási rendszer módosulásnál figyelembe kell venni,
hogy a vontatási utak kijelölésére _ a szewezetekből adódóan - csak gé-
pesített hadosztály harctevékenységi körzetében kerülhet sor.
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A javítózáulóaljak javítószázadok nem képesek az eszközök közép-
javítását mintegy 70 /o-bal, e.s alagyjavítást végrehajtani, s így nagy szá-

mú sérült technika halmozódik fel a csapatokaál. Ezért célszerű újragon-

dolni a javító-vontatózászlóaljak alkalmazását. A javítózászlr5alj és a sé-

rült technikai ryújtőhely funkciója, ajelenlegi körülmények között eltérő
követelményeknek kell, hogy megfeleljen, így cékz,etű a javitózász|óa|j

által működtetett sérüktechnika gűjtőhelyet és a javítózászlóalj műkt;,déi
helyétkú|ölvá|aszía .

A nemzetgazdasági bázisokon megjavított eszközök visszajuttatása

a hadműveleti követelmények alapján a vezérkarfőnök intézkedésének
megfelelően a veszteséglótlás kretében va\ósú meg.

A feryverzeti, elektronikai, múszaki, vegyivédelmi és repülőtechni-
kai eszközök kisjaűtása a csapatoknál történik. A speciális eszközök be-

vizsgálásfua, javítására esetenként központi tagozatbó| javítócsoportok

kerúhek kikülönítésre. A helyszínen nem javítható ezen eszközök a sé-

rülttechnika gyűjtőhelyek rendszerén keresztül vagy köaietlenül kerül-
nek a javítás helyére. Egyes eszközöknél figyelembe kell venni az "esz-

közcsárél' javítást, illetve pótlást (rádiótechnikai eszközök, w- műszerek)
is.

A hadműveleti területen kívül tevékenykedő csapatok, intézetekja-
vító szewezeteí á|ta| át nem fogott eszközöket a típusjavító MH RT-be és

polgári szervekhez saját erőikkel és eszközeikkel szállítják be az utalási

rendnek megfelelően.

Egészségü5ri biztosítás

A szervezeti változások következtében lényeges, hogy az oruosi se-

gély és szakorvosi segéIy közelebb kerüI a harcolókhoz. Kialakításra kerül-
Íek zászlóa|jná| az egészségugli szakaszok, dandár szintű szervezeteknél
az egészs égügli sz áz adok.

Az egészségúgyí szakaszoknál orvosi segély, az egészségigyí száza-

doknál szakoryosi se4ély nyújtására van lehetőség.

Az egészségügti ezred kiesése miatt közr,lríte szülséges a kózponti
tagozat szakosított szakorvosi ellátását a harcoló csapatokhoz, mely azt
je|enti, hogy az egészségügi dandórt vag részlegeit a peremvonalhoz kö-
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zelebbi területen kell működtetni, de ez a közelítés nem lehet mélyebb,
mint a hadtest védelmi terepszakasz.

Azegészségügyi biztosítá§i rendszer szerves részét képezik az ország
területén meglévő egészségügyi ellátó kapacitások.l korhózak igénybi-
vételénél azt az elvet kell követni, hogy a klasszikus kiürítési szákaszok
száma a helyzethez igazodva csökkenjen, így a kiürítésre sor kerülhet az
egész§égügyi századtól közvetlenül a végleges szakosított szakorvosi el-
látást biztosító gyógrintézetekbe.

A hadműveleti területen a polgári lakosság körében keletkezett sé_
rültek, s azok ellátása szűkítheti a közvetlen igénybevételre kijelölt /<ór-
hózak kapacitását.

A mobil egészségüryi szervezetek alkalmazásának tervezésénél sza-
kítani kell a csak tábori jellegű telepítési felfogással. Minden tagozatban
előtérbe kell hetyezni a vey)es települést, a meglévő és felhasználható
polgári objektumok igénybevételét is. A feltételek megléte esetén a ki_
jelölt polgári kórházak is megerősíthetók egészségügyi erókkel, a segély_
nyijtás mérvének növelése érdekében.

A kiürítés szervezését segítik a gépesített hadtestnél a megtei tiszti
orvo§ szolgálatok mellett műkö&3 egészségüg|i összekótő csoportok

Amegváltozott feltételek között megnövekedett jelentőségű lesz az,
hogy a kiürítő kapacitás minden tagozatban biztosítsa a sérültek megfe-
lelő időn belül, a megfelelő ellátási ta1ozathoz történó eljuttatását. A
" Magamtól" történő kiüdtéssel számolni kell, megfelelő feltételek esetén
a hadtest második lépcső, vagy a tartalékban lévő összfeg5ruernemi, fery-
vernemi és szakcsapatoknál repülő és légvédelmi, valamint a Területvé-
delmi és Tartalékerők Parancsnoksága alárendeltségében lévő katonai
szervezeteknél.

közlekedési biztosítás

A központi tagozatban továbbra is rendelkezésre áll a közlekdési-,
és szállító ezred, benne a szállítmánykísé rő zász!óa|jja!. A középtávu át-
alakításban szervezeti felépítésük nem változik, a kapacitásuk csökkent
egy köztlti kommenűns zászlóaljjal és eg dtrakó zászlóaljjal. Tervezve
van kettő katonaí száIlítási i?az4atósá? megszünteté§e.
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_ , A válságkezelés időszakában a hadtest önálló feladatokat old meg a

!9ryíllapot időszakának rnegfelelő szervezeti elemeivel, tehát a logiiz-
tikai biztosítás is ezen keretek kózött valósul meg.

A feladat sajátossága, hogy a harci heükopter ezred és a mobil lég-
védelmi rakéta ezredek a béke alárendeltségnek megfelelően tevéken!-
kednek. A szétbontakozott légvédelmi rakéta ütegek ellátása a bázistai-
tanyákon keresztül, még a speciális szakanyagellátás a béke helyőrségből
valósul meg, szükég esetén a központi szervek részvételével.

A védelmi hadművelet időszakában az anyagellátásban hadműveleti
területen elsősorban a nemzetgazdasdgi bázisra utalás az elv, abéke hely-
őrségben maradók az eredeti utalási terv szerint kerülnek ellátásra.

A védelmi hadművelet időszakában a légvédelmi rakéta ezredek és
a harci helikopter ezredek a szárazföldí csapatok alárendeltségébe ke-
ru,lnek, íg; a logisztikai biztosításért ezen szervezetek anya§-technikai fő-
nókei lesznek a felelősök Az át-a|árendelés feltétele zi azt, hog a javítő-
zászlóaljnál rendelkezésre álló szakjavító erők is át-alárendelésre kerül-
nek vagy "M" hadrend §zerinti elöljáró anyagí-technikai főnökei igénye-
inek megfelelően tevékenykednek.

Az át-alárendelt katonai szervezeteknél a csapatkószletek nagyság_
rendjét úgy kell meghatározni,Itogy az feleljen meg a szárazföldi csapa-
toknál elrendelt csapatkészlet szintjének.

A terti{etvédelmi és tartalék erők logisztikai biztosítá§ának sajá-
tosságai

A középtávú átalakítás eredményeként egy igen heterogén összeté-
telű és feladatrendszerű seregtesí Szintű pardncsnol<sdT került kialakítás-
ra-

Az eddigi hagyományos területvédelmi feladatok mellett megjelenik
a harctevékenységekben és annak biztosításában való részvétel is.

A Területvédelrri és Tarta|ékerők Parancsnoksága szervezeteinek
eg része hadműveleti területen, más része azon kívül, a megalakulási
körletben vagy azt elhagyva oldja meg feladatát.
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A Területvédelmi és Tartalékerők Parancsnoksága o|yan |ogisztikai

szervezeftel, mint a logisztikai dandár nem rendelkezik, a logisztikai biz-
tosítást a szervezetek saját eróikkel, más-más feladatrendszerben, az al-

kalmazásuknak megfelelóen valósítják meg.

A logisztikni szervezetek, s az anyagi készletek kialaátősánál figyelem-
be kell venni, hogy mely szervezetek kerülhetnek hadműveleti területen
alkalmazásra, s álalárendelésre a gépesített hadtest parancsnol<s ógnak.

Ezen szervezeteknél meg kell teremteni azon feltételeket, amelyekkel
bei||eszthetők a gépesített hadosztáIy logisztikaibiztosítási rendszerébe-

A megalakítási helyen maradó szervezeteknél a logisztikai biztosítás

a megalalrulási utalási rend szerintvalósul meg nemzetgazdasági források
bevonásával,

A Terülewédelmi és Tartalékerők Parancsnoksága alárendeljeinél
alapvetően az egtszakaszos etlátási, javítási, kjüítési rend lesz a jellemzó.

Ezi figyelembe véve nagyobb fokú nemzetgazdasági eróforrás igény je-

lentkezik.

A területvédelmi szervezetek állományába harcoló alegységek ke-
rülnek kialakításra, a hagyományos őrzésvédelmi feladatok meghagyása

mellett. A szerve zetek és őrzendő objektumok számának csökkenése az

alkalmazási terület nagyságának növekedésével jár. Ebből következóen
a terülewédelmi c^apatok logisztikai szeryezetei e kettős feladatnak kell,

hogl megfeleljenek

A IIVK közvetlenek logisztikai biztosítása a mindenkor érvényben

lévő megalakítási utalási rend szerint kerül végrehajtásra, mely eseten-

ként a speciáIis nemzetgazdasági források ismertté válása esetén kiegé-
szítésre kerül.

Cikkünk a had,eró átalakítás jelenle7i időszakában és a várható stnlk,
túra váItozást figelembe véve fogalmazta me9 a megváItozott íeladatoknak
megfelelő logisztikai biztosítási alapokat, módosult feladatokat-

A változások a szervezetek és létszámok csökkenésének, ew integ-

ráIt lo7iszrtkai vezetési és végrehajtó rendszer kiépítésének irányába hat-

nak.
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A logisztikai biztosításban a változó hadműveleti követelményeknek
megfelelően még több tisztázatlan körülmény van, amely nehezíti a vég-
íehajtást, továbbá az is,hogy az átalalatló logisztikai szervezetekváthaíó
feladatai é§ a kötelező létszámelosztások tóbb területen további feszült-
ség forrásává válhatnak.

A2 átalak\|ás ezgn időszakában nincsenek és nem is lehetnek kőbe-
vésett elvek, logisztikai megoldási m ődok, változások lesznek és kellenek
is, s ennek tiikrében kell megtaláIni a lo§sztikai bizto§tás végrehajtásónak
optimális módjait és vóltozatait.
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