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KATONAI LOGISZTIKA

pARANcsNoKI És Tönzsrr,q.DtrÁrÉx TApAszTALATAI

Dobó Pérer, Baranyi Ferenct

Az MHP-ság éves felkészíté§ tervének megfelelőm március hónapban
az MHP-ság és középszinfii vezetó tönsek bevonásával parancsnoki és
törzshadij áték került levezetésre.

A beállított téma modellezése során szerzett tapasztalatok az új szer-, vezetekösszekovácsoLisán nil, a gazdasági környezetben bekövetkezett mó-
, dosulasolg a harceljárásokváItozósa a további logisztikai szetvezési és ter-

vezési feladatolcra lényeges hatást glakoroltak

A teljesség igenye nélkil fogalmazódott meg cikkiink, melynek célja az
általánosítható tapasztalatok közreadása.

A parancsnoki é§ törzshadijáték íémája volt:

Az MH teljes készen|étbehelyezésének és a hadászati-védelmi had-
műveletének előkészítése.

Cé|ja volí:

- az MHP és a bevont törzsek gyakoroltatása a védelmi hadművelet
előkészítésében;

- a létrehozott új parancsnokságok begyakoroltatása, összekovácso-
lásának biztosítása;

- az í;j szervezetű katonai szervezetek alkalmazási elveinek model-
lezese.

A fenti célkitúzések alapján került m€ghaűroásra a hadijátékba
beyont logisztikai szakmai állomány gtakoroltatási célja is.

l DoM Péter vezérórna8,y, MH Anya8i-technikai fócsopoítfónök-hoíyette§, Bafanyi Feí€nc alez-
redes, MH ATFCJF-Sé8 Hadmúveleti és Kiképzé§i osztáy, kiemell fótiszt
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MH p arancsnol<s ág szintj én :

- az MH ATFCSF-ség szolgálatfőnökségei hadászati, hadműveleti
ismereteinek bővítése;

- a minósített idószak szakági feladatainak elemzése, a megszervezés
gyakoroltatása;

- a készenlét fokozása, szakági feladatai ryakorlrása a tervezés és
együttmúködés kérdéseiben;

- a védelmi hadművelet logisztikai biztosítása megtervezése, meg-
szervezése kérdéseiben a jártasság növelése.

Hadtest és hadosztály szinten:

- a központi logisztikai biztosítási rendszerre alapozva az új struktú-
rájú logisztikai szervek működésének modellezése;

- a háborús szakutasítás tervezet előírásai alkalmazhatóságánaküzs-
gálata;

- a vez,etési rendszer változása miatt bekövetkezett módosítások
alapján a munkacsoportok célszerű kialakítási rendjének vizsgálata;

- a csapatszintű szállítás centralizált és decentralizílt megszewezé-
sének vizsgálata;

- a biztosítási rendszerbe belépő új ellátási elemekkel való együtt_
múködési kérdések tanulmányozása.

A kitűzött céljaink elérése érdekében több előkészítő rendezvényt
és foglalkozást szerveztünk és yez€ttünk l€. Ezek közül néhány fonto_
sabb:

1.) Az MH ATFCSF hadászati-hadműveleti szakkiképzési csoport-
j ában rneghívott előadókkal elrnéleti felkésátest haj tottunk végre. Ezen
belül kiemelt figelmet fordttottunk:

- a hadműveleti előkészítés újszerű kérdéseire, elveire;
- a minósített idószak feladataira;

- a készenlét fokozása és azűjharckészűltségi rendszer összehango-
lására és ennek logisztikai biztosítására;



- a nemzetgazdasági szervekkel való együttműködés gyakorlatának
elemzésére.

2.) A középszintú vezető szervek logisztikai főnökségeivel konzul_
tációkat vezettünk le, ahol a háborús vezetési csoportosításokat, a kidol-
gozandó okmányok tartalmi, formai kérdéseit egyeztettük.

3.) AHM Védelmi Hivatal szervezésében Kecskeméten, a Bács-Kis-
kun meryei közg5nilés elnökének részvételével öt megye Védelmi Bizott-
sági titkáraival konzultáció és feladategyeztetés került végrehajtásra.,

Gyakorlatilag a parancsnoki és törzshadijáték kezdetére néhány elü
kérdés kivételével felkészülésünket elvégeztük, tisztázódtak azok a fe-
szüItségforráso\ amelyekkel a "tényle4es" hadmúveleti helyzetben kü-
lön is kellett foglalkoznunk.

Tisztázatlan volt é§ maradt is a hadijáték befejeztével az 7998-as
hadrend alkalmazásának a szervek eltérő megközelítésében értelmezett
harcértéke, a prognosztizált technikai, anyagi háttér, valamint a nemzet-
gazdasági teljesítő kapacitások kompatibilitásának megítélése.

Talán kevésbé érthetőek az elózőek, de egy ilyen jellegú feladatnál
nem elegendő csak a szervezeti kerelek eglségesítése, elengedhetetlenül
szükséges a követelmények reális hátterének elem2ése is, ami egy pers-
pektívikus szÉíyezetí rendnél még csak fikció lehet űavító szervezetek,
nemzetgazdasági infrastruktúra, stb.), mivel a háborús adattárakés szám-
vetések a reális kapacitásokat tartalmazzák

Ha§znosítható tapa§ztalaíok

A végr€hajtott hadijáték összességében rávilágítoű arra, ho§/. az
ilyen űpusú feladatokra szükség van, nem csak a törzsek összeková-
csoltságának javítása érdekében, hanem hozzájárulnak a hadmúveleti
tervezés reálisabbá téte|éhez, a ténylege§ anyagi-technikai helyzet
sámbavételének követkeitében kényszerűen rnegielenő korlátok felis-
meréséhez, ezek feloldási útjainak és módjainak feltárásához.

Ahadijáték céljai között nem szerepelt a védelmi hadművelet konk-
rét megtewezése, megszervezése, megvívása előtti időszak feladatainak



tényleges kidolgozása, de ezeket az etápokat pontosan a logisztikai biz-
tosítás feladatrendszerének egymásra épültsége miatt nem lehet kihagy-
ni.

Itt olyanokra gondulunk, mint az erők rejtett növelése, a készenlét
fokozása, a felvonulás és ezen feladatokkal eryidőben megvalósuló fo-
lyamatok következetes végigiáíszá§a, a folyamat akadályainak és követ-
kezményeinek számbavétele, a reális helyzetértékelés és elhatározás
meghoZatala érdekében.

Különösen sok gondot okoz a logisztikai biztosítás rendszerében,
annak reálfolyamatában a hadműveleti időugratás, ugyanis az anyagi-
technikai (logisztikai) biztosítás időszakonkénti lépcsőfokai, egymásra
épültségük miaít nem léphetők át és nem hag5rhatók ki,

Vissza-visszatérő gond, hogy az idő rövidsége miatt csak elnagyolva,
a fóbb összefüggések elemzésével foglalkozunk az adott hadműveleti fel-
adat keretei között. Elfogadunk olyan eseményeket végrehajtottnak,
mint a katonai szervezetek mogósítása, "M" összekovácsolási feladatok
végrehajtása, a készenlét elérése, a felvonulás végrehajtása és az alkal-
mazási körletek elfoglalása,

Úgy gondoljuk, nem kell azt bizonyítani, hogy míg idóben idáig elju-
tunk, mennyi olyan feladat, esemény következik be, amelyek alapjaiban
megkérdőjelezhetik a béke helyőrségben előzetesen kialakított elgon-
dolások, biztosítási rendszerek realitását.

Konkrét példával élve a hadműveleti feladatban megfogalmaztuk,
hogl a nemzetgazdasá§ igenyek kielégítése 4 hónappal a feltételezett had-
műveleti i.dő előtt megkezdódtek és teljesítésük idóarányos, a hadmúvelet
kzdetére be is fognak fejeződni. Már amikor ezt kényszerűségből megfo-
galmaztuk, tisztában voltunk azzal, hogy ez irreális beállítás, de nincs és
nem is volt módunk lemodellezni, hogy akkor még lesz e lehetóség im-
portra vasl sem, lesz e gyártókapacitás vagy sem,

Mégis, hory induló adatok legyenek, kénytelenek vagyunk irreális-
nak tűnő feltételezésekből kiindulni, míg ha idóugratás nélkül végigját-
szuk az eseményeket, az akkori realitásokból kiindulva szerezhetnénk
meg azokat a tap aszta|aíokat, amelyek ftgelmen Hvül hagása egy adott
szituációban katasztrófát okozhat.



Igen fontos tapasztalat, hogy a Magyar Honvédség Parancsnoksága
önállóan, a hiányzó anyagi héttér miatt nem tervezhet tevékenységet. A
gazdasági rendszer megváltozása, a tórvényi szabályzók ígény|ik a HM
Védelmi Hivatal és a Megtei Közgttilések illetékeseinek bevonósát is a ter-
vezés és a logisztikai biztosítás végrehajthatósága érdekében.

A hadijáték bebizonyitotll az anyagi-technikal szolgálat területén
a jelentegi béke és háborús szervezeti keretek módorsíási szükséges'sé-
gét:

- az elö§árói megerősítés szükéges az alsóbb tagozatok ré§zére, mi-
vel ilyen szertvezetük nincs;

- felsőszintű vezető szerv csapatvezetési funkcióval foglalkozik;

- nemzetgazdasági kapcsolatokat kell fenntartani, de ery-két szemé-
lyes szolgálatokkal ez nehezen megvalósítható.

A fentiekból logikusan következi\ ha a megerősítésre szánt erők,
eszközök az alkalmazókhoz vannak szervezve kettős eredményt érünk el:

- nincs szükség átalárendelésre;

- a felsőszintű vezetes feladatköréből a csapatvezetési funkció kike-
rül.

A készenlét fokozása csak abban az esetben valósítható meg a konk-
rét anyagi szükséglet megléte esetén is, ha azok (tároló, kiadó szerveze-
tek) minimum az ellátandó szervezetekkel egyidőben, de jobb, ha elóbb
kerülnek feltöltésre, kiegészítésre

Az "M" szakállomány minőségi biztosítása és a hadmúvelet legkü-
lönbözóbb irányokba való kialakulásának esheíősége szükségessé teszi
a meghag5iás, a hadkiegészítés és a mozgósítr{s rendszerének hasonló
tervezési, szervezési elvek szerinti megvalósíását. A nemzetgazdasági
igérryek kielégítése csak akkor lehetséges, ha a fenti elveket következe-
tesen alkalmazzuk, már a béke állapot időszakában a tervezáben, de
különösen érvényt szerzünk ennek a végrehajtás során.

A felvonulás közlekedési biztosítása jelenlegi rendszeréból a nem
kelló hatékonysággat működtethető ellenőnő óteresztő pont századok kj-



váltása §zükségszerűen jelentkező igény. A rendelkezésre álló közúti ko-
mendáns erők szeíve7-elileg ezen íeladatnak megfelelnének, rendelkez-
nek mindazon feltétellel (diszpécser pontok, forgalomszabályzó őrsök,
híradó erőkés eszközök), amelyek biztosíthatják ezen feladat szen€zett,
feszesvégrehajtrását. Ehhez az ellenőrző áteresztő pontszázadoklétsÁ-
mánál kisebb, béke állapotban felkészített közúti komendáns eűk len_
nének szükségesek.

A közúti mozgásokra a meglévő Úthálózatból kijelölt katonai gép-
kocsiutak rendszerére, berendezésére, fenntartására is hatást gyakorol-
tak a MH középtávú átalakítása során bekövetkezett változások. Acsök-
kentett §zervezeti és létszámkeretek miatt kevesebb lehet ajól berende-
zett katonai gépkocsiút hossza, ezzel szemben nő ajárórözéssel felügyelt
út nagysága. A hagtomúnyos kózponti és csapatutak rendszerében beren-
dezésre kerülhetnek a csapatutak teljes hosszban, míg a központi tagozat-
ban a felüglelet lesz a jellemzó.

Az anyagszállítások területén a vasút működőképességének megőr_
zése, a kirakó állomások működtetése meghatároz6bbá vá|í a csökken-
tett kózúti szállító kapacitások miatt. Ezek alkalmazása elsősorban a
nagytömegű, homogén anyagfajták (műszaki, eródítési, lőszer és üzem_
anyag) területén [ehet jeIentős.

Újszerűen alkalm azha!ók az átrakő zászlóaljak. Feladatrendszerük
kiegészülhet - az átrakó körlet rnűködéséig - a sérült technika 5nijtőhe-
lyeken felhalmozott, elszállításra váró technikai eszközök berakó állo-
másokon történó berakásával.

A szá llítá Si íe ladat o k cenír alizá]'í, decentralizált tervezési, szeTl ezési
módszere alkalmazását tovább kell üzsgálni. Bármely módszer alkalma_
zását is vizsgáljuk, az eryértelműen |átszlk,hogy a szállító szakembereket
bármelyik tervezési folyamatot is vesszük figyelembe nem lehet nélkü_
lözni.

A közlekedési biztosítás szerves r€szét képező csapat és anyagozál-
líttís csak egységes rendszerben valósulhat meg. A feltételek megterem_
tése - szállítási ágazatok tárgyi és személyi szükégleteinek - tervezése,
az űtháíózat fenntartása, helyreállítása, a nemzetgazdasági erőforrások
honvédségi célú felhasználása, a koordináció a felsőszintű vezetó szerv
felelósségével kell, hogy megvalósuljon.



Az anyagi biztositiás területén az új hadműveleti elvekhez és harcel-
járási módokhoz igazodva ajelenleg érvényben lévő - még aVSZidejéből
örökölt - hadi és felhasználási normákat át kell alakítani.

A honi területen végrehajtott tevékenységet, azok intenzitását i§ fi-
gyelembe véve újragondolandó a készletképzés naglságrendje is.

A felhasználásinormák és a készletképzés új alapoka helyezáének
vezérgondolata lehet az adott csapat, adott feladatra történő önállósítá-
sa, anyaggal történő ellátása. A megalakítandó,készlet nagyságát a kö-
vetkező feladatokat is fig]elembe véve szükséges meghatározni, termé-
szetesen e§I megbízható nagyságrendű tartalék ké§ztet kialakításával.

Az anyagellátásban továbbra is meghatározónak tekinthetók- a rak-
tárak számánakvárható csökkenése miatt - az anyagtároló és üzemanyag
tároló kiadó körzetek. Ezekre az ellátás mellett jelentős szerep hárul a
központi készletek széttelepítése érdekében is.

A technikai eszközökjaűtási rendsz€re átalakításra szonrl, A csa-
pattagozatban meglévó javító szervezeteket a helyszínen végrehajtható
kisj avítások elvég zésér e, a köúpjav ítások2O -30 Vo - os vé grehaj tására kell
felkészíteni.

A középjavítás át nem fogott részét és a nagtjavítást, teljes egészében
a nemzetgazdaságra kell átterhelni, természetesen megteremtve ennek sze-
mé lyi és tárgli feltéte lrendszerét.

Az eszközök javításának ilyen szükégszerű megosztása a javító-
anyag-ellátásban is új problémákat vet fel. Béke állapotban csak az MH-
ban használt technikai eszközök után felhalmozott javítóanyagbí| eI kell
látni az igenyeknek megfelelően a polgáijavító bázisoknt ls, melynek rend-
szere még nem kiforrott.

A nemzetgazdaságból biztosított technikai eszközök iavít^sára az
MH szervezetei sem szakállomány, sem javítóanyag tekintetében nincse-
nek felkészülve, várhatóan ezen eszköxik kisjavítása is a nemzetgazda-
sági eróforrásokra terelődik át.

A klasszikus értel€mben yett tagozatokon áthúzódó vontatási utak
módosulnak. A szeívezeti változás követkéztében vontatási utakat csak



a gépesített hadosztály tagozatban szükséges működtetni, a sérúlttech-
nikai g5nüjtőhelyról elszállítandó technika berakó állomásig.

Az egészségügyi biztosííás területén a segélynyújtás mérve közelebb
került a csapatokhoz. A csapatszintű új egészségüryi szeF&zetek tevé-
kenységének modellezé§e alapján lehetővé válik, hogy zászlóalj szintű
egésxégügyi szakaszoknál életmentő első orvosi segély, míg dandár szin-
tű egésxégüg5ri századoknál életmentő szakorvo§i §egély nyíjtsunk a sé-
rülteknek, ezzel is nóvelve a túléles esélyeit.

A harcoló csapatok tevékenységi körzetének nagyságát figyelembe
véve az egészségügd dandárt célszerű mego§ztva alkalmazni, olyan
igénnyel, hory a szállítási távolságok ne nőjenek, de a telepített tábori
intézetek a harctevékenpégtól megbízható távolságban, biztonságosan
tudjanak működni.

Mind-e mellett felvetódött az egáxégügyi dandár szervezeti és mű-
ködési rendje újragondolrásának szülségessége, mivel az adott harctevé-
kenységi területen az infrastuktúrától fúggően előtérbe kell helyezni az
egészségügli szervezetek táboi jellegű elhelyezésével szemben a Etaciona
búzisokon történó működtetés feltételeinek megteremtését.

A vezetési pontok rendszerének átalakitása, az anyagi-technikai fő-
nökségek létszámának drasztikus csökkentése alapjaiban mffo§ította a
logisztikai Yezeté§t.

Módosítani kellett a szárazföldi csapatoknál a hadtest és hadosztály
sánten a munkacsoportok összetételét a funkciókat. A váltásos mun-
karend bevezetésére egy-egy szolgálat területén (műszaki-technikai
szolgálat, veryivédelmi-technikai szolgálat, üzemanyag szolgálat, ruháza-
ti szolgálat, élelrnezési szolgálat) nincs lehetőség.

A gépesített hadosztály szinten a terveó csoportok létrehozását
nem teszi lehetővé a tervező a|osztály kettó fós létszáma.

Kiemelkedő jelentőségú feladattá vált az egyúttműkiités m€§zer-
vezése és folyamato§ fenníartása. Ezen tevékenpégben markánsan két
igény fogalmazható meg. Az eryik a belsó ellátó, ellátandó szervezetek
közti folyamatos egnittnűködés, a másik a kiilső nemzetgaÁasági erő-
források igénybevételével kapcsolatos feladatoktervezé§e és szervezése.
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Az elhelyezési szolgálat beintegrálódása óta első ízben gyakoroltak
a logisztikai vezetó szervek ilyen összetételben. Figyelembe véve az el-
helyezési szolgálat több irányú tevékenységé't - a béke objektumok üze-
meltetésének továbbvitele, lakásfenntartás, tábori elhelyezési szak-
anyagbiztosítás - szükseges a háborús szenezetük felülüzsgálata, mó-
dosítása, 

^z 
úwnevezett " elvonuló" elhe|yezési szolgálatok kialakítása.

A parancsnoki és törxhadijátékon felmerültek nem konkrétan a lo-
gisztikai biztosítás feladatkörébe tartozó eryéb kérdések is. Ilyen az e|-

hunytakkal kapcsolatos tevékenységek átfogó üzsgálata. A jelenlegi sza-
bályozás ezt az anyagi-technikai főnöki hatáskörbe utalja. A módosult
szewezeti keretek (új szervezetek), mint a humán és lelkészi szolgálat
megjelenése, értelemszerűen felveti a hatáskörök és feladatok átrende-
zésének igényét, és az anyagi-technikai szolgálatok ezen feladat alóli
mentesítését.

A parancsnoki és törzshadijátékon 
^ 

Yizsge]€.t í"árgyát képezte a há_

borús anyagi-technikai szakutasítás t€rvez€t alkBlmazhatósága. A ta-
pasztalatok egyérteműen igazolták, hogy az abban lefektetett elvek jók,
alkalmazhatóak, természetesen a szervezeli vá|íozásokból adódó módo-
sítások figyelembevételével.

Összességében megállapítható, hogl a parancsnoki és törzshadijá-
ték l€yezetésejól szolgálta az átnrenei időszakban is a törzse\ a logisz-
tikai vezető szervek összekovácsolását, A tapasztálatok é§ azok feldol-
gozása rávi|ágított olyan korlátokra és szűkségszerűenjelentkezó prob-
lémákra, melyek m€gotdására a haderőáíalakítás folyamatában szá-
molnunk ke|l.
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