
vAsím úsnnxneró ÁlronaÁs-mrr A IroGIszTIKAI
nrzrosrÁs ELBMB

Adamecz lónos|

Az utóbbi idóben felryorsult a honvédség korszerűsítése, amely a
harceljárások és szervezeti elemek módosulásával, átalakulásával jár,
A cikk a zászlóalj harccsoport (ZHCS) logisztikai biztosításán belül a
lőszerbizto§ítás lehetőségót kutatja a meglevő feltételelq il|etve §zük-
ségletek íiryelembevételéve|.

I. Az anyagtároló és kirakókörletek (ATKK) kialakításának
sziikségességéről

A védelmi hadművelethez a különböző tagozatokban (harcászati,
hadműveleti), a tervezési adatok alapján meghatározott mennyiségri anyagi
készleteket kell létrehozni. Ez azí jelenti, hory a harcászati készleteket
(csapatkészletek) a csapatok saját szállító eszközeikkel, maguk viszik a

kijlölt körzetekbe.

A csapatok által s zál|ítható eszkőzök mennyisége a mobilitás és élet-
képesség megórzése szempontj ából is korlátozott, ezért rendkívül fontos
tényező a szükéges anyagok kelló idóben, mennyiségben, minőségben,
összetételben, megfelelő helyen történő utánpótlása: bíztosííísa.

Az anyagok utánpótlása, felhasználóhoz való eljuttatása alapvetóen
két szállítási móddal: gépkocsin, illetve vasúton lehetséges. A hazai vas-
úthálózat sűrűsége, a központi raktárak elhelyezkedése, az elöljárók le-
hetőségei miatt, előnyösnek látszik nagyobb mennfségű szállításokra a
vasút igénybevétele. Ez lehetővé teszi üszonylag nagy tömegek gyors

mozgatását, valamint a megfelelő mobilitást a hadművelet (harc) során.

A haderő átszervezÉse során megváltozo tt az anyagikészletek lép-
csőzése is, amely szerint pl. a hadte§í nem rendelkezik anyagi készletek-
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kel, §őt száIlítótérr€l sem. Ezért elengedhetetlen a központi készletek
mobilizálása, közelítése a végrehajtó tagozathoz, így pld a gl.dd-hoz.

Ebből kiindulva szükéges a nagytömegű anyagok, (mint például ló-
szer, üzemanyag, műszaki eródítési-, zár- és harcanyagok) vasúton törté-
nő szállítása közvetlenül a hadosztály, dandár logisztikai szervezetébez
kózel levő állomásra.

Így került sor - egy célszerű változatként - az ATKK_I{, mint fogalom
és ellátási elem létrehozásáía, melyben lőszert, műszaki harcanyagot,
fenntaítási és eryéb j avító anyagokat halmo z íel az elő|járó a szülséges
mennfségben, néhány (5-10) vasútállomáson, külön e célre összerende_
zett szerelvényeken. Ez a szervezet központi készleteket mobi|izáló,
közvetlenül a hadosztály harcrendje mögött települő logisztikai elem.

II. Az ATKK szervezeti elemei és azok működése

Az ATKK-ba kerülő lőszerrel málházott vasúti szerelvények össze-
tétele tipizált. igy példán:it az 1 , típusú szerelvény a gépesített l6vész, és a
2. típustl a harckocsi szervezetek összetételének megfeleló lószerekkel
málházott vagonokból á1l. Az ATKK-ból eryes harcrendi elemek érde-
kében, azok harcrendje mögé kirakóállomásra rendelhető egy_egy sze_
relvény, melyet a kijelölt szervezet (pl. gl.dd,) múködtet.

A gépesített lövészdandár részére kirakóállomásra biztosított lőszer
ósszetételét alapvetően a rendszeresített fegyvertípusok határozzák
meg, továbbá figyelembe]<ell venni a különböző megerősítőket, valamint
a kirakóállomáshoz (IíA) vételezésre utalt más harcrendi elemek igé-
nyeit is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a lőszerkirakó állomásra az elöljáró
nem tipizált, hanem a szükségleteknek megfeleló és összetételú, konkét
számvetéseken alapuló lőszerrel málházott vasúti kocsikat biztosít.

A dandár részére a lőszerkiszállítás töríénhet: az ATkk területén
lévő, berendezett IíÁ-ról a hadosztály logisztikai dandár szállító jármű-
vel, illetve a dandár részére biztosított lőszerkirakó állomásról a dandár
logisztikai zászlóalj, illetve az alegységek szállítóeszközeivel.

A kirakóállomások berendezését és múködtetését vag az elöljáró,
vagy a felhasználó (gl,dd.) eróivel, eszközeivel kell végrehajtani-
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Az eddig levezetett törzsgyakorlások, hadijátékok tapasztalatai
alapján a hadosztrály logisztikai eű-eszközei lépcsőzésük és megosztott-
ságuk miatt nem képesek a d andár részérebiztosított lószerkirakó állo-
más működtetáére,Igy ezt a feladatot a dandárnak kell megoldani, va-
glis ki kellett munkálni azt a végrehajtó és gyakorlatban is múködóképes
modellt, amely biztosítja a lőszerkirakó állomás működtetését és a fel-
adatok végrehajtását.

199ó. évben a hadosztáIy ATF. Szakkiképzési Csoportja részére gla-
korlai foglalkozás keretében berendezésre és bemutatásra került egt gépe,

sített lövészdandár részére bbtosított lőszerkirakó állomás. A bemutató
foglalkozáson résztvett a MH Szárazföldi haderó anyagi-technikai veze-
tő állománya is. A konzultációk, viták alapján kialakult az az elü á|lás-
pont és gyakorlaíban végrehajtható modell, mely a hadosztály aláren-

deltjeinél a továbbiakban követelményként lett megfogalmazva.

Abemutató foglalkozás egygl,dd. zászlóalj harcsoport (ZHCS) éles-
lövészettel egybekötött harcászati gyakorlatára építve, Hajmáskér vas-

útállomáson került levezetésére.

Mérlegelve a ZHCS szükségleteit, a logisztikai biztosítás lehetősé-
geit, a kirakóállomás igen sérülékeny voltát, az álcázás nehézségeit, a

foglalkozáson a a következő vasttti lőszerkirakó állomás modellt alakítot,
tuk ki és rendeztük be:

A.) A vasúti kirakóállomás elemei és azok összetétele:

1.) A várakozási (ryülekezési) körlet

A vÁK (GYÜK) a vasútállomáshozköze|i (2-3 km) távolságra ki-
jelölt 20-25 db gépjármű ideiglenes rejtett elhelyezkedésére alkalmas kör-
let. A vasúti kirakóállomás része, annak eleme.

Kialakítását szükégessé tesá, hogy a vasútállomáson (rakodón) csak
a ténylegesen feladatot végrehajtó állomány tartózkodjon. Bizto§ítja a

rejtés, étetképesség megőrzésének fokozása mellett azt a körülménf,
hogy a rakodás tényleges helyszíne áttekinthető, szabad j ármúmozgással
a feladat röüdebb idő alatt megoldható.
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Berendezése az irányítás és órzés-védelem érdekében az alábbi tar-
ttós és ideiglenes elemekkel történik

a.) V,(K Parancsnok (1 fó tiszthelyettes, segítője 1 fő híradó katona.)

Feladata: _ R vÁr és a vÁrtan tartózkodó állomány irányítása;

- Avéíelezésre érkezó gépjármű oszlop azonosítása;

- A I{/Á Parancsnok érte§ítése az oszlop érkezéséről;

- Gépjárművek útbaindítása a kirakóállomásra, a VÁK
forgalomszabályozój án keresztül.

(A VÁKparancsnoka összeköttetést tart fenn a I(/Á parancsnokával
rádión, körleten belül egyezményes zászló és fénfelekkel, hangielek-
keD.

b.) Órzés-védelnri eűk a körlet határainak és területének szüLségsze-

rú órzését képesek megvalósítani, létsáma nem tóbb, mint 2-3 fő.

Az őrség állományát a véte|ező oszlop állományából az oszlop Plc
által közelbiztosításra kijelölt állomány, annak megállása során megerő-
síti, a felállítási helyeket elfoglalja.

Arnegerősítő erők lehetnek a málháziásra váró járművek vezetói, ide-
iglenes rakodók vagy más, az oszlop Pk által kijlölt erők mindaddig, amíg
a vételezéste váró állomány a körletben tartózkodik.

AYÁK oltatínazásár a kirakóállomá§on telepített légvédelmi eszkö-
zök, VS biztosítást a vételező állomány biztosítja.

c.) I_ogi§ztikri bizto§ítást a kirakóállomás állományából kikúlöní-
tett 1 fő gk. szereló végzi, aki a málházásra váró, illetve málházott Eép,
járművek kisebb meghibásodásainak elhárításában segít a gk. vezetőnek.

Egészségügi és élelmezési bbtosítóst szülcség szerint az állomóson te,

lepült eók hajtják végre.
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2.) Vasútrállonás és annak inftastrukturáüs elemei

A lőszerkirakó áIlomás a vasútállomás infrastrukturális létesítmé-
nyei igénybevételével teiepűl, az abely, ahol funkcionálisan múködik.

Elemei:

Fogadó-indítóvá gány, átmenő vágány, állomási mellékvágányok és

iparvágányok, peron, rakodó, épületek (szolgálati helyek, egyéb létesít-
mények), építmények, biztosító berendezések, vasúti hírhálózat, vontató
cszközök, vasúti kocsik,

A vasútátlomás |étesítményeinek igénybevételével kialakításra ke-
rülnek:

- Rakodó frontok, rakodó állások, ahol a vasúti kocsik rakodása tör-
ténik;

- Tároló vágányok, ahol a lőszerszállító szerelvény kirakás alatt nem
álló, illetve leürült vasúti kocsijai állnak;

- vasúti katonai hkhálőzat a belső és külső híradás biztosítására,
egyéb szolgáltatások (pl. világítás, stb.) igénybevételére.

- Órzés-védelmi berendezések óvóhely, kiépített beton tüzelőállás,
riasztási rendszer.

A vasútállomás és infrastrukturális létesítményei méretének függvé-
nyében a lőszerkirakó állomán nem csupán 1, hanem 1-2 közeli vasútál-
lomás területén is berendezhetó.

B.) A bemutató foglalkoáson létrehozott szel"vezeti csoporto§ítá§:

(A Hajmáskér vasútállomáson - egy változatban - berendezett kira-
kóállomás telepítését az 1, sz. vázlat tartalmazza. A szeívezeíi struktúra
és a harcérték élszetűvá|íozatát a 2. és 3. vázlat tí\ítalmazza. Aszerve-
zeti §truktura változtatásában kisebb lehetőségek vannak, a harcértéket
azonban a kirakóállomás mérete és helyi sajátosságai nagyobb mérték-
ben befolyásolják, íg azyáltozó.)
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A csoportosítás egtes eleneinek rendelteté§e

A vezetést és iránltásí végrehajtók:

a.) A kirakó állomás parancmol<ság

ósszetétele:

- Parancsnok 1 fó tiszt, a logisztikai zászlóalj állományából;

- Raktárvezető, 1 fó fegyverzeti tiszthelyettes;

- Híradó katonák, akik egyben irnoki feladatokat is végez-
nek.

Feladata:

- A lőszerrel málházott vagonok átvétele;

- A kirakóállomás működésének irányítása;

- Eryüttmúkodés a VKP és vasúti szervekkel;

- Az anyagkiadás és anyagforgalom szabályozása,
nyi}vántartása;

- A kiadott anyagok okmányolása bizonylatok alapján;

- Jelentések megtétele az elöljárók részére.

IíÁ parancsnok ö§szekötteté§t a dd. ATF-et rádión, illetve telefo-
non, az elöljáró FVT§Z-el TBK-n, a dd. ATF-ségen keresztül, a belső
híradást rádióval biztosítja.

b.) Az elöIjárói operatív csopon

Összetétele:

* 1 fő tiszt vagy tiszthelyettes, a LEK állományából.

Feladata: a lószerek hadosztály tazére történó átadá§a é§ a kész-
letek jelentése a LEK parancsnokság részére,(rend-
szerint csak az átadás soián tartózkodik az állomáson).
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x 1 fő tiszt vagy tiszthelyettes a gépe§ített hadosztály lőszerraktár
állományából.

Feladata:

- A lószerek átvétele;

- A kiutalt lószermennyiség átadás a a dandár részére;

- A leürült lőszeresládák és húvelyek visszavételezése;

- Nyilvántartások vezetése és jelentések megtéíele az
elö§áró (logisztikai ezred, hadosztály ATF-ség) részé-
íe_

(Rendszerint a szerelvény átadása, illetve a ládák, hüvelyek vissza-
vétele időszakában tartózkodik az állomáson).

c.) A vasútáIlomós katonai parancsnok (VKP)

Feladata:

- Az állomáson levő állomány szolgálati elöljárói jogkör-
rel felruházott elölj árója;

- Mindennemű együttmúködés a MÁV dolgozóival 1pl.
vagonmozgatás, vagoncsere, stb,).

C.) Az anyagmozgatást és a rakodást közvetlenül végzik:

1.) A raktárak

ÁIlománya:

- Raktárosok (rakodó állásonként 1 fő raktárkezeló).

Feladaak:

- A raktárvezető eligazítása alapj án az anyagbontás és ra-
kodás tárolóhell irányítása;
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- Az utalványon szercplő|őszeríajta és mennlség kiszol-
gáltatása;

- Tárolóhell nyilvántartás vezetése;

- Az üres lőszeresládák és hüvelyek visszavétele.

. A raktárakkal szemben támasztott követelmény , hog azok áIcázása
a helyi sajátosságoknak és kórnyezetnek megfelelően végrehajtásra ke-
rüljön. Az álcázás a helyi (vasútállomási) sajátosságok függvénye.

A lőszerek raktárból való vételezésének több módszere is lehetsé-
ges.

Abban az esetben, ha a dandár logisztikai zászlóalj, i|letve a zász-
lóalj logisztikai s zázad véte|ez akirakóállomáson, a|apv€tő vá|tozat le_
hetséges a gépjármúvek homogón lőszerrel való málházása.

Figyelembe véve azonban azt a körülményt és tényezót, hogy a
ZHCS ellátási sajátos§ága miatt a dandár által berendezeti és műkoáte-
tett lőszerkirakó állomást nem foghatjuk fel másként, mint a dandár ki-
helyezett lőszetaktárát, a logisztikai zászlóalj kikülönített köíletét, azt
dandárraktár minőségében kell vixgálni még akkor is, ha vonzatai miatt
alapelvek változhatnak meg.

A lószereket az alegységek részére fajtánként csoportosított, ''lesl_
reszabott" állapotban szükséges átadni. Homogén lőszervételezés esetén
a csoportosítást a logisztikai ategség körletében végre kell hajtani, amely
többlet rakodóeró es idő igénybevételével jár.

Ezért már a kirakóállomáson úgy célszerű málházni, alegy,ségenként
csoporto§ítani, hogy az konkét alegységek szűkségletét fed;zzé. Felfo-
gásunk szerint alap - alegységként a ZHCS+ cékáú tekinteni.

A vasúti kocsikban levő lőszer homogén, ezért a szükséges tőszere-
ket a rendelkezésre álló idő fuggvényeben vag5l a belső rakÖdó szakasz
készíti előés csoportosítja, vagy pedig a jármúvek ''körfotgalom'' menet-
vonalon vételezik fel közvetlenül a vagonokból.

A módszer a vasúti kirakóállomás álcázását, őrzés-védelmét sérti.
Sérti a nagyobb létszám, a megnövekvó gépjárműmozgás, tartózkodási
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idó növelése, egyáltalán a harcérintkezés vonalához, körzetéhez történő
közelítés.

A kompromisszumok elfogadása ugyanakkor a meglevő feltételek :

miatt szükséges.

A lőszeres vasúti kocsik - így a lószer - kódszámmal kerül jelölésre,
megkülönböztetésre. A gépkocsivezető, a raktáros ezen kódok alapján
tudja, mely lőszertajtából milyen mennyiséget kell a járműre málházni.

A lőszerek vegyes málházásával elérhetó, hogy a járműnek nem a
harctéren kell körforgalmat végeznie, az alegységhez történő átadás ide-
je csökken és a szükséges anyagfajta kerül az alegységbez-

Ennek igazolására példáull a ZHCS 1 javadalmazás lószerének sú-

lya 58 tonna, amely t233 db ládában 14 db DAC gépjárművel szállíthdtó,
amennyiben azok rakterülete maximálisan kihasználásra kerül" A logisz-
tikai dandár körletében történő vételezés során vagy a hadosztály által
kiszállított szállítmány ilyen összetételben kerülne málházásra.

A lőszerkirakó állomáson alegységspecifikus szállítmány-összeállí-
tással azonban nem 14 db, hanem 18-22 gepkocsi szállítóíere szükséges a

lőszerek elszállításához.

Ugyanakkor a logisztikai zászlóa|j szállótótér igénybevételének
csökkentése, az aleg5négek eszközeinek vételezábe tórténó bevonása
biztosítani tudja a többlet szállítótér igény kielégítését a rakodási mun_

kálatok és összigénybevételi idő csökkentése érdekében is,

2.) A belső anyagmozgatást végző rakodószakasz

Állománya:

- Szakaszparancsnok 1 fó tiszthelyettes;

- Belső rakodó 10 fő sorállományú katona (a logisztikai z.
biztosítani nem tudja, ezért a harcoló alegységek állomá-
nyából kirendelve),
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Feladata:

- Egységrakományok bontása és az anyagok elókészítése
málházáshoz raktárakon belül;

- A vételező alegpég járműveinek - utalvány szerinti
megfelelő - rakodóálláshoz vezetése;

- Vagonok belső és vagonok közötti átcsoportosítások
végrehajtása.

A belsó rakodószakasz a raktár működését bizto§ítja, a vételező
alegységek kiszolgálására nem képes. Ezért a vételező alegységeknek sa-
ját rakodóerőt kell a kirakóállomásra szállítani a rakodási munkálatok
végrehajtására, melyet szintén a harcoló alegységektől kell kijelölni.

Arakodószakaszt el kell látni a rakodást, anyagmozgatást segítö gépi
és kézi anyagmozgató, egységrakományok bontását, rakományT ögzítést
biztosító és emeló eszközökkel. A nagytömegű homogén lőszerszúkség-
letet (tüzér, hk.) kiszolgáló rakodó frontokon a rendszeresített gépi anyag-
mozgató eszközök felhasználása szükségszerű.

Amennyiben a dandárparancsnok úgy dönt, hory a vételező alery-
ségek nem a saját rakodóerőikkel vételeznek, akkor létre kell hozni egy
külön, az anyagátadást és málházást végrehajtó rakodóalegységet is.
Meglepőnek tűnhet az összfegyvernemi parancsnokok részére, de a ra-
kodóerő szükséglet egy komplett lövésszázad, a főkezelők nélkül mint-
egy 40-50 fős létszám.

D.) Az őrzés-védelmet és biztosítást vegrehajtja:

1.) Az őrség

Allomónya:

- őrparancsnok,

- felállított órök, figyelő,

- jár&.
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Feladatulc aközelbiztosítás végrehajtása tüzelőállásban. Iétszámuk
órhelyenként a harcászati helyzet függvénye. Az órhelyek kiválasztásánál
a terep és mútárgyak, a tüzelési szektor figyelembevétele és a kirakóál-
lomástól való naryobb távolság a követelmény. A legtőbb va§útállomás
rendelkezik elóre kiépített tüzelőál|ással, íg a kirakóáIlomás berendezése
során fontos szempont annak felhasmólósa.

A légvedelmi eszköz tiizelőállása ryakorlatilag felállított őrhely, amely-
nek állományában lehet légvédelmi rakéta vary géppuska.

A járőr a kirakóállomás belsó órzes-védelmének biztosítására szük-
séges. Iétszáma a helyi sajátosságok fiiggvénye.

A figyeló az uralkodó magasssági pontra elhelyezkedve a légifigyelés
és diverziós csoport felfedését és a risztást kell hogy végrehajtsa. A leg-
több vasútállomáson célszerűen a reklektortorony tetején látná el fel-
adatát.

Az őrség felszerelése a rendszeresített kollektív és egyéni feryverzet.

2.) A forgalomszabályozók

Állománya: a várakozási hely - vasútállomás - gyülekezési hely kö-
zötti távolság, menetvonal sajátosságának, illetve a kirakóállomás mére- '
tének, az állomás belső gépjárműforgalma nagytágának függvényében vál-
tozik.

Feladatuk: avárakozási hely - vasútállomás - gyülekezesi hely közötti
gépj ármű mozgások, illetve a kirakóállomás méretének függvényében az
állomás belső gépjárműforgalmának irányítása, szabályozása.

Felszerelésük: az előírt forgalomszabá|yozó felszerelés. A kirakóál-
lomás és várakozási hely közötti összeköttetés rádióval kerül megszerve-
zésre.

3.) A veryi-sugárfeldeútó (egben tűzoltó) részleg

Allománya: 6 fó sorállományú katona.
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Feladata: - A kirakóállomás vegyi_sugár figyelése, federítése,
riasztás;

- Tűzmegelőző j6rőrőzés;

- Tűzoltás végrehajtása.

Felszerelése: a VSF felszerelésen felül 2 db 50 kg-os porraloltó.

(Lőszerkirakó állomás az ellenséges csapások fontos célpontja, ezért
óvóhely kialakítása minden kirakóállomáson szükséges.) A legtöbb vas-
útállomás rendelkezik kiépített vasbeton óvóhellyel az állomás személy_
zete és az oít taítózkodók részére.

E.) A Logisztikai biztosítást végrehajtja:

l.) Az egészségúgti részleg

Állománya: 1 fő felcser, eü. katona.

Feladata: akirakóállomás és a vételező alegységek személyi állomá-
nyának eü. biztosítása.

Rendelkezésére áll 1 db mentő gk. vagy telepített eü. sátor.

2,) Az élelmezési ellátó pont

ÁIlománya : 1 fó szakács.

Feladata: rtyáron ivóüzet, télen melegító italt (teát) kell a kirakóál-
lomáson feladatot végrehajtó állomány részére biztosítani. Elelmezési
ellátás kiszállítással történik.

Feladatából adódóan télen mozgókonyhával á vízutánfutóval, nyá-
ron vízutánfutóval rendelkezik.

3.) Sállító gépkocsik (2-3 db)

A kirakóállomás külsó és belsó anyagforgalmát biztosítják, a raktá-
rosok és a belsó rakodó szakasz szükségletének megfelelően.
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Avételezés időszakában mint ügyeletes tűzoltó (vontató) gépkocsik,
készenléti §zolgálatot adnak.

A technikai eszkózik telepítésének (elhelyezésének) helyet úgy kell
kiválassztani, hogy ellátási funkciójuk sérelme nélkül az álcázás rcndsza-
bátyainak betartása maximálisan biztosításra kerüljön.

4.) A javító részleg

Állománya: 1 fó gépkocsiszereló.

Feladata: AY AK-ban, illetve GYÜK-ben tartózkodó és málházási
feladatban részt nem vevó, várakozó eszköók ellenórzésének és futója-
vításának segítése"

A lószerkirakó áIlomás nrűkfiése, a vételezés végrthajtása

A vételezó logisztikai alegség a kirakóállomás közelében berende-
zetL Várakoz^i Körletben harcszerű körülmények közótt elhelyezke-
dett, az oszlop parancsnoka jelentkezett a kirakó állomrás parancsnoká-
nál és végrehajtották az azonosítást.

A VÁK őrzés-védelmét megerósítették a vételezó alegység állomá-
nyából kijelölt személyekkel az oszlopparancsnok és a VAK parancsnok :

együttműködé§e alapján.

A VÁK parancsnoka jelentette a IíÁ parancsnokának az oszlop meg-

érkezését, így araktárak a konkét vételezésre tudtak felkázülni, az ok_

mányokat előkészíteni.

A vételező parancsnok a IíÁ parancsnok intézkedése alapj án kezd-
te meg elóremozgását a VAK-ból a meghatározott számí szá||ító és ra-
kodóeróvel, majd az oszlopparancsnok pontosította a lószer áwételének
rendjét, a kirakóállomás fogadási késxégét, eligazította a rakodóállo-
mányt, majd rádión keresztül intézkedett a vételezÁ járművek ütemes
elóremozgására.

A vételező járművek VÁK-ból való indítását a lószerkirakó állomás-
hoz tartozó forgalomszab ály ozó v égezte.
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A menetvonalon történó előremozgást a kirakóállomás állományába
tartozó forgalomszabályozók biztosították.

A belső utalvány alapján elkészített jármű málházási útmutatást az
oszlopparancsnok a segítőn keresztül adta át a gépkocsivezetónek, gya-
korlatilag az a rakodási jegy alá nem írt példánya.

Elhangzott, hogy a vételezé§ végrehajtásának módszere a rendelke-
zésre álló idó függvényében változik.

A vételezés történhet:

- komplettírozás után;

- közvetlenül raktárvagonból.

Elegendő idő esetén a fegyverzeti s znlgáIat áIta|klállított anyagutal-
ványnak megfelelően a kirakóállomás állománya (raktárosok és a belső
rakodőszakasz) készletezi és elkülónítetten, arra alkalmas helyen depózva
készletben tárolja a vételező alegység szükségletét.

Az utalványnak megfelelően előkészített lőszerek járműre rakodá-
sának ideje lecsökken, csökken ajárműmozgás volumene a vasútállomá-
son. Ugyanakkor a rakodási kapacitásszükéglet növekzik, csökken a
rejtettség.

Mivel a vételező harcoló alegységek részére ez avá|tozat kedvezőbb,
lehetőségek esetén ezt a módszert célszerű követni.

Másik reálisan végrehajtható módszerrel, amely a foglalkozáson tény-
legesen is bemutatásra került - amennyiben nincs elegendó idó az alegy-
ség szükségletének készletezésére, a vételeá járművekmirrtegy'' kötor-
galom" módszerével hajtják végre a vételezést, közvetlenül a vasúti ko_
csikból.

E módszerrel c§őkkent a rakodókapacitás szükséglet, ugyanakkor
jelentősen megnótt a vételezés időtartama. A naryobb idóigényű vasútál-
lomási gépjárműmozgás feszes szervezési tevékenységet követel.

A bonyolultabb, második módszerrel a gépkocsivezetőnek pontosan
ismernie kell, mely raktárban (vagonban) milyen lőszerfajta van, gyakor-
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latilag hol kell málháznia. Mint említettem a vagonokban lévő lőszerek
homogének, az alegység részére pedig vegyesen, teljes szüIrséglet szerint
csoportosítva kell kiszállítani (málházni). 

,

Ezt időmegtakarítás végett a parancsnok nem képes követni, szük-
ségessó vált segítő kijelőlése, mely célszerű változatban a belső anyag-

mozgást végző rakodószakasz állományából kijelölt katona, aki ismerte

a lószertípusok raktárainak elhelyezkedését, egyben felelős volt a rako-
dóálláshoz történő irányításért, a belső kísérő forgalomszabáíyozásért.
Tevékenlsége a jármű állomásra órkezésétől a málházott jármő távozá,

sáig tartott.

A málházást a raktáros és gépkocsivezető irányította és ellenórizte,
rakodást a rakodóalerység végezte,

A kirakóállomáson egy rakodóálláson egyszerre csak 1 db jármú tar-

tózkodhatott, melyrrek irányítását ás a mozgó forgalomszabályozást a belső
rakodó végezte.

A raktáros a málházási jegyen feltüntetett lőszermennyiséget adta

át, azt az okmányon rögzítette és vezette a tárolóhelyi nyilvántartást.

A kiutalt lőszer átvételét kdvetően a rakodási jegyet a gépjárműve-

zető és az oszlopparancsnok aláírta, 2 pé|dány a gépkocsivezetónél, 1
példány az oszlopprancsnoknál maradt, a háborús bizonylati rend előírá-
sainak megfelelően.

A málházott jármű gyrrlekezési körletbe (GYUK) történó útbaindí-
tásával egyidőben került előrevonásra a következő jármű a kirakóállo-
más területére.

A szállítmany málházását követően a rakíáwezeó q azoszlopparancs-

nok kitóltötték a Fegverzeti Szolgálat által kiállított belsó anyagutal-

vány átadott mennyiség rovatát és aláírásukkal hitelesítették az okmányt.

Bevonásra (gy,Lilekeztetésre) került a rakodószakasz, a kirakóállomás pa-

rancsnoka jelentést tett az ATF részére.

Az oszlopparancsnok a GYÜK-ben véglehajtotta az oszloprende-
zést és kiadta menetparancsát.
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IIL Tapasztalatok, követkeáetések

A ZHCS gyakorlatra épített bemutató foglalkozáson megkezdődött
az új barcászati elvek logisztikai lehetőségeinek kimunkálása. Ennek meg-
felelően az ismertetett tevékeny§ég nem állandó, uryanakkor rávilágít az
alkalmazás előnyeire á a megoldatlan kérdések feloldásának szükséges-
ségére is. A bemutatón alkalmazott modell működóképes, azonban eló-
nyei mellett bemutatta a hiányosságokat is.

Előnyök (többek között)

- Kiváltja a lecsökkeníszállítőter által keletkezett ellátási (utánszál-
lítási) kapacitások hiányát;

- Biztosítható az aleg5,§égek szükégletének megfeleló összetételű
és mennyiségű lószer a megfeleló időben;

- Csökkenti az anyagmozgaíásltoz'és felhasználó részére történő le_
juttatáshoz szül§éges időt és rakodókapacitást;

- Lehetővé teszi a készletek szükség szerinti gyor§ átirányítását-

Hátrányok (többek között)

- A "rahárendszerű" kirakóállomások alkalmazásával tovább foko_
zódik - az egyébként is sérúlékeny - vasúti infrastruktura és az ott felhal-
mozott lőszerkés zlet v eszély ezettsége;

- Avételező alegységek szállítótér szükséglete 18-20 Vo-kal nixek-
szik a homogén szállításhoz üszonyíwa;

- A kihelyezett logisztikai alegység - és elsősorban híradó feltételek
miatt - vezetese növeli az ATB bonyolultságát;

- Megnövekszik a vasúti gördülóanyagok statikus igénybevételi rendje.
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Iv. Java§latok a jobbítás érdekében

A ZHCS állománya nem állandó, hanem konkrét feladat végrehaj-
tására létrehozott kötelék. A kötelékbe tartozó vegfelhasználó gyakor- :

lati|ag a század és az üteg kell legyen.

Ismert, hogy az ATKK-ba és kirakóállomásokra kiküönített lőszer-
készletek vasúti kocsikba málházása a központi raktárakban történik, majd
a felhasználókhoz a vasúti kocsik rendezése útján történik a kicsoporo-
sítás. Megszüntethető a bemutatott lőszerkirakó állomás eryik nagy hi-
bája - nevezetesen az állomási rakománybontás és vegyes málházás kö-
vetkezményeivel eryütt - a száZad§zintú egységrakomány képzés megva-
lósításával.

Aszázadszintú e5ségrakomány kialakítása megoldható már most az
ÁHI§Z időszakában a központi raktárokon belü, felhásználrásakor meg-
bontása pedig század (üteg) szinten.

Az egységrakományképzes alkalmazásának kulcsfontosságú kérdé-
sei az aMbbiak:

- nyilvántartási rendszer és leltározási módszerek átalakítása;

- rakodásgépesítés szervezeti kialakítása a lőszerkirakó állomáson,
de a dandrár logisztikai zászlóalj körletében is;

- a szizad"anyagos" sállítóterének megnövelése az erységrakomány-
ból fel nem használt lószerek tárolására és szá|lítására.
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