
Téli harcászati gyakorlatok hadtápbiztosítása 

MN 5232 hadtáptörzs 

A kiképzési terveknek megfelelően ez év elején az MN 5232 kijelölt 
csapatai magasabbegység harcászati gyakorlatot hajtottak végre téli idő
járási viszonyok között. 

Jelen tanulmányban e gyakorlatnak a hadtápbiztosítással kapcsolatos 
vetületeit kívánjuk bemutatni. 

Szükségesnek és hasznosnak tartjuk ezt több okból, de mindenek 
előtt azért, mert hasonló méretű gyakorlatra utoljára 1964 telén került 
sor, s annak egy sor tapasztalata már figyelmeztetett bennünket néhány 
hadtápbiztosítási kérdés megoldatlanságára, s arra, hogy a téli sajátos
ságokat minden gyakorlaton messzemenően figyelembe kell venni. 

Emellett módunk van összegezni és elemezni az elmúlt 6 évben téli 
viszonyok között végrehajtott kisebb - alegység és egység szintű 
gyakorlatok hadtápbiztosításának tapasztalatait is. 

Elöljáróban hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy véleményünk és 
tapasztalataink szerint a téli viszonyok között végrehajtandó harcászati 
gyakorlatok hadtápbiztosításának jellemző sajátosságai több területen, de 
elsősorban leggyakrabban és legélesebben a személyi állomány kellően 
differenciált hadtápkiképzésében, a normákon felül nagymennyiségű 
anyag, valamint hadtáp technika felhalmozásában és decentralizálásában, 
a hadtáp technikai eszközök téli viszonyok közötti üzemeltetése feltételei
nek megteremtésében, a személyi állomány egészség védelmének bizto
sításában, s a hadtáptörzsek gyakorlatra történő alapos elméleti felké
szítésében mutatkoztak. 

A téli gyakorlatok hadtápbiztositásának rendjében mutatkozó jel
lemző sajátosságokat főleg ezek vetületében vizsgáljuk és tárjuk az 
olvasó elé. 

A téli gyakorlatok hadtápbiztosítása megszervezésének sajátosságai 

Tapasztalataink szerint a téli gyakorlatok hadtápbiztos!tásának meg
szervezése során rendkívül jelentős feladatok hárulnak a gyakorlatot 
kidolgozó és levezető törzsre, illetve annak hadtáptörzsére. 

E téli gyakorlat hadtápbiztosításának megszervezése során mindenek 
előtt nagy gondot fordítottunk a gyakorlaton résztvevő állomány e!mé-
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leti felkészítésére. Ennek érdekében bedolgoztuk a hadtápbiztosítás alap
vető sajátosságait az 5232 parancsnok által „A téli harc sajátosságai" 
címmel kiadott előadásában. Ez az anyag zászlóalj, osztály törzsekig 
bezárólag kiadásra került, s jelentős segítséget nyújtott a magasabbegy
ség-parancsnokságnak, az egység és alegység törzseknek a hadtápbizto
sítás téli sajátosságainak megismeréséhez, elméleti feldolgozásához. 

Ezzel párhuzamosan „A hadtápbiztosítás sajátosságai télen" címmel 
önálló tanulmányban kidolgoztuk azokat a rendszabályokat, melyeket a 
hadtápbiztosítás megszervezése és végrehajtása során a csapathadtáp 
törzseknek és alegységeknek sajátosságként figyelembe kell venniök, 
illetve meg kell valósítaniok. 

E tanulmányt kiadtuk valamennyi, a gyakorlaton résztvevő hadtáp-
törzs és hadtápalegység parancsnokának. 

Kiadványainkban hangsúlyoztuk a következőket: 
a) a hadtáp megszervezése terén: 
- a hadtápalegységeket elsősorban utakon helyezzük el; 
- funkcionális részlegek tele·pítése esetén a hófúvástól mentes helye-

ket keressük, szükség szerint építsünk szélvédő hófalakat; 
- az áttelepülést, előrevonást az idő felmelegedése idején hajtsuk 

végre; 
- az után- hátraszállítási utakat szigorúan a csapatokra alapozva 

jelöljük ki; 
- nagy gonddal szervezzük meg és hajtsuk végre az új körletek 

felderítését, a forgalomszabályozást, a bevezetést; 
- vegyük figyelembe, hogy hótakaróval fedett területen a radio

aktív szennyeződés nagyobbmérvü és tartósabb lesz, a vegyi anyagok 
hatása is jobban stabilizálódik, s a fehérreálcázás alapvető fontosságú; 

b) az anyagi biztosítás terén: 
- megnövekednek a lőszer, üzemanyag, ruházati, tábori elhelyezési 

anyagi szükségletek; 
- csökkennek a szállítási teljesítmények, ezért a készleteket decent

ralizálni célszerű; 
- az élelmiszerek, s a gyógyszerek fagy elleni védelméhez sok és 

gyakran sajátos csomagolóeszközre van szükség; 
- speciális hadtápanyagokat - például hűtőfolyadékot, fehér álcázó 

ruhát - olajkályhákat, fözöládákat, melegítő állványokat és tablettákat 
kell biztosítani; 

e) az egészségügyi biztosítás területén: 
- a téli időjárás növeli a betegek számát, ezek jelentős része fagy

sérült és szénmonoxid m-érgezett lesz; 
- a fagyott, lehűlt testű sérültek ellátására a segélyhelyeken meleg 

takarókat kell használni. 

Tapasztalataink szerint a hadtápbiztosítás téli sajátosságainak ily 
módon történt összefoglalása és publikálása megfelelő alapot teremtett 
a hadtáptörzseknek és alegységeknek a téli gyakorlatra történő elméleti 
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felkészüléshez. Emellett természetesen intézkedtünk alárendeltjeink felé 
a korábbi gyakorlatok tapasztalatainak elemzésére és más irodalmak 
tanulmányozására is. 

Az elméleti felkészítés mellett, ezzel párhuzamosan nagy gondot for
dítottunk a gyakorlati felkészítésre is. Ennek során igen átgondolt rend
szabályokat dolgoztunk be az MN 5232 parancsnok elvtárs által kiadott 
szervezési intézkedésbe. 

Legjellemzőbb téli rendszabályként és követelményként elrendeltük: 

- a hadtáp összkövetelményi program téli tárgyköreinek. a gya
korlat előtt történő végrehajtását, egység hadtáponként 8-10 fő síki
képzését olyan követelmény szerint, hogy sítalpakon is képesek legyenek 
ellátási feladatokat megoldani; , 

- a lőszerszállító eszközök egy részének felszabadítását a megnöve
kedett ruházati és tábori elhelyezési anyagok szállítására; jól látható 
útjelző táblák készítését; 

- a mozgókészletnél magasabb készletek elszállítását üzemanyagból, 
hűtőfolyadék tartalékkészletek képzését valamennyi ellátási tagozatban, 
a motorolajok kiszerelését 20 literes kannákba, mivel nagy hidegben az 
olajszivattyúk nehezen üzemeltethetők; 

- naponta 2 alkalommal melegétel, 3-4 alkalommal melegítő ital 
kiszolgálását, melegvíz készletek kialakítását, tárolását tisztálkodáshoz, 
mosogatáshoz; az élelmezési anyagok biztonságos fagyvédelmét biztosító 
kartonok, zsákok, ládák, szalma előkészítését, melyeket szállitó gépkocsik 
rakfelületére, illetve a sátrakba 10-15 cm vastag szalmaréteg biztosítását; 

- a személyi állomány részére kellő nagyméretű és jó minőségű 
bakancsok biztosítását, kiegészítő tartalék készletek képzését bakancs
ból, téli zokniból a századoknál, zászlóalj aknái; valamennyi tiszt, tiszt
helyettes részére hálózsák, a teljes állomány 2/3-a részére pihentetési 
lehetőséget sátorban; 

- minden egységhez hivatásos orvos biztosítását, az egészségügyi 
anyagok, illetve segélyhelyek téli sérültek ellátására szükséges anyagokkal 
történő kiegészítését. 

A „Szervezési intézkedés"-ben elrendelt követelmények teljesítése 
érdekében az MN 5232 hadtáptörzse 3 kiemelt fontosságú feladatra össz
pontosította figyelmét és erejét. Egyrészt megszervezte annak a nagy
mennyiségű anyagnak az átcsoportosítását, amellyel mint békekészlettel 
a résztvevő csapatok nem rendelkeztek, azonban arra elengedhetetlenül 
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szükség volt. Összességében a csapatok meglevő készletein felül - ideig-
lenes használatra - az alábbi készleteket csoportosítottuk át: 

- "' .,d .., -~ .e .,d 
~ ~ '"' " b ~ "' "' ~ -~ . N 

15 .e ·rn »:=: ,o N N ·o • >, .., 
~ 'íl ~ rJ ~ - - ~-: "<i' - N..; ·rn '"' t;:, ;;~ >tl.O :,: rn o:; t4 ~ :,: 

MN 5232-n belüli kit-
ek-ből 470 145 1200 260 19 4 13 1 

Központi klt-ek-ből 250 195 - - - - - 1 

összesen: 1 720 1 340 l 1200 1 260 119 1 4 113 1 2 

Ez az összszükségletből 
a következő arányt 
képviselte 50% 30% 200/o 40% 75% 60"/o 25% 200/o 

Második kiemelt feladatként lebiztosítottuk azokat a készleteket, 
amelyek a csapatok részére a gyakorlat végrehajtása során kerültek át
adásra. Ezek jelentős részének lebiztosítása a téli időjárás sajátosságaiból 
eredően vált szükségessé, s egyben biztonsági tartalékot is képezett. 

A le biztosítást tonnában az alábbi áttekintő táblázat tükrözi: 

Hely 

Anyag Polgári Vasúti Katonai Anyagátadó-vállalatok- kirakó laktanyák- pontokon nál állomáson ban 

Elelem 18 

Üzemanyag 125 

Tüzifa 120 

Szalma 10 40 

Végül gondolva arra, hogy a tél rendkívül zordra fordulhat, hófú
vások miatt lehetetlenné válik a mozgás, s a nagy hidegben a tábori 
elhelyezési anyagok nem képesek biztosítani a személyi állomány fagy 
elleni védelmét, felmértük a gyakorlat területén a személyi állomány 
állandó jellegű fűthető katonai és polgári épületekben való elhelyezésének 
lehetőségét, majd kidolgoztuk azok igénybevételének tervét. 
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A felmérést két szektorban - a várakozási körletben, illetve a tá
madó harc területén - végeztük el, az alábbi szempontok szerint: 
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Az adott területen fennálló lehetőségek függvényében a gyakorlaton 
résztvevő állományt 70 városi, községi művelődési otthonban, kultúrház
ban, iskolai tornateremben, párt, tanácsi, szövetkezeti tanácskozó terem
ben, illetve 4 katonai laktanyában terveztük elhelyezni, rendkívül zord 
időjárás esetén. 

Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a gyakorlat lefolytatására 
tervezett terület alapos szemrevételezésére, s a téli viszonyok szemszögé
ből történő értékelésére. A háromnapos szemrevételezés során erős hideg
gel, mozgást gátló hófúvásokkal, majd a hirtelen olvadástól rendkívül 
nehéz út- és terepviszonyokkal találtuk magunkat szembe. Ezért két 
változat szerint jelöltük ki a hadtápalegységek mozgásának útvonalait, 
a kijelölt elhelyezési körletek elfoglalására. A mozgást -8 'C feletti hő
mérsékletek esetén jó minőségű közhasználatú úton, míg ennél hidegebb 
idő esetén a keményre fagyott talajutakon terveztük végrehajtani. A 
szemrevételező csoport előtt több helyen buldozert kellett alkalmaznunk, 
s a mozgást többnyire csak lánctalpas járművekkel tudtuk megoldani. 
A hadtápok elhelyezésére alkalmas körleteket alig találtunk. 

Az MN 5232 hadtáptörzse a csapatoknak a gyakorlatra történő fel
készülését biztonsági ellenőrzés keretében, az ellenőrző munka egyik 
kiemelt kérdéseként vizsgálta, Ez a megoldás hatékonynak bizonyult és 
alapvető segítséget nyújtott a parancsnokoknak, valamint a hadtáptör-
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zseknek és alegységeknek a téli gyakorlatra történő alapos felkészülésé
hez. 

Összességében az MN 5232 hadtáptörzse egy sor olyan sajátos rend
szabályt dolgozott ki, amelyek realizálásával a csapatok a téli viszonyok 
támasztotta követelmények szerint, a gyakorlatra fel tudtak készülni és 
a gyakorlaton jelentkező feladataikat eredményesen meg tudták oldani. 

A téli gyakorlat hadtápbiztositásának megszervezésében az MN 5232 
hadtáptörzshöz hasonlóan nagy szerepet játszottak a magasabbegység 
hadtáptörzsek. 

Tervező, szervező, végrehajtást irányító és ellenőrző munkájuk leg
fontosabb állomásai a következők voltak: 

- átgondolt „felkészülési terv"-et dolgoztak ki, amelyet alárendelt
jeik részére irányelvként kiadtak; 

- végrehajtották az MN 5232 szervezési intézkedésében közvetlenül 
rájuk kiszabott feladatokat: felmérték személyi, anyagi, hadtáptechnikai 
szükségleteiket, az alárendeltek bevonásával kidolgozták a magasabbegy
ség 4 napos egységes étlapját; 

- megszervezték a meglevő készleteiken felül biztosított anyagok, 
hadtáptechnikai eszközök átvételét, gyakorlatra történő felkészítését; 

- bedolgozták a magasabbegység-parancsnok által kiadott szerve
zési intézkedésbe, a hadtápbiztosítás alapvető rendszabályait; 

- leellenőrizték alárendeltjeik elméleti, gyakorlati felkészülésének 
helyzetét. 

A gyakorlat közvetlen előkészítésének kiemelkedő állomása volt az 
a törzsfoglalkozás, amelyet az MN 5232 törzse a gyakorlat kezdete előtt 
egy héttel vezetett le a magasabbegység részére. 

A törzsfoglalkozáson a magasabbegység-parancsnok HTPH-e kidol
gozta javaslatait a hadtápbiztosításnak, a VAK elfoglalásának és a maga
sabbegység támadó harca első napjának hadtápbiztosítására a téli idő
járási viszonyok követelményeinek megfelelően. 

A téli sajátosságok a magasabbegység-parancsnok elhatározásában 
az alábbiakban tükröződtek: 

- a magasabbegység hadtápot két lépcsőben csoportosította, s az 
első lépcsőbe a szokásosnál több erőt, eszközt különített ki. Így a 
magasabbegység hadtáp első lépcsőjébe került a lőszer, az üzemanyag 
jelentős része, a tábori sütöde, az egészségügyi zászlóalj, a gépjármű 
javítóműhely egy része és a fegyverjavító műhely. Tehát erős első lép
csőt képezett (1. sz. vázlat); 

- a magasabbegység hadtáp mindkét lépcsőjét alapvetően jó minő
ségű utakon helyezte el, és vonta előre. Hangsúlyozta a felderítés, 
szemrevételezés fontosságát, megtiltotta felderítetlen körletek elfoglalá
sának megkísérlését; 

- az után- és hátraszállítási utakat szigorúan a csapatutakra építve 
jelölte ki; 

- az átlagosnál lényegesen magasabb fogyasztási normákat biztosí
tott az alárendeltek számára, elsősorban lőszerből és hajtóanyagból; 

- a szállításoknál előtérbe helyezte a felhasználókhoz - tüzelőállá
sokba, a harckocsikba, a gépkocsikba - történő közvetlen kiszállítást. 
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Anyagátadó pontokat csak biztonságosan megközelíthető helyeken je
lölt ki; 

- az egészségügyi biztosításra hozott elhatározása alapján a sebe
sültek és sérültek beszűkített ellátásban részesültek, s a lehető legrövi
debb úton a kijelölt polgári kórházakba kerültek leadásra, elsősorban 
fűthető, zárt felépítményű szállító eszközökkel, megakadályozva ezzel 
a fagy károsodást; 

- a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmére, őrzésre és 
védelemre a magasabbegység-parancsnoktól kapott téli álcázó eszközöket, 
műszaki munkagépeket - elsősorban gyorsjáratú bulldózert, vonatató 
gépkocsit stb.-t - használt fel. 

Külön hangsúlyozta elhatározásában a személyi állomány egészség
védelmének, a technika téli viszonyok közötti üzemeltetése feltételeinek, 
az anyagok fagy elleni védelmének szükségességét, s az erre kidolgozott 
rendszabályok messzemenő betartásának fontosságát. 

A téli viszonyokra kellően differenciált elhatározás alapján a maga
sabbegység hadtáptörzse részletesen kiművelte a hadtápbiztosítás tervét, 
a magasabbegység hadtápparancsot és azok kivonatait. A hadtápparancs 
kivonatok alapján az alárendeltek eredményesen végre tudták hajtani 
a magasabbegység PK-nak a hadtápbiztosításra hozott elhatározását a 
téli követelményeknek megfelelően. 

A gyakorlatot végrehajtó egységek és alegységek hadtáptörzsei szin
tén jelentős munkát végeztek a téli gyakorlat hadtápbiztosításának meg
szervezése során. 

A hadtápkíképzés során oktatás tárgyává tették a télen betartandó 
hadtápbiztosítási rendszabályokat. Az egységhadtáp szakharcászati 
komplex foglalkozásokat még a gyakorlat kezdete előtt végrehajtották, 
szintén téli viszonyok között. 

A szállítóeszközöket ellátták mozgást fokozó eszközökkel, hóláncok
kal, vonórudakkal, ablaktörlő sóval, sáncszerszámokkal, homokkal, sóder
ral. Létrehozták az elrendelt üzemanyag kiegészítő készleteket. Fehér 
terepen jól látható útjelző táblákat készítettek 75x50 cm méretben. 

A magasabbegység élelmezési szolgálat vezető irányitása mellett 
kidolgoztak egy 4 napos egységes étlapot. A napi étkezéseket a téli idő
járásnak és a várható erős igénybevételnek megfelelő kalória és táp
anyag gazdagság jellemezte. Ennek jellemzésére bemutatjuk az élelem 
ellátás jellemző mutatóit, amelyek az alábbiak voltak: 

A napi étkezések értéke 
Napok 

kalóriában forintban 

1. 4620 22,30 

2. 5930 29,80 

3. 5940 28,20 

4. 6220 30,30 
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A túllépéseket elsősorban a rentábilisan gazdálkodó kisegítő gazda
ságok lehetőségei fedezték. 

A személyi állományt ellátták konzervmelegítő állványokkal és 4-6 
étkezés, vagy melegítő ital felmelegítéséhez szükséges melegítő tablettá
val. A személyeket szállító gépkocsik rakfelületére gépkocsinként mintegy 
50 kg szalmát biztosítottak. 

Az élemiszerek fagy elleni védelmének biztosítása céljából a kenye
ret zászlóaljanként 1-1 kenyérszállító gépkocsiba helyezve készítették 
elő szállításra. Az állati termékeket hússzállitó gépkocsik óvták meg a 
szétfagyástól, illetve megromlástól. A többi élelmiszert többrétegű cso
magolással, ládába helyezéssel óvták meg a fagyástól. 

Felülvizsgálták a személyi állomány ruházatának állapotát, teljes
ségét. A hiányzó kesztyűket, téli zoknikat pótolták, a szűk, vagy hibás 
bakancsokat, téli sapkákat lecserélték, az elrendelt cserekészleteket meg
alakították. Ennek eredményeként minden század, üteg rendelkezett a 
személyi állomány számára 30°/0 cserekészlettel. 

A sebesültvivő katonákat fejenként 1 dl alkoholos jódoldattal látták 
el fagysérültek ellátása céljából. A segélyhelyeken az áthűlt, vagy fa
gyott betegek, sérültek nedves ruházatának lecseréléséhez szükséges 
cserekészletet, melegítő takarókat felhalmozt~k. Előkészítettek három 
napi vágott tűzifát elszállításra. A rajkályhákat és kiegészítő cikkeiket 
átvizsgálták, kijavították. 

A hadtápbiztosítás ily módon történt megszervezése és előkész.ítése 
megfelelő biztosítékát adta annak, hogy a csapatok e nagyjelentőségű 
gyakorlatot megfelelő hadtáp feltételek mellett hajthassák végre. 

A téli gyakorlat hadtápblztositása 

A gyakorlat tárgyát az összfegyvernemi hadműveleti magasabbegy
ség első lépcsőjében levő megerősített magasabbegység VAK-ból indított 
támadó harcának megszervezése, végrehajtása és vezetése képezte. A 
harcfeladatot kezdetben hagyományos, majd tömegpusztító feg:yverek 
alkalmazásának viszonyai között, télen kellett a csapatoknak megolda
niok. 

A hadtápbiztosítást alapvetően ezekhez a követelményekhez igazítva 
kellett végrehajtani. 

A gyakorlat végrehajtása az FHKSZ elrendelésével vette kezdetét. 
A hadtápbiztosítás alapvető sajátossága ebben az időszakban abban jutott 
kifejezésre, hogy a málházást, a szállítóeszközök besorolását alapvetően 
nem a harckészültségbe helyezési terv, hanem a gyakorlat szervezési in
tézkedése szerinti követelményeknek megfelelően kellett végrehajtani. 
Az alapvető ellátmányi anyagokból az alábbi készletek kerültek elszál
lításra: 
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A mutatókat összehasonlítva a mozgókészlet kiszabatokkal megálla
pítható, hogy több anyagféleségből, de főleg üzemanyagból és ruházati 
anyagból lényegesen több került felmálházásra, mint a mozgókészlet. 

A megnövelt készletek szállításához szükséges szállítóteret más 
anyagoknak - így például a lőszer kiszabatainak - átcsoportosításával 
tudták a csapatok biztosítani. 

Az alárendeltek, a magasabbegység hadtáptörzs által kidolgozott é& 
leboritékolt hadtápparancs kivonatokat, a határbiztosításra és a VAK 
elfoglalására, az FHKSZ feladatainak végrehajtása után kapták kézhez. 
Feldolgozására, s a hadtápbiztosítás megszervezésére. mintegy 8 óra állt 
rendelkezésre. Ezalatt az egység PK HTPH-ek többsége saját egysége 
hadtápbiztosítását eredményesen megszervezte. 

A magasabbegység hadtáptörzs ebben az időszakban a főfigyelmét a 
magasabbegység hadtáp első lépcsőjének kialakítására, s a határbiztosi
tást végző csapatok hadtápbiztosításának végrehajtására összpontosította. 
Ennek megfelleően útbaíndította a magasabbegység hadtáp első lépcsőjé
nek tervezett elhelyezkedési körletébe az alábbi erőket, anyagokat és 
eszközöket: 

Javító 
1 

Megnevezés Fő Szállító gk. Tonna (műhely) Vontató 
gk. 

1 

Lőszer 16 8 24 
----

1 benzin 1 6 3 9 1 - -
Oza. 

gázolaj 18 9 
1 

23 - -

1. sz. 
javító 

20 - - 1 3 2 

-- vontató 

2• sz. I csoport 
1 

22 
1 

-
1 

- 4 
1 

1 

összesen: 82 20 56 7 3 

Ezek az erők, anyagok és eszközök eredményesen megoldották a 
határbiztositó csapatok lőszerellátását, technikai biztosítását, valamint 
az ök. és a nagyobb távolságból a későbbiek során a V AK-ba érkezett 
csapatok üzemanyaggal való feltöltését. 

Az alapvető problémát az okozta, hogy megfelelő híradó eszköz ezen 
állomány részére nem került kikülönítésre. Ezáltal vezetésük a magasabb
egység HVP-ról megoldatlan maradt. 

Mivel a határbiztositás időtartama 1 napon is túlterjedt, szükségessé 
vált, az e célból kikülönített erők téli viszonyok közötti pihentetésének 
megszervezésére 2 éjszakára. Az ehhez szükséges szalmát a gyakorlat-
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vezetősége egy laktanya békekészletéből biztosította, személyenként 5 kg 
mennyiségben. 

A határbiztositás időszakában került sor a VAK elfoglalására. Ez a 
feladat csapatonként különböző távolságú - átlagosan 130 km - menet 
végrehajtását követelte meg. A menet kezdete előtt a hadtápalegységek 
üzemanyag szállító eszközeit a csapatok menetrendjébe decentralizáltan 
osztották szét. A személyi állományt kalóriadús melegétellel étkeztették 
meg, kulacsaikat melegítő itallal töltötték fel, s éjjeli pótlékot adtak 
számukra. 

A menet ideje alatt tartott rövid pihenők idején a gépjárművek el
fogyasztott üzemanyagkészleteit feltöltötték, a személyi állományt a 
gépjárművekről leszállították, 2-3 perces intenzív mozgást rendeltek el 
számukra, megelőzve ezzel az esetleges fagyásokat. A hideg időjárásra 
való tekintettel a kabátok gallérjait egységesen felhajtották, a sisak 
alatt a téli sapkát is viselték, s azok oldalrészeit lehajtották. A gépjármű 
vezetőknél szúrópróbaszerűen alkoholszondás vizsgálatokat végezt.ek. 
Szigorúan megkövetelték azt, hogy a gépjárművek baloldali ajtó-ablakai 
menet alatt mintegy 15 cm mélységben le legyenek húzva. 

A csapatoknak a V AK-ba történt beérkezése után, a magasabb
egységből a hadtáp első lépcsőjébe korábban kikülönített üzemanyag 
töltő gépjárművek készleteiből a csapatok gépjárműveit feltöltötték, s 
vasúti kirakó állomáson a kiutalt készleteket felvételezték. 

Az ellenség biztosítási övének leküzdése időszakában az alegység 
hadtápok swrosan követték alegységeiket, az egység hadtápok azonban 
az utak korlátozott száma miatt a szokásosnál lényegesen mélyebben 
helyezkedtek el az egység második lépcsők mögött. A magasabbegység 
hadtáp első lépcsőjéből ettől az időszaktól kezdve a magasabbegység 
segélyhely és a gépjármű javítóműhely oda kikülönített részei önálló 
manővereket hajtottak végre, s közvetlenül az első lépcső egységek harc
rendje mögött végezték egészségügyi és technikai biztosítási feladataikat. 

A fővédőöv áttörése hadtápbiztosításának kiemelt jelentőségű kérdése 
volt: 

- a tűzelőkészítés lőszerszükségletének biztosítása; 
- a nagyobb számban jelentkező sérültek gyors egészségügyi el-

látása; 
- a harcképtelenné vált, javításra szoruló technika vontatása, ja

vítása. 
A tűzelőkészítéshez szükséges lőszer jelentős részét kiegészítő kész

letként a magasabbegység raktárból közvetlenül a tüzelőállásokba szál
lították ki az alábbiak szerint: 

Tü. 
1 

Av. Pct. Hk. összesen 
to. 

1 

to. to. to. tonnában 

55 30 30 55 170 
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Ezek a készletek biztosították azt, hogy a TEK után a tűztámoga
táshoz szükséges készletek a felhasználóknál meglegyenek, s utánszállí
tás csak a harcnap második felében váljon szükségessé. 

Az egészségügyi biztosításhoz a magasabbegység segélyhelyet a PK 
HTPH részlegesen letelepítette, s fő erőkifejtését a keletkezett sebesültek 
első orvosi ellátása után, a kijelölt polgári kórházakba történő hátraszál
lítására összpontosította. 

A technikai biztosítást a korábban létrehozott 2 javító vontató cso
porton felül újabb 2 csoport alkalmazásával - a csoportokon belül erős 
vontató részlegekkel - oldotta meg. 

A harcnap folyamán a csapatok részére két alkalommal szállított ki 
anyagokat az alárendeltek számára. 

A napvégi szállításokat, az elfogyasztott készletek pótlásának szük
ségességét alapul véve magasabbegység méretben az alábbi mutatók jel
lemezték: 

Ebből 

Megnevezés Tó. össz. 

1 
1. sz. 2. sz. 

AAP-on AAP-on 

lövész 75 - 75 
-· 

av. 90 40 50 1-·--tü. 130 40 90 

1 pct. 85 15 70 
Lőszer 

1 
rpt. 6 6 -
hk. 144 

1 

- 1 144 

' lé. 50 

1 

- 50 

SV. 75 - 75 

Élelem Z 2 1 
----·---

Egyéb anyag 43 f 

2 

20 23 

Szilárd anyag összesen 700 121 579 

Ben_z_in ______________ , ___ 7_o __ 

1

f ________ 7o __ 

Gázolaj 230 230 

Folyékony anyag összesen: 300 
1 

300 

Mindösszesen: 1000 121 879 
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Ez a változat is megmutatta, hogy a normál viszonyoktól eltérően 
télen nem naponta 1 alkalommal, hanem az utánszállítási utak kapaci
tása, s a szükségletek függvényében naponta több alkalommal is kap
hat egy egység anyagot a magasabbegység raktárból. 

A harcnap második felében letelepített segélyhelyen nagy gondot for
dítottak az egyes funkcionális részlegek megfelelő hőmérsékleten tartá
sára. A magasabbegység tábori sütödénél alapvető problémát az áthült 
liszt megfelelő hőmérsékletre történő felmelegítése képezte. Ezt jól elő
fűtött előkészítő helyiségben tartással és a szokásosnál melegebb dagasztó 
víz alkalmazásával érték el. 

A gyakorlat egyik legnehezebb feladatát képezte a valóságos ellá
táshoz szükséges romlandó élelmiszerek - hús, hentesáru, kenyér ---'
hadosztály anyagátadóponton történt átadása az alárendeltek számára. 
Az olvadásos téli időjárás viszonyai között nagy gondot kellett fordí
tani az élelmiszerek szétmérésében, kiszolgáltatásában a higiéniai rend
szabályok fokozott betartására. 

A támadó harc első napjának végén került sor a személyi állomány 
mintegy 2/3-ának pihentetésére. Sátranként 10 fő legénységi állományú 
katona került elhelyezésre. A sátrak berendezése során a földre szalmát, 
a szalmára esőgallért, erre pedig poliuretán-hab ágybetétet helyeztek. 
A fűtést rajkályhákkal biztosították. A tüzelést ügyeletes fűtő alegységek 
végezték, akik egyben ügyeletes tűzoltó részlegeket is képeztek. 

A tiszti, tiszthelyettesi állomány 5 főre berendezett sátorokban pi
hent, tábori ágyra helyezett poliuretán-hab ágybetéten, hálózsákban. 

A .támadó harc második napján a szembenálló felek kölcsönösen át
tértek a tömegpusztító fegyverek alkalmazására. Az ellenség által mért 
csapások következményeinek felszámolására erős magasabbegység mentő
osztagot képeztek. Az oda kijelölt egészségügyi, valamint javító-vontató 
erők a téli viszonyok között, a pusztulási góchoz jelentős késéssel érkez
tek be, ezáltal beavatkozásuk hatékonysága is lényegesen alacsonyabb 
lett. 

A gyakorlat végén a csapatok alapvetően vasúti szállítással jutottak 
vissza békebelyőrségükbe. A személyi állományt - tekintettel a téli idő
járásra - vasúti személykocsikba helyezték el. A fagyveszélyes élelmi
szereket fűthető anyagszállító (G sorozat) vasúti kocsikban berendezett 
raktárakban szállították. A vasúti szállítás alatt a személyi állomány 2 
főétkezést melegételben, 1 főétkezést hideg élelemben kapott meg. 

A hadtáp személyi állomány egy jelentős része gépkocsikon - a 
gyakorlat befejezésére adott jel után azonnal - hazament a békehelyőr
ségekbe és melegétellel, fűtött körletekkel, éttermekkel várta a vasúton 
hazaszállított állományt. 

A téli gyakorlat tapasztalatai alapján levonható 
következtetések 

A gyakorlat tapasztalatai alapján első és legfontosabb következtetés
ként kijelenthetjük, hogy a legalapvetőbb hadtápbiztosítási kérdések téli
viszonyok között is megoldottnak tekinthetők. fgy például: 
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- megnyugtatóan biztosítani lehet a személyi állomány részére na
ponta 2 alkalommal melegételt, s szükség szerint melegítő italt, mivel. 
a melegítő állványokkal és tablettákkal a melegítés biztonságosan meg
oldható; 

- a jelenlegi réteges öltözködési mód kellő egészségvédelmet bizto
sít a téli időjárás károsító tényezőivel szemben; 

- a korszerű kenyér, illetve hússzállitó gépkocsikkal biztonságosan 
megoldható az élelmiszerek alapvető cikkeinek fagy elleni védelme; 

- a 63 M. sátrak megfelelően berendezve igen alkalmasak a személyi 
állomány elhelyezéséhez, pihentetéséhez; 

- a segélyhelyek meglevő anyagaikkal, eszközeikkel téli viszonyok 
között is képesek ellátni feladataik megoldását; 

- a népgazdaság illetékes szervei lehetőségeikkel konkrét segítséget 
tudnak nyújtani a néphadsereg alakulatainak rendkívüli téli időjárási 
viszonyok esetén, elsősorban a személyi állomány elhelyezése vonatkozá
sában; 

- a rendszeresített fagyálló folyadékok magasfokú üzembiztonságot 
nyújtottak a gépjárműveink téli viszonyok közötti üzemeléséhez. 

Egy másik - az előzőnél nem kevésbé fontos - következtetésünk 
az, hogy a hadtápbiztosítás néhány sajátos téli rendszabályainak betar
tása, vagy be nem tartása alapvetően befolyásolhatja a feladatok meg
oldásának sikerét, illetve sikertelenségét. Ezen rendszabályoknak tekint
jük elsősorban a következőket: 

- a ,rendelkezésre álló erőket, eszközöket és anyagokat ésszerűen 
decentralizálni kell, maximálisan közelítve azokat a közvetlen felhasz
nálókhoz. Ezért erős hadtáp első lépcsőt kell képezni minden ellátási 
tagozatban; 

- a hadtápokat elsősorban és főleg az utakon kell elhelyezni. Funk
cionális részlegeit, vagy egységesen egy-egy hadtápegységet csak tele
pülésre kifogástalanul alkalmas, előre felderített körletben szabad tele
píteni; 

- a magasabbegység hadtáp első és második lépcsőjét legalább 
1-1 db bulldózer típusú műszaki munkagéppel kell megerősíteni; 

- a segélyhelyeket a mozgókészleten felül el kell látni a fagy
sérültek, vagy lehűlt testű sérültek, betegek melegentartásához meg
felelő mennyiségben takarókkal, száraz fehérneművel és felsőruházattal. 

úgy véljük, hogy helyes elhatározással, gondos szervező munkával, 
s a parancsnokok nyújtotta segítséggel e problémákat a hadtáptörzsek 
képesek eredményesen megoldani. 

Harmadik következtetésként megállapítható, hogy néhány hadtáp
biztosítási kérdés a jelenlegi lehetőségek és adottságok függvényében 
alapvetően megoldatlan. Nevezetesen: 

- a rendelkezésre álló mozgókészletekkel, rendszeresített anyagok
kal, hadtáp erőkkel és eszközökkel a hadtápbiztositás nem oldható meg 
teljességgel. Csak az adott csapatnál rendelkezésre álló készletekre ala
pozni nem lehet; 

- kevés, elsősorban a mozgókészletben levő sátor, rajkályha, a 
rendszeresített mennyiségben a hűtő-, a kenyér és a vízszállító gépkocsi; 
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- egyes anyagok nem felelnek meg a téli időjárási viszonyok tá
masztotta követelményeknek. Például a bakancsok átáznak, a szóló 
motorkerékpárokkal felszerelt forgalomszabályozó katonák feladataikat 
havas úton megoldani nem tudják; 

- több olyan anyag hiányzik az ellátás jelenlegi rendszeréből, amely 
téli viszonyok között elengedhetetlenül szükséges. Ilyennek tartjuk a 
hószemüveget, az érmelegítőt, a téli álcázóruhát, a nem felderítő egysé
gek és alegységek részére is. 

Ezeknek a megoldatlan problémáknak a mélyreható elemzését és köz
ponti megoldását elengedhetetlennek tartjuk, várható feladataink téli 
viszonyok között történő megvalósításához. 

• • 
* 

Véleményünk szerint a téli viszonyok között folytatott harcászati 
gyakorlatok hadtápbiztosításának tapasztalatai további mélyreható elem
zést érdemelnének. Ezért várjuk azoknak az elvtársaknak a hozzászólását 
- s a fentieket kiegészítő, vagy egyes részkérdéseket elemző tanulmá
nyait -, akik téli viszonyok között már oldottak meg hadtápbiztosítási 
feladatokat. 
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