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A „BAKONY-73" harcászati gyakorlat fontosabb 
hadtáp tapasztalatai 

Lapos Mihály ezredes 

„BAKONY-73" fedőnév alatt 1973. február hónapban harcászati és 
szakharcászati gyakorlat került levezetésre egy gépkocsizó lövészhadosz
tály, néhány hadsereg közvetlen egység és alegység, valamint hadtápegy
ség - egy ö. eüo., tábori lőszerraktár, páncélos és gépjármű anyagrak
tár, gépjármű javítóműhely - részére. 

A kitűzött oktatási célok érdekében több ho. hadtápalegység - egy 
gk. száll. z., egy ho. üzemanyagraktár és egy gk. száll. szd. - a gyakor
latra szorosan ráépítve komplex foglalkozást hajtott végre. Az eüo., tábori 
lőszerraktár és gépjármű javítóműhely a gyakorlaton hadiállománnyal 
vett részt. 

A gyakorlat tárgyát: az „Összfegyvernemi hadsereg első lépcsőjében 
tevékenykedő gépkocsizó lövészhadosztály várakozási körletből indított 
támadó harca hadtápbiztosításának megszervezése és végrehajtása erdős
hegyes terepen télen (változékony időjárási viszonyok között) kezdetben 
hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai 
között" - képezte. 

A gyakorlat tárgyával szoros összhangban a következő fontosabb cé
lokat határoztuk meg. 

Gyakoroltatni az elörevomis, határátlépés, áttörés időszakában az alá
rendelt hadtáptörzsek és alegységek tevékenységének, a hadtápbiztosítási 
feladatok végrehajtásának folyamatos szilárd vezetését; a határmenti bá
zisokról felvételezett, valamint a hadsereg hadtáp által kiszállított nagy
tömegü, vegyes összetételű anyagi készletek átvételének, a harcoló alegy
ségek feltöltésének megszervezését és végrehajtását; az új HKSZ utasí
tásban elrendelt készletekkel történő számvetések kidolgozását, a szemé
lyi állomány téli (változékony) időjárási viszonyok között történő ellátá
sát, megóvását; az ellenség által mért atom- és vegyicsapások következ
ményei felszámolásának megszervezését, vezetését. 

A „LUNA-72" harcászati és szakharcászati gyakorlat tapasztalatainak 
figyelembevételével tovább kívántuk a gyakorlaton fejleszteni a hadtáp-
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alegységek csoportosításának és vezetésének módszereit, az ellátási felada
tokkal való összehangolt megoldását. 

Végül nem utolsósorban meg akartuk vizsgálni, hogy a HDS hadtáp
tagozatból milyen módszerekkel és idönormákkal juttathatók el nagyobb 
mennyiségű anyagi készletek az alegységekig. 

A hadtápvezetés centralizáltságának és szervezettségének jelenlegi 
foka, a hadtápalegységek háborús felkészültsége, kiképzésének színvonala, 
a hadtáp technikai eszközök minősége biztosítja-e az anyagok időben és 
szervezetten történő átadását-átvételét, nehéz terepen történő utánszállí
tását, az alegységek anyagi feltöltését, a szállító eszközökkel történő kü
lönböző manőverek végrehajtását. 

A gyakorlat elé tűzött célok elérése, egyben a csapatok tényleges el
látása érdekében mintegy 450 tonna szilárd és 220 tonna folyékony, össze
sen 660 tonna anyag tényleges szállítására került sor. 

Az egészségügyi biztosítás gyakoroltatása érdekében sor került 80 fő 
hagyományos, 110 fő atom- és vegyi imitált sérült ellátására, valamint 
az ezred segélyhelyek, a HDS ö. eüo. több alkalommal történő tényleges 
telepítésére. 

A gyakorlat hadtáp elgondolásának lényege 

A 15. HDS előrevonásának és támadó hadművletének hadtápbiztosí
tása hátországi erőforrásokból és objektumokból, valamint a HM TEB-ről 
valósult meg a csapatok és a HDS hadtáp erői és eszközei felhasználásával. 

A HDS hadtáp erői és eszközei a támadás készenlétéig mozgósító fel
adataikat végrehajtva összekovácsoló kiképzést folytattak és HDS mozgó 
bázisba, mozgó bázis részlegbe, hadtáp tartalékba és a HDS útjára cso
portosítva elérték működőkészségüket. 

A csapatok anyagi biztosítása a VAK elfoglalása időszakában mozgó
és kiegészítő készleteikből, LTP-okról, kirakóállomásokról biztosított kész
letekből, a hadművelet első napján a HDS által kiszállított, valamint az 
LTP-okról és kirakóállomásokról biztosított készletekből, a további na
pokon a HDS MB és MBR-ből biztosított készletekből valósult meg. 

A szállítási feladatokat a támadó hadművelet előkészítése időszaká
ban a csapatok, a támadó hadművelet időszakában a HDS és a csapatok 
szállító eszközei hajtották végre. A csapatok szállító eszközei mintegy 
300/o-ban kerültek bevonásra. 

A sebesültek és betegek hátraszállítását az előrevonás és biztosítási 
öv leküzdése időszakában a csapatok saját eszközeikkel VKBR--ek kórhá
zaiba, az ellenség védelmének áttörése időszakában a települt hadosztály 
segélyhelyekről a HDS szállító eszközei szállították hátra. 

A HDS első lépcsőjében támadó hadosztályok naponként általában 
egy-egy ö. eüo. megerősítést kaptak. 

A gyakorlat körülményei kedvező lehetőséget teremtettek a csapatok 
hadtápbiztosítása néhány elméleti és gyakorlati kérdésének mélyreható 
tanulmányozására. lgy például lehetőség nyílt: 

- a hadtápbiztosítás tervezésének, feladatok lejuttatásának teljes 
részletességgel történő kimunkálására; az együttműködés szervezése során 
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(PK-i) a hadtápbiztösitás szervezett végrehajtása érdekében jelentkező 
együttműködési feladatok meghatár;ozására; 

- a határátlépés, az áttörés hadtápbiztosítási kérdéseinek részletes 
vizsgálatára; 

- az e. és ho. hadtápok tervszerű mozgatásának megvalósítása, s ez
zel kapcsolatos módszerek kritikai felülvizsgálására; 

- a hadtápvezetés, a hadtáptörzsek vezetőtevékenység megszervezé
sét befolyásoló tényezők és azok közötti összefüggés feltárására; 

- a tömegpusztító fegyverek alkalmazására történő áttérés hadtáp 
feladatainak, az ellenség által mért csapások következményei felszámolá
sainak és ennek során jelentkező hadtáp feladatok pontosítására és azok 
végrehajtási módszereinek tovább fejlesztésére. 

Elsősorban le kell szögezni, hogy a gyakorlat rendkívül hasznos ta
pasztalatokat adott, mely alapvetően a gyakorlaton résztvevő törzsek, had
tápegységek és alegységek személyi állománya áldozatos és következetes 
munkájának köszönhető. · 

Mint ahogy a gyakorlat elgondolásából ismeretes, a magasabbegység 
hadtáptörzs a VAK elfoglalásának és a támadó harc hadtápbiztosításának 
megtervezését a békehelyőrségben végezte, ez lehetőséget adott a személyi 
állomány konkrétabb felkészítésére és a hadtápbiztosítás egyes részkérdé
seinek alaposabb kimunkálására. Ugyancsak lehetőség nyílt a gyakorlat 
megkezdése után arra, hogy a magasabbegység hadtáptörzs több időt 
fordítson az alárendeltek ellenőrzésére, segítésére és mód volt arra, hogy 
a PK HTPH a PK-i együttműködés szervezése során meghatározza a had
tápbiztosítás tervezése során jelentkező feladatokat. 

A hadtáptörzs ezt a lehetőséget jól kihasználta, s ez kedvező hatást 
gyakorolt a gyakorlat első időszakára. 

Különösen tanulságos volt az együttműködési feladatok meghatáro
zása, s mint lehetőség ennek kihasználása a csapatok folyamatos hadtáp
biztosítása érdekében. 

Ide kapcsolva a „LUNA" (1972. év őszén levezetett) gyakorlat tapasz
talatait is, megállapítható, hogy nem elég tisztázott az, hogy a PK HTPH 
mit mondjon, milyen kérdésekkel foglalkozzon akkor, ha a harc megszer
vezésének időszakában ilyen lehetőség nyílik. 

Annak megítélése szempontjából, hogy milyen kérdésekre térjünk ki, 
abból kell kiindulni, hogy az együttműködés megszervezésén az aláren
delt PK-i állomány vesz részt. Ez meghatározza és ebből egyenesen követ
kezik, hogy e plénumon a hadtápbiztosítás fő kérdéseit, a fő feladatok és 
végrehajtását biztosító együttműködés rendjét kell meghatározni. A má
sik fontos következtetés, hogy itt nem a hadtápbiztositás elvi, hanem a 
konkrét gyakorlati kérdéseivel kell foglalkozni, figyelembe véve a min
denkori sajátos helyzetet, körülményeket. 

Az áttörés hadtápbiztosltásának vonatkozásában a „LUNA" gyakor
laton szerzett tapasztalataink tovább gazdagodtak, s e gyakorlat is iga
zolta, hogy a főkérdés, amivel a hadtáptörzsek részéről foglalkozni kell, 
az áttörésben résztvevő csapatok tüzérségi lőszerrel való ellátása, valamiht 
azok egészségügyi biztosítása. 

A tüzérségi lőszerrel való ellátás folyamatos biztosítása érdekében 
célszerű létrehozni kiegészítő készleteket. A készletek újraelosztásával, 
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lépcsőzésének megváltoztatásával biztosítani kell a folyamatos ellátás fel 
tételeit. 

lgy kiegészítő készletet célszerű létrehozni a határnál, a tüzelőállások
ban földrerakva vagy a lövegvontatókon, a határátlépés tüzérségi bizto
sítási lőszer szükségletnek mértékéig. Megemelt szintű mozgókészleteket 
kell létrehozni, kijelölni a ho., HDS tagozatban. 

Abból kiindulva, hogy a HDS áttörési szakaszán pl.: 8 km szakaszon 
az áttörést végrehajtja kettő vagy három hadosztály, célszerű a kijelölt 
mozgókészleteket az áttöréshez történő felvonulás időszakában eggyel 
alacsonyabb tagozatban meneteltetni, az ezred készleteket a tüzérség, 
hadosztály készleteket az ezred, a HDS készleteit a hadosztályok menet
rendjében, mert csak így biztosítható a lőszer időbeni előrevonása, a tü
zelőállásokba történő eljuttatása 

A „LUNA" gyakorlat tapasztalataiból tanulva, a gyakorlat során 
szinte mintaszerűen oldották meg általában a hadtápok, de különösen a 
hadosztály hadtáp lépcsőzését és mozgatását. 

A hadtáp létrehozott csoportosítása összhangban volt a harctevé
kenység követelményeivel és biztosította a csapatok hadtápbiztositásával 
kapcsolatos feladatok tervszerű és időbeni végrehajtását. 

A hadosztály hadtápot már a V AK-ban lépcsözték. A hadosztály had
táp első lépcső a határbiztositásra kijelölt erők mögött - állományában az 
eü. zászlóaljjal, 30 gk. vegyes lőszerrel, javító és vontató erőkkel - helyez
kedett el a határbiztosító erők harc esetén történő anyagi, technikai és 
egészségügyi biztosítása érdekében. 

A hadosztály hadtáp második lépcsője és az ezred, zászlóalj hadtápok 
a várakozási körletben helyezkedtek el. 

A támadáshoz való készenlét idejére a hadosztály hadtáp csoportosí
tása annyiban változott, hogy a hadtáp első lépcső lőszerszükséglete az át
törés soran felhasználá<;ra tervezett tüzér, av., sv. lőszer pótlásához szük
séges lőszer szállító eszközökkel megnövekedett. 

Az ezred hadtápokat erre az időre két lépcsőben csoportosították. Az 
első lépcsők állományába az áttörés időszakában elsőrendűen fontos lő
szer szállító eszközök, ezredsegélyhely, javító-vontató erők és eszközök 
tartoztak. 

Az áttörést végrehajtó zászlóaljak élelem és üza. ellátó eszközeit az 
ezredhadtáp második lépcsőjénél összevonták. 

Az előrevonás alatt és a biztosítási öv leküzdése időszakában a zászló
alj segélyhely és lőszerszállító eszközök a zászlóalj főerői mögött, az ez
redhadtáp első lépcsők az ezred főerők mögött, a hadosztályhadtáp első 
lépcső a hadosztály főerői mögött mozgott előre. 

A hadosztály- és ezredhadtáp második lépcsők a V AK-ben maradtak. 
Az ellenség védelmének áttörése időszakában a zászlóaljhadtápok a 

zászlóalj főerőit ugrásszerűen követve a harcmezőn közvetlenül segítséget 
nyújtottak a kilőtt, sérült harc- és gépjárművek állományának és szükség 
szerint pótolták a harcoló alegységek által felhasznált lőszert. Az ezred
hadtáp első lépcsők a kialakulóban levő sérülési gócok közelében helyez
kedtek el és végrehajtották a sérültek összegyűjtését, ellátását, hátraszál
lítását, a sérült harc- és gépjárművek összegyűjtését, kisjavítá.sát, a harc
ból kivont alegységek lőszerfeltöltését. 
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Ebben az időszakban a hadosztály- és ezredhadtáp második lépcsők 
elöreYonását megkezdték és az áttörés befejezésének idejére mintegy 1,5-
2 órás ütemes menettel rázárkóztatták a hadtáp első lépcsőkre. 

A hadtáp első- és második lépcsők tehát egybezárkóztak a nap végi 
feltöltések végrehajtásához. 

A hadtáp csoportosításának fentebb ismertetett rendje a csapatok 
zömére jellei:nzö volt. 

Előfordult azonban olyan eset, amikor a hadtáp szorosan felzárkózva, 
fclyamatosan követte a harcoló alegységeket. 

A két megoldás közötti különbséget az időkihasználás függvényében 
szemlélteti az 1. sz. vázlat. 

A hadtáp csoportosításának és harcközbeni manővereinek ismertetett 
és általunk célszerűnek tartott rendje szerint az áttörési szakaszon jelent
kező zsúfoltságot nen1 növelik olyan hadtáp erők és eszközök, amelyekre 
az áttörés időszak.á.ban nincs szükség. Ezzel szemben kellő mennyiségben, 
fü':szetételben és megfelelő távolságra a helyszínen vannak az egészségügyi, 
javító- és vontató, valamint lőszerszállitó erők és eszközök, amelyek az 
áttörés hadtápbiztosításához szükségesek. Továbbá ez a tervszerű mozgás 
biztosítja azt, hogy a hadtáp személyi állománya lehetőséget kap a meg
felelő életritmus kialakítására, a pihenés és leterhelés összhangjának meg. 
teremtésére, a hadtáp működőkészségének megőrzésére. 

A hadtáp első lépcsők erejét és összetételét jól jellemzik a következő 
adatok. Allományukba tartozott a hadosztály összes eü., javító- és von
tató erőinek és eszközeinek 80-900/o-a, tüzér, aknavető, sorozatvető, pct. 
lőszer (raktári mozgó- és kiegészítő készletek) 100%-a, az egyéb lőszer
fajták 40-500/o-a, s az összes száll. gk. állományának mindössze 25-300/o-a. 

Az anyagi biztosítás szervezését és végrehajtását a szokottnál maga
sabb anyagszükséglet és a szükséglet naponkénti ingadozása alapvetően 

befolyásolta. 
A harc első napján az ellenség védelmének áttörése csak hagyomá

nyos eszközökkel, ellenlökések elhárítása; a második napon a támadó harc 
továbbfolytatása; a harmadik napon az ellenség föerőinek beérkezése 
maga után vonta a fogyasztási normák naponkénti differenciáltságát. 

A hadosztály fogyasztási normák alakulását naponként az alábbi táb-
lázat szemlélteti: 

lőszer hajtó-
anyag 

löv. tö. av. sv. pct. RPT hk. lé. B. Go 

1. nap 0,5 2,7 2,7 2,66 1,3 1,3 0,5 1,2 0,3 0,35 
2. nap 0,5 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,5 1,0 0,3 0,35 
3. nap 0,5 1,9 1,9 2,0 1,5 1,5 0,5 1,0 0,2 0,25 

A harc második napján az alacsonyabb fogyasztási normák lehetővé 
tették a harmadik napon várható nagymérvű fogyasztás ellensúlyozására 
0,4-0.6 ja. lőszer kiegészítő készlet felhalmozását a csapatoknál. 

A készletek szállítását a támadáshoz való készenlétig a hadosztály 
hadtáp hajtotta végre. A kiegészítő készletek felhalmozását és lépcsőzését 
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10-14 óra alatt fejezte be az alárendeltek szállitóeszközeinek bevonásá
val. A támadó harc folyamán a szállítások a következő ütemezés szerint 
folytak. 

A harcoló csapatokra felzárkózott ezredhadtáp első lépcsők 4-6 órán 
belül átadták anyagi készleteiket az alegységeknek. A hadosztály hadtáp 
első lépcső közel egy időbe\l képes volt az anyagátadás végrehajtására, 
mert anyagai zömét a tüzérezred részére, az anyag másik részét az előre
vetett osztagként alkalmazott és erre az időre már kivont gl. e. részére 
szállította ki. Az így leürült szállító eszközöket a hadosztály hadtáptörzse 
összpontosította a HDS-töl érkező lőszer átvételére. 

A nap végén felzárkóztatott hadtáp második lépcsőkből végrehajtot
ták a csapatok egyéb anyaggal és hajtóanyaggal történő teljes körü fel
töltését, megszervezték a hadsereg tagozatból érkező nagytömegü lőszer
és hajtóanyag átvételét és ezekből az anyagokból az éjszakai órákban be
fejezték a csapatok feltöltését. 

,1 ténylegesen végrehajtott anyagszállitások vonatkozásában ezen a 
gyakorlaton határozott fejlődést tapasztaltunk. A rendelkezésre álló esz
közök arányában nagy tömegűnek mondható 180 tonna lőszer, 10 tonna 
pc. gk. anyag és 60 tonna élelmiszer, 200 tonna tüzelőanyag és 220 tonna 
hajtóanyag átadása-átvétele gazdag tapasztalatokat eredményezett. 

A hadsereg tagozatból elindított szállitmány harcoló alegységekig 
történő lejuttatása 8-9 órát vett igénybe, ezen belül a hadosztály tago
zatbél az alegységekig történő szállításhoz 4-5 órára volt szükség. Rész
letes számvetés a 2. sz. vázlat szerint. 

Meggyorsította a szállítások végrehajtását az, hogy az elöljáró a had
táp első lépcsők vonalába szállított. lgy például a HDS szállító eszközök 
a harcrend mögött kb. 10-12 km távolságra elhelyezkedő hadosztály 
hadtáp első lépcső vonaláig mozogtak előre, ahol találkozási ponton fo
gadta a hadosztály az érkező szállítmányt, biztosította az anyagátvétel 
területére történő bevezetést. A lőszer zászlóaljakig történő lejuttatására a 
hadosztály a következő módot választotta. 

Az anyagátvétel helyére összevonta a hadtáp üres szállitóeszközeit, 
berendelt előre meghatározott pontra ezredenként egy vagy több szállító 
gépkocsit tiszt parancsnoksága alatt. 

Az anyagi, főleg lőszer eszközök tagozatok közötti gyors átadását ked
vezően befolyásolta az a tény, hogy a HDS lőszer ra. az anyagok szerve
zett és gyors átadását előkészítette. Megvalósították az anyagok gépko
csinként történő lyukkártyarendszerű nyilvántartását, amely lehetőséget 
adott az átadó és átvevő gk-k gyors párosítására és az anyag 40-60' alatt 
történő átadására, biztosítva egyes lőszerfajták megfelelő csapatoknak 
történő kiadását. 

A szállítmányok megalakítása után a berendelt szállító eszközök PK-a 
vezette ki az ezred részére űtbaindított szállítmányt az ezred hadtáp első
vagy második lépcső vonaláig, ahol hasonlóan előre megadott találkozási 
pontra zászlóaljanként az ezred PK HTPH egy-egy szállitógépkocsit tiszt
helyettes parancsnoksága alatt berendelt. A zászlóaljanként csoportosított 
szállítmányok alegységekig történő eljuttatását ezek a berendelt tiszthe
lyettesek vezették. 
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Ez a módszer biztosította a várakozás, eltévedés nélküli gyors anyag
áramlást. 

A módszer lényegét a 2. sz. vázlat szemlélteti. 
A ténylegesen végrehajtott szállítások tapasztalatai azt bizonyítják, 

hogy az anyagok átvételével, átadásával összefüggő feladatok nem képez
hetik valamelyik szolgálati ág kizárólagos feladatát. Ennek megszervezé
séért, a végrehajtásáért felelős állomány kijelöléséért, feladataik megha
tározásáért a PK HTPH felelő.s. 

Az anyagszállítások ütemes végrehajtásának fontos feltétele, hogy az 
alegységek lőszerrel és hajtóanyaggal történő feltöltése rendszeresen és 
időben végrehajtásra kerüljön. Ellenkező esetben az elöljárótól érkező 
anyagok átvétele üres szállító eszközök hiányában késedelmet szenved. 
Ezt bizonyítja a hadosztály részére elasztikus és könnyített fémtartályok
ban kiszállított 80 tonna hajtóanyag nehézkes, vontatott átadása. 

A hadosztály, a csapatok hajtóanyag feltöltését helyesen szervezte 
meg. 

A (hadosztály) hadtáptörzs üza. szállító eszközökkel megerősítette az 
alárendelt csapatokat és meghatározta a kiürült üza. szállító eszközök 
gyülekezésének konkrét helyét, idejét. 

A harcoló alegységek hajtóanyag feltöltése azonban lassan és szerve-, 
zetlenül haladt, így az alárendeltek szállítóeszközeit, csak a harc második 
napján déli órákra összpontosították. Ez a kötülmény a HDS szállítmá
nyát 10-12 órás várakozásra kényszerítette. 

A gyakorlat tapasztalatai e mellett arra engednek következtetni, hogy 
a HDS által elegendő lehet csak a következö harcnap első felében pótolni 
az előző nap elfogyasztott hajtóanyagot. Igy a harc első napjának végére 
hajtóanyagból az ezredek mozgókészletekkel - kerekes gépjárműveknél 
esetleg kiegészítő készlettel is - rendelkeznének, a hados,;tály raktár pe
dig csak a harc második napján kerülne feltöltésre a HDS által. 

A valóságosan végrehajtott anyagszállítások egyrészt bizonyították 
a hadtáp kialakított csoportosításának, ütemes - napi egy-két alkalom
mal történő - elöremozgásának célszerűségét, ellátási feladatokkal való 
összhangját, másrészt igazolták az ellátás és szállítás komplex módon tör
ténő centralizált szervezésének, vezetésének szükségességét. 

Az egészségügyi biztosítás szervezését és végrehajtását meghatározta 
az a körülmény, hogy az ellenség védelmét a csapatok csak hagyományos 
fegyverek alkalmazásával törték át. A hadosztály fő erői az áttörési sza
kaszon összpontosultak, ez maga után vonta a sérültek zömének viszony
lag kis területen és gócszerűen történő keletkezését. A kidolgozott szám
vetések szerint a harc első napjára tervezett 60/o egészségügyi veszteség 
(7-800 fő) zöme - 60-700/o-a (4-5000 fő) - az áttörés időszakában és 
az áttörési szakasz közelében keletkezett. 

A sebesültáramlás ennek megfelelően szakaszos jellegű volt, ami azt 
jelenti, hogy rövid idő alatt nagymérvű sérült ellátásával kellet számolni 
a csapat kiürítési szakaszokon. 

Az áttörés kezdetét 11.00 órától, befejezését 16-17.00 órára számítva, 
az áttörés időtartama 4-6 óra volt. Tehát a sérültek zöme is ezen az idő
intervallumon belül keletkezett. 
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A sérüléseknél jellemzőként kellett feltételezni a súlyos roncsolás, 
égési sérültek, füstmérgezettek magas arányát, mert a sérültek zöme pán
célozott harceszközben keletkezhetett. 

E körülmények megkövetelték az ezredsegélyhelyeken a tranzitosz
tályozás módszerének alkalmazását, az ezredsegélyhelyek sebesült kiürítő 
erőkkel és eszközökkel történő megerősítését, valamint az eü. erők és esz
közök áttörési szakaszra való koncentrálását. A viszonylag rövid idő alatt 
keletkezett nagyszámú sérült időben történő egészségügyi ellátása meg
növelte a sebesültek osztályozásának jelentőségét. 

Az áttörés egészségtigyi biztosítása céljából rendkívül fontos a ren
delkezésre álló erőkkel és eszközökkel történő ésszerű és időbeni manő
ver. A biztosítási öv mélységétől függően meg kell határozni - természe
tesen hadosztály szinten - mely segélyhelyek bontakozzanak szét a biz
t0sítási övben lefolyó harctevékenység időszakában és mely ESH-t kell 
tartalékolni és szétbontakoztatni az áttörés időszakában. A hadosztály SH 
és a megerősítésül adott ö. eüog.-ok felhasználásával minden esetben arra 
kell törekedni, hogy azokat tartalékoljuk az áttörés időszakára. A HDS 
törzsnek itt is célszerű koordinálni, hogy az áttörési szakaszon keletkezett 
sebesültek ellátására mely hadosztály vagy hadosztályok segélyhelyei te
lepüljenek és mely segélyhelyek működjenek az áttörés befejezése után a 
harc kibontakozásának időszakában. 

A gyakorlat kiemelt és igen tanulságos mozzanata volt a tömegpusz
tító fegyverek alkalmazására történő áttérés és azok alkalmazása követ
kezményei felszámolásának érdekében végzett munka. 

E munka végrehajtása során tapasztaltuk, hogy a hadtápalegységek 
parancsnokai a tömegpusztító .fegyverekre történő áttérés jelzéseinek vé
tele után nem intézkedtek a védelemmel kapcsolatos rendszabályok be
vezetésére: a riadók elrendelését tudomásul vették, de a személyi állo
mány nem aszerint ténykedett. 

A csapások kiváltása után a különböző szintű hadtáptörzsek a kiala
kult helyzetre gyorsan operatívan reagáltak. Tevékenységük alapvetően 
azonban csak a csapások következményei felszámolásának megszervezé
sére és végrehajtására korlátozódott. A csapások következtében kialakult 
helyzet értékelése során, jelentőségüknek megfelelően nem foglalkoztak a 
csapást szenvedett csapatok harcképességének helyreállítása, valamint a 
támadó harc kifejlesztése érdekében végzendő hadtápbiztosítási feladatok 
meghatározásával. 

Az atomcsapások következményeinek felszámolásában résztvevő had
tápalegységek együttműködése a mentőosztagok PK-val sok kívánni valót 

hagyott maga után. A hadtápalegységek ténykedése alapján az is meg
állapítható, hogy a hadtápalegység parancsnokok nem ismerik kellően a 
csapások következményei során végrehajtandó feladatok rendjét, az egyes 
részfeladatok végrehajtásának mechanizmusát. 

Mindezek alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a béke
kiképzés időszakában nagyobb gondot kell fordítani a hadtápalegység pa
rancsnokok vezetőkészségének fejlesztésére, az egyes feladatok végrehaj
tása során jelentkező együttműködés módjának, tartalmának megismer
tetésére, azok végrehajtásának begyakorlására. 
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A hadtápvezetés a várakozási körletben a hadtáp második lépcsőjé
vel együtt települt HVP-ról valósult meg. A támadásra való készenléthez 
a hadosztály HVP előrevonásra került a hadosztályhadtáp első lépcsőjéhez 
és a harc folyamán azzal együtt mozgott előre. Az ezred HVP-k az ezred
hadtáp első lépcsőkkel együtt települtek, illetve mozogtak a harc folyamán. 

Ez a gyakorlaton jó módszernek bizonyult. Csökkentette a HVP-k 
és az EH-k közötti távolságot. Elősegítette a hadtáptörzsek gyosabb tájé
kozódását és a kialakult helyzetekre történő azonnali reagálását. 

A hadtápvezetés megszervezését a 3. sz. vázlat szemlélteti. 
Ezen helyes módszer ellenére a hadtáptörzsek egy részénél a vezető

tevékenység nem elég körültekintő megszervezése volt a jellemző, mely
nek következtében a gyakorlat egyes időszakaiban egyes hadtáptörzsek 
munkakészségüket szinte majdnem elvesztették. 

A gyakorlat tapasztalatai fokozott mértékben aláhúzták e kérdés fon
tosságát. A hadtápbiztosítás folyamatos vezetése érdekében ki kell alakí
tani a hadtáptörzsek különböző váltó munkacsoportjait, melyek biztosít
iá!l: a hadtápbiztosítás.sal kapcsolatos információ gyűjtését, elemzését, az 
elhatározás gyors kialakítását, valamint a hadtápbiztosítás.sal összefüggő 
konkrét feladatok; anyagátadás, sebesültek kiürítése stb. végrehajtását. 

A harcászati gyakorlat végrehajtásának tapasztalatai összességében a 
hadtáptörzsek és alegységek megfelelő színvonalű háborűs felkészültségét 
bizonyitották. A változékony időjárási viszonyok között, rendkívül nehéz 
terepen zökkenőmentesen hajtották végre a hadtápbiztosítás feladatait. 

A gyakorlat tapasztalatai egyértelműen utalnak a hadtápvezetési pon
tok állománya együttes törzskikép~~rr~If. valamint a hadtápalegységek 
következetes, rendszeres komplex kikéj,!!l!iének fontos.ságára. 

Megjegyzés: Mellékletek a folyóirat végén találhatók. 
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