
--

-

A HADTAPBIZTOSITAS ELMf:LETE 

A „BARATSAG-78" gyakorlat hadtáptapasztalatai 

Sáfár Bálint alezredes, Csabai György százados 

Kiképzési terveinknek megfelelően 1978 február hónapban szovjet és ma
gyar magasabbegységek, továbbá hadseregközvetlen fegyvernemi és hadtápcsa
patok részvételével harcászati gyakorlat került levezetésre. 

A gyakorlaton részt vevő hadtáptörzsek és hadtápcsapatok a téli időjárási 
viszonyok között eredményesen oldották meg a csapatok ellátását, lényeges előre
lépést értek el a szállítások valóságos végrehajtásában, az anyagi készletek 
átadásában-átvételében és a harcoló alegységek szervezett feltöltésében. 

A gyakorlat számtalan - a törzsek és hadtápcsapatok :kiképzésében, a had
tápbiztosítás szervezésében alkalmazható - tapasztalatot eredményezett. 

A gyakorlat tapasztalatainak megértéséhez szükségesnek tartjuk a gyakorlat 
sajátosságait, fontosabb oktatási kérdéseit, mutatóit és a gyakorlat keretét képező 
elgondolást röviden áttekinteni. 

A gyakorlatot a nehéz útviszonydk, korlátozott települési és mozgási lehe
tőségek, téli időjárási viszonyok jellemezték. A hadtápbiztosítás megszervezését 
befolyásolta: 

az erdős-hegyes terep; 
- nagy területen (6000 km2-en) folyt a gyakorlat; 
- az ·összidő 13°/o-át begyakorlásra, 13°/o-át megszervezésre, 52°/o-át dina-

mikára fordítottuk; 
- a csapatok egyrésze yasúton került kiszállításra, a megindulási körletbe 

való szállítás 38, a hazaszállítás 35 katonavonattal történt; 
- a szovjet hadtápszervekkel való együttműködés követelményei (hajtó

anyag-átvétel, magyar ö. eüo. szovjet gl. ho. alárendelésébe utalás, kölcsönösen 
sebesültkiürítés); 

- a „TRANZIT-78" gyakorlattal való szoros kapcsolat, amelynek követ
kezétben minden hadtáptagozat működött. 

A gyakorlaton részt vett 39 csapat és törzs, ezen belül egy ö. gk. száll. z.,. 
egy ö. közúti komendáns zászlóalj, egy ö. egészségügyi osztag - a hadosztály 
hadtápegységek mozgósított állománnyal. 

A gyakorlat körülményeit és a részt vevő hadtápállományt alapul véve a 
gyakorlatvezetőség célul tűzte: 

- nagy tömegű anyagi készletek szállítását, esetenként a közbeeső, tagozatok 
kihagyásával; 

- a csoportosítás, manőverek valóságos végrehajtását; 
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- a tagozatok hadtáp vezető szervei, hadtápegységei és -alegységei harc
szerű és összehangolt működtetését; 

- a mélybiztosítási öv leküzdése, az áttörés, a támadás kifejlesztése és a 
folyóátkelés hadtápbiztosítási kérdéseinek gyakoroltatását és tanulmányozását; 

- a személyi állomány téli 'körülmények közötti ellátásával, piihentetáével 
kapcsolatos feladatdk gyakoroltatását és ezekben a kécdésekben tapas1Jtalatok 
szerzését; 

- a gyorsan mozgó, ,nanőverező harckocsialegységek anyagi-egészségügyi 
biztosítási módszereinek tanulmányozását; 

- a harc alatti folyamatos hadtápvezetés gyakoroltatását. 

A kitűzött célok elérése érdekében ténylegesen szállításra került 380 tonna 
lőszer, 250 tonna üzemanyag, 180 tonna egyéb anyag és .. az egészségügyi alegy· 
ségeknek el kellett látni 140 fő imitált sérültet. 

A gyakorlat elgondolásának lényege 

A NYUGATI-ak (saját csapatok) felfedve az ellenség háborús készülődését, 
rendszabályokat vezettek be az ellenség támadásának meghiúsítására. Ezzel egy 
időben támadó hadműveletet 1késztíettek elő azzal a céllal, hogy megsemmisítik a 
KELETI-ek (ellenség) csapatait. A HDS a főcsapást egy hk. és egy gl. ho.-al, 
a másik csapást egy gl.ho.-al mérte. A gyakorló 6. hk. ha. a HDS első lép
csőj,ében került alkalmazásra. 

A támadó hadműveletben részt vevő csapatok anyagi ellátása a csapatok 
által elszállított mozgó- és kiegészítő készl'etekból, az MB raktáraiból, valamint 
lcirakóállomásokra, LTP-ról és TEB-ről biztosított anyagi készletekből valósult 
meg. A sebesültek kiürítése és ellátása az alárendeltek és a hadsereg erőivel 
kezdetben vegyes kórházbázisba, majd kórházbázis-részlegbe történt. 

A gyakorlat hadtáptapasztalatai közül fontosabbnak foéljük meg a meg
indulási körlet elfoglalása, a mélybiztosítási öv leküzdése, az áttörés had
tápbiztositása, a harc alatti hadtápvezetés, továbbá a hadtápellátás téli kö
rülmények közötti megvalósítása terén szerzett tapasztalatokat. 

A gyakorlat megindulási körletének elfoglalását a gyakorlatra elvonuló 
csapatok kombinált menettel hajtották végre. A kombinált menettel párhuza
mosan a törzsek megtervezték a hadtápbiztosítást, majd az első harcnap felada
tait. Ezzel egy időben a csapatok elfoglalták a számukra ,kijelölt körleteket és 
begyakorlást, összekovácsolást végeztek. A hadtáptörzsek előtt hármas fel
adat állt: 

- a vasúti szállítás anyagi-egészségügyi biztosítása; 
- a körletbe beérkező csapatok pihenési feltételeinek létrehozása, anyagi-

egészségügyi biztosításának megszervezése, ezzel együtt a begyakorlás anyagi.
egészségügyi biztosítása és a hadtápcsapatok felkészítése, begyakorlása; 

- a készenlét és a harc első napja hadtápbiztosításának megtervezése és 
megszervezése. 

A feladatok megoldása érdekében: 

- hadtáperőket és -esiközóket szerelvényenként kellett elosztani, csoporto
.sítani: létre kellett hozni a szerelvényellátó részlegeket. Egy szerclvényellátó 
részleg állományába 1 fő hadtáptiszt (tts.), 1 fó orvos, vagy eü. tts., 2-3 f6 
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szakács, 1-2 fő felszolgáló és konyhai 'kisegítő munkás, valamint technikai esz
közök (mozgókonyha, vízszállító gépkocsi, vagy -utánfutó, kenyérszállító <:S 
hűtőgépkocsik, és más - elsősorban élelmezési - technikai eszközök) 'kerültek. 
Biztosítani kellett a napi kétszeri melegétellel, melegiitő itallal, ivó- és mosogató• 
vízzel, 'kantináruval történő -ellátást vagononként. Az egés.zségügyi ellátásra elkü
lönített fülkét rendelőhelyiségnek rendeztek be szerelvényenként. Naponta. 2 al
kalommal a vagonok aljazatát, folyosókat, az egészségügyi szolgálat tisztje vagy 
tiszthelyettese jelenlétében klóros vízzel mosták fel. A fentiek feszes végrehaj
tása folyamatos együttműködést 'követelt meg a szállítmány parancsnoki, szol
gálati és ellátó szervei között; 

- helyesnek bizonyult a felderítő-előkészítő csoportdk megindulási körletbe 
való előreküldése. Allományukba htp. tisztek, tiszthelyettesek, a személyi állo
mány pihentetéséhez, ellátásához, a beérkező technika üza. feltöltéséhez szüksé
ges anyagi eszközök tartoztak. A csoport felderítette a kijelölt körletet, megálla
pította a terep védőképességét, az utak állapotát, felhasználásának lehetőségeit, a 
hófúvásnak kitett útszakaszokat. Kijelölte a vezetési ppntok, a személyi állo
mány és technikai eszközök elhelyezési körleteit. Megteremtette a személyi állo
mány meleg étellel, itallal történő ellátásának, meleg 'helyen való pihentetésének, 
a technika feltöltésének, a parancsnoki és törzsmunka végzésének feltételeit. 
Megszervezte a beérkező oszlopok bevezetését, forgalomszabályozását. Különösen 
téli időjárási viszonydk között fontosnak bizonyult, hogy a szállítmányok érke
zésének idejére berendezett tábor, meleg étel és ital várta az állományt. 

Az utóbbi években végrehajtott ho. harcászati gyakorlatok rendszerint egy
két, vagy több napos begyakorlással kezdődtek. A gyakorlás előre kidolgozott 
kiképzési terv alapján történt. Lényegében ez azt jelentette a htp. szerveknek, 
hogy napirend szerint 'kellett ellátni és. a szervezett pihentetést biztosítani. Ezen a 
gyakorlaton a téli időjárás még inkább fokozta az ellátási követelményeket. 
A hadtápellátás súlya a zászlóalj htp. tagozatra •hárult. A zászlóalj ellátópontok 
biztosították a meleg étellel, meleg itallal való ellátást, a ruházat és lábbeli 
szükségszerű cseréjét, szárítását, 'karbantartási feltételek biztosítását, a pihente
téshez szükséges sátrak, hálózsákok szállítását. 

A begyakorlási időszak tehát a gyakorlatokon kial:lkítotlt ellátási követel• 
mények és rendszer helyett a táborozáshoz hasonló ellátási rendet igényelt. 
Bhhez a zászlóalj ellátó szakaszok és zászlóalj segélyhelyek előzetes felkészítéc;e, 
anyaggal, htp. technikai eszközökkel való mege.rősítése vált szükségessé. 

Ezzel egy időben a htp. egységek és alegységek is kiképzést folytattak, egy
részt a tartalékos állományú htp. egységek összekovácsolását, másrészt a gyakor
laton végrehajtásra tervezett feladatokra való felkészítést végezték el. 

A hadtápvezetési pontokon a htp. törzsek irányították a körletbe érkező 
csapatok valóságos anyagi-egészségügyi biztosítását, a htp. csapatok felkészítését 
és megszerveztek a kapott harcfeladat hadtápbiztosítását. 

A harc első napjának tartalmát a mélybiztosítási öv leküzdése és az ellen-· 
ség főellenállási vonalára való felzárkózás képezte. 

A készenlét idejére a htp. személyi állomány és technika készen állt a 
hadtápfeladatok végrehajtására. Az egységeknél és alegységeknél létrehoz
ták az előírt mozgó- és kiegészítő készleteket. A hadtáperók és -eszközök 
zöme oszlopban helyezkedett el, készen a csapatok után történő elöre
mozgáua és az anyagi, technikai, egészségügyi biztosítás megvalósítására. A 

5 



zászlóaljhadtápok általában zászlóaljaikkal együtt helyezkedtek el, készen a 
zászlóalj követésére. 

Az EVÉD-zászlóaljalc hadtápjait azonban célszerü volt lépcsőzni oly mó• 
don, hogy a zászlóaljakkal csak a ZSH lőszemzállító és javítóes:.közök maradtak, 
míg az ellátó szakasz többi részét az e. hadtáphoz kellett bevonni. Ezeket a 
zászlóaljakat lőszerrel és seb. száll. gk.-val is megerősítettük. Az eztedhadtáp 
első lépcsője rendelkezett a harcfeladat teljesítéséhez szökséges lőszerrel, harcból 
kivont zászlóalj feltöltéséhez szök&óges üzemanyaggal, az ESH-el és javító
vontató erőkkel-eszközökkel és az első lépcső zászlóaljak mögött helyezkedett el. 
Az ezred HVP az elsö lépcsővel együtt mozgott előre. 

A ho. hadtáp erre az idós2akra szintén lépcsózve helyezkedett el. 
A mélybiztosítási öv leküzdése magába foglalta az ellenség támpontjaln, 

késleltetési és végső terepszaloaszon védekező eUenség felszámolását, a főerők· 
nek a föellenállási vonalra történő felzárkózását és kedvező feltételek megte
remtését a védelem főellenállási vonala áttöréséhez. 

A 110. két hk. ezreddel - EVO-atkalmazással - közelebbi feladatként fel
számolta az ellenséges támpontokat, további feladata teljesítése során elhádtotta 
az ellenség ellenlökését, napi feladatának megfelelően, a •hadosztály sávjiiba eső 
biztosítási övben szétverte az ellenség erőit és a fóerók felzárkóztak a fóelleo· 
állási vonalra. 

A mélybiztosítási öv leküzdése jelentős anyagfelhasználással járt. Ugyan
"kkor döntő fontosságú volt, hogy a főellenállási vonalra tö<ténő felzári<ózás 
időszakára a csapatdk rendelkezzenek az áttöréshez szükséges anyagi feltételek.
kel. Ezért •a ho. htp. első lépcsőjébe hadsereg lőszerszállító eszközök kerültek 
besorolásra tüzérségi lőszerrel. 

A mozgó- és kiegészítő készletek fenntartásához, valamint a felhasznált lő
szer pótlásához a HDS 450 t lőszert száHított ki a ho. részére. Mivel az áttö
rést a hadosztály menetből nem tudta végrehajtani, a hk. ho. PK HTPH kéré
sére az elöljáró engedélyezte a HDS szállítóeszközeinek mintegy 5 órára történő 
visszatartását. 

A mélybiztosítási övben 1,5% sérült keletkezésével számoltunk. Ez 160-
170 fő ellátását és hátraszállítását tette szükségessé. Éppen e2étt: az egészség
ügyi biztosítás megszervezése során elege,ndónek bizonyult a határbiztosító gl. e. 
ESH telepítése. A mélybiztosítási öv leküzdése során a ho. el,só lépcsőben 
támadó két hk. e. részére - a ho. kö:relebbi feladata teljesítése során - a tü. e. 
ESH-e és a létü. e. ESH-e, a ho. további feladatához pedig az eü. z. két 
osztályozó csoportja került telepítésre irányonként. Nap végén az állomány eü. 
biztosításához települtek a hk. e. segélyhelyek és •a HDS-től megerősítésre ka
po_tt ö. eü. o. 

A htp. biztosítás megszervezését tehát az jellemezte, hogy a mélybiztosítási 
öv leküzdése során a htp. erök és eszközö'k egyrészét tartalékolni kellett ~ 
áttörés 'htp. feltételei folyamatos fenntartása érdekében. 

A tartalékolás a tüzérségi és más lőszerek gyors pótlásában, a lószerszállít
mányok alárendeltekhez történő · közelítésében, felzárkóztatásában, a hk. C2:ted 
és ho. segélyhelyek települése helyett a fegyvernemi segélyhelyek telepítésében 
nyilvánult meg. 

A hadtápvezetés feladatai is ebből a követelményből fakadtak. Egyrészt: 
a biztosítási öv leküzdésének hadtápbiztosítását, másrészt az áttörés hadtáp-
feltételei megteremtéséf kellett irányítani.--_· · 
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A:i áttörést jelleme:ite, hogy feltételei menet közben jöttek létre, a csapatok 
megfelelő csoportosításban érkeztek ki a fóellenlálási vonalra és biztosították a 
főerők előrevonását. A kijutás után előrevonásra kerültek a felderítő alegysé
gek. A tüZ'ércsoportok, légvédelmi csapatok és a vezeté,i pontok. A főerőket 
olyan távolságon kellett tartani, hogy ne kerüljenek az ellenséges túzfegyverek 
lötávolságába. 

Az áttörés nagy eró- és esik.özösszpontosítást, így arcvonal-kilométerenként 
(az áttötés szélessége 3 km volt) 80 löveget és aknavetőt, km-enként 20 harc
kocsi-sűrűséget követelt meg. A tüzérségi elókészítés 30' -es időtartamú volt, me
lyet intenzív harctevékenység követett. Az anyagfogyás rövid idő alatt na
gyon megnövekedett. Az áttörés tüzérségi 1őszerszükséglete 1,0-1,2 ja. volt. 
Ezért 'különböző rendszabályokat kellett foganatosítani annak érdekében, hogy a 
tüzérségi előkészítés befejezése után a tüzércsapatok legalább 0,4-0,5 ja. tüzér
ségi lőszerrel rendelkezzenek. A fentiekből kiindulva az áttörés megkezdésének 
időpontjára tüzérségi és aknavető lőszerből kiegészítő készletet kellett létrehozni 
az ütegeknél és a HDS, ho. szállítóes2közökön. A főellenállási vonalra történő 
felzárkózás után elsődleges az áttörést végrehajtó zászlóaljak feltöltése. A fel
töttés, ellátás után 'ki kellett vonni minden felesleges eröt és eszközt, amelyekre 
nem volt közvetlenül szükség az áttörési szakaszon. Ezért bizonyult helyesnek 
az, hogy a z. hadtápból csak a lőszerszállító !jk.-k, seb. szá11. gk. és a jav. 
vontató raj maradt a zászlóalj harcrendje mögött. A zászlóalj htp. többi r-észe 
bevonásra került az ezredhadtáphoz. Ez az elv a gyakorlatban is érvényesítésre 
került. 

Az áttörés során a zászlóaljakkal csak az elóbb említett alegységek mozog
hattak. Nem rkis gondot jelentett ezen a harcnapon a z. ellő. sz.-ok felzárkóz
tatása a zászlóaljakhoz 0. nap végén. Jó megoldásnak bizonyult a TP-k kijelölése. 
ahonnan a z. egy tisztje vezette be az dió. szakas>t a z. harcrendjébe. Ez a 
megoldás egyben lehetővé tette más es~özök - lőszer, üzemanyag - btakez· 
tetését is a bonyolult időjárás, terep- és látási viszonyok ellenére. 

A harcnap -során a szállítások ,három ütemben kerültek végrehajtásra. 
Első iitemben a hadosztály és hadsereg eszközei a TEK idósmkában' tüzér

ségi lőszert szállítottak a tüzelőállásOkba. 
Második ütemben a hadosztály htp. első lépcsőből pótolták az áttörés idő

szakában felhasznált lőszert; harmadik ütemben " nap végén befejezték a csa
patok mozgókészletre való feltöltését. 

Az első és második ütemben a htp. első lépcsők oldották meg a feladatot, 
a harmadik ütemben a nap végén valamennyi btp. alegység alkalmazásra került 
a feltöltés érdekében. 

A valóságos anyagátadások, -átvételek megvalósítására kétféle módszer is 
al'kalmazásra került: 

a) Az első .módszer szerint a szállítás felülről lefelé, tagozattól tagozatig 
történt. , 

Ez a módszer 'kedvezőtlen tapasztalatokat eredményezett. Az erős hóvihar, 
a bonyolult útviszonyok, a többszörös · (esetenként felesleges) anyagátrakások 
csökkentették a mozgás ütemét és ezzel együtt az anyagáramlási sebességet. 

b) A harcoló csapatok gyors és szervezett feltölté.se érdekében - a második 
harcnap végén - komplex „tagozat"-kihagyásos (kikerülésa,) módszer· került 
a}kalmaZásra. 
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A nagy. tömegű anyagátvétel a ho. hadtáp első lépcső tervezett települési 
körletében történt. 

A ténylegesen szállitott 235 tonna vegyes anyag átvételére a ho. htp. II. 
lépcsőből operatív csoport különült ki - szállítóeszközök bevonásával. A szál„ 
lítmány átvételére berendelésre kerültek a ho. eszközein kívül az ezredek és 
zászlóaljak eszközei is. Az átrakások számát tehát az csökkentette, hogy a had~ 
sereg sz.állítmánya az ezredhadtápok vonaláig mozgott előre. Az anyagátvételben 
egyidejűleg részt vettek a hadosztály, ezred- és a zászlóaljhadtápok eszközei is. 
E módszert kibontva az 1. sz. melléklet tattalmazza. 

Néhány szót a hadtápvezetésről. A hadtáptörzsek vezetési okmányaikat 
kulturált formában és tattalmasan a „Módszettani Úttnutató" alapján dolgoz• 
ták ki. A jövőre nézve is hasznos tapasztalat viszont, hogy az okmánymintákat 
„mintának" és csakis mintának kell tekinteni, nem pedig lemásolásra alkalmas 
kész okmánynak. Sajnos egyes hadtáptörzseknél tapasztaltuk a közreadott (Jkmá• 
nyok _gépies alkalmazását és éppen ezért a helyzet, az adott egység szervezeté. 
nck figyelmen kívül hagyását. 

A harc hadtápbiztosításáoak megtervezését a párhuzamos munka módsze„ 
rével végezték, melyet jól érzékeltet a: 2. sz. melléklet. 

Mint erről már szó esett az ellátás súlya a zászlóaljhadtápokra hárult. 
Ugyana'kkor az ezred ·hadtáptörzsek, a szolgálatiág-vezetők a szükségesnél keve,. 
sebb figyelmet fordítottak a zászlóaljhadtápok segítésére. 

A hadtáp tervező-szervező munkában - amint ezt a gyakorlat is igazolta -
figyelembe kell venni a téli időjárás sajátosságait, a kialakulható útviszonyokat 
Tap8$ztaltuk, hogy egyes hadtáptöruek ezt nem akarták figyelembe venni a 
menetszámvetések stb. elkészítésénél. S mit hozott a v;alóság? Azt, hogy néhány 
hadtápalegység és HVP például nem tudta v,,grelrajtani -határidőre a megter
vezett menetet. A „rutinból" történő terve2és a téli időjárás saj,átos körülmé
nyeinek figyelmen kívül hagyása esetenként a soron ·következő ellátási feladatot 
is veszélyeztette. 

Az ellátá5 téli körülmények közötti megszervezése a ihadtápmunka központi 
kérdését képette. Figyelembe véve az időjárási prognózist, mely nagy hideget 
(-12 'C, -15 'C), hózivatarokat, erős széljárá.t jelzett, nagy mennyiségű hadtáp
anyag és -technikai eszköz átcsoportosítását kellett elvégezni. 

A hadtáptörzsek alapvető feladatuknak tekintették a személyi állomány éle
lemmel, melegítő ital1al, száraz ruházattal, a pihenéshez szükséges sátrakkal, 
hálózsá:kokkal való ellátását, egészségének megóvását, fagyvédelmét. Ennek érde
kében nagy mennyiségű anyag és technikai eszköz átcsoportosítására került sor. 
A hadtáp személyi állományát felkészítettók a téli időjárási viszonyok közötti el
látási feladatok elvégzésére. A katonákról való gondoskodást példázza, hogy a 
gyak=laton naponta 4300-4500 kalória értékben háromszori meleg étkezés, 3-4 
óránként meleg ital -került kiszolgálásra. Minden katona hálózsákban és sátor„ 
ban pihent. Az egészségügyi szolgálat beosztottai rendszeresen ellenőrizték a 
katonák egésZ&égügyi állapotát és időben gondoskodtak a betegek ellátásáról, a 
fagyvédelem,ől. A hadtáp személyi állomány, a szakáQoktól .a hadtáptisztekig 
áldozatkész és igen nehéz munkát végzett a nelréz időjárási viszonyok közötti 
zökkenőmentes ellátás érdekében. 

A gyakorlat · során szerzett tapasztalataink azt bizonyítják, hogy az élm. 
elló, ~ajt a kialakitott konyha-technológiának megfelelően szükséges telepíteni, 
Az élm. elló. raj telepítésének egy változatát mutatja be a 3. sz. melléklet. 
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Az üza. ellátás egyik fontos tapasztalata, hogy a norma:közi szorzószámok 
átlagosan gépjárműveknél 15-200/o-kal, harcjárműveknél 300/o-kal emelkedtek. 

A téli időjárási körülmények esetenként teliesen jegessé, járhatatlanná tették 
az utak egy-egy szakaszát. A menetek biztonságos végrehajtá&a érdekében MBO
kat kellett szervezni és meg kellett oM:lani az eljegesedett úts2akaszok sózását, 
homokozását. 

Külön gondot jelentett az influenza országos méretü járványa. Ezért bizo
nyult helyes megoldásnak az az intézkedés, amelynek alapján a ho. eszközeivel 
összegyűjtöttük az influenzás állományt és elszállították a kijelölt egységek gyen
gélkedőire. 

Minden katonának hálózsák, gumimatrac és PH ágybetét ketűlt kiadásra. 
Sátorból, pihentetési ,anyagból, felső- és alsóruházatból, valamint lábbeliből kb. 
80/o-os tartalékképzésre került sor. A kísérleti céka kiadott gumiborítású fik
csizma elnyerte a -sor- ,és hivatásos állomány egyöntetű tetszését. 

Hasznosnak ítélhető tapasztalatokkal gazdagodtunk a jövőre vonatkozóan 
is a gy4odaton részt vevő hadtápállomány napi 16 órás folyamatos gyakorolta
tásáoak megs2ervezésébeo, a gyakorlatvezetóség és ·az alegységek szintjén 
egyaránt. 

Bebizonyosodott az a feltevés, hogy ha a megtervezéskor " fiktív és való
ságos feladatok összefüggnek, vagy akár egybeesnek (pi'. a szállírtnány útba
indítása nemcsak megtetvezésre, hanem imitálásra is kerül), akkor a PK HTPH
ek következetesek az eredeti elhatározásuk véghezviitelében. 

Ha azon1ban a megtervezett feladatdkat nem érzik „élőnek", eleve meg sem 
próbáljak végrehajtattni. Ez tény, pedig a PK HTPH beosztottjai körében a 
tervező-szervező munka fontosságának lebecsülését és felesleges munka elvég
zése érzését keltheti. 

A „BARATSAG-78" közös harcászati gyakorlat teljes hadtáp-vetületének 
bemutatásál'a nem tértünk ki. Elsősorban a bonyolult, téli időjárási viszonyok 
között· végrehajtott harcászati gyakorlat hadtápbiztosításával kapcsolatos tapasz
talatdkat kívántuk közreadni. 

(Mellékletek a folyóir,at végén találhatóak 1) 
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