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A MAGYAR NÉPHADSEREG 
HADTAPBIZTOSlTASI RENDSZERE 

FEJLESZTÉSÉNEK ELVI- GYAKORLATI 
KÉRDÉSEI 

A folyóirat ezen összevont rovatában - külön cikkek 
útján - az MN hadtápbiztosítási rendszere korszerűsí
tésével kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdéseket adunk 
közre. Célunk megfelelő elsődleges elméleti ismereteket 
nyújtani a hadtápbiztosítás időszerű kérdéseiről, egysé
ges értelmezéséről, megalapozni az újonnan rendszerbe
lépő hadtápszervezetek rendeltetésszerű alkalmazását, 
vezetését és mindenoldalú biztosításának kérdéseit. Ez
zel kívánjuk megvalósítani a badtápbiztosítás tervezé
sében, szervezésében és a tanintézeti oktatásban részt
vevők egységes szemléletének, gyakorlati tevékenységé
nek összhangját . 

a Szerkesztőség 

A hadtáp biztosítás időszerű problémáiról 

Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy 
a hadtudományok kandidátusa 

A csapatok harcitechnikai eszközeinek fejlődése, a korszerű eszközök töme
ges megjelenése kihatnak a harcok, hadműveletek megvívására, azok lefolyásá
ra. Mivel a harcitechnika fejlődése szinte állandó kísérő jelensége mindennapi 
életünknek, ezek a változások „új" igényeket támasztanak a csapatok hadtáp
biztosításával szemben is és kötelességünk, hogy ezen „új" igényeket a csapatok 
hadtápbiztosítása megbízhatósága érdekében mihamarabb kielégítsük. 

Az „új" igények kielégítését arra az alapelvre támaszkodva kell megoldani, 
mely kimondja, hogy a hadtáp készenlétének, felkészítésének színvonala minden
kor meg kell, hogy feleljen az általa biztosítandó csapatok készenléti és felké
szítési színvonalának. 

A fentieken túl feladatunkat alapvetően behatárolják azok a felső katonai 
vezetés által hozott döntések, amelyek konkrétan megkövetelik tőlünk, hogy a 
hadtápbiztosítás rendszerét tökéletesítsük, egyszerűsítsük úgy, hogy egyidejűleg 
növeljük a hadtáp élet- és teljesítő- és működőkészségét, ezáltal a csapatok had
tápbiztosításának megbízhatóságát. 

Ezeknek az igényeknek, követelményeknek a megvalósítása olyan gyakorlati 
feladatok megoldását teszik időszerűvé, mint: 

- a tábori hadtáp tagozat kikapcsolása után (mely a hadműveleti hadtáp 
felsőtagozatának a megszüntetését jelenti), a feladatok elosztása, a hadtápbizto
sítás rendszerében ténykedő csapat, hadműveleti és hadászati hadtáp között; 
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- az együttműködés rendjének és tartalmának pontosítása a hadtáp és a ki
alakuló egységes fegyverzettechnikai szolgálat között; 

- a csapat repülőerők (HDS légierő) hadtápbiztosítási rendszerének kiala
kítása; 

- az összfegyvernemi jellegű hadtáp szervezetek kialakítása, működési rend
J ük korszerűsítése ; 

- a fegyverzettechnikai eszközök tökéletesítésének és tömeges rendszerbe
lépésének követése a hadtáp területén; 

- a parancsnoki és hadtáp személyi állomány felkészítése a megváltozott 
körülmények közötti működésre. 

Ezekről az időszerű kérdésekről néhány gondolat 
Több éven át lefolytatott gyakorlatok tapasztalatainak elemzése, a baráti 

hadseregek hadtápbiztosítási rendszerének tanulmányozása vezetett oda, hogy ki
alakult a javaslat és megszületett a döntés a tábori hadtáp tagozat megszünteté
sére. Ennek alapvető indokát lényegében az adja, hogy a mi viszonyaink között 
az ilyen jellegű hadtáp tagozatra nincs szükség, mert a csapatok ellátásának rend
jét nehézkessé teszi, az erők és eszközök vezetése pedig a több áttétel miatt bo
nyolult. 

A tábori hadtáp, mint a hadműveleti hadtáp felső tagozatának a megszün
tetése lényegében egy, a hadtápbiztosítás rendszerében lévő tagozat kikapcsolá
s.át jelenti. Ez maga után vonja azt, hogy e tagozat feladatainak megoldását át
csoportosítsuk. 

Nevezetesen a feladatok egy részét a seregtest hadtápra kell ruházni (ter
mészetesen a szervezed feltételek megteremtésével). Milyen feladatok átruházá
sáról beszélhetünk? Ilyenekre gondolunk: kapacitás, élet- és működőképesség 
feltételeinek javítása; szállító, rakodó kapacitás növelése; tömeges üzemanyag 
feltöltő század rendszeresítése; vezetés feltételeinek javítása; a híradás fejleszté
se, a különböző önálló hadtápegységek összevonása, szervezetük egyidejű korsze
rűsítése mellett. 

A megszűnő tábori hadtáp feladatainak nagyobb részét a központhadtáp 
veszi át, a szükséges szervezeti feltételek egyidejű megteremtésével. A központ
hadtáp vonatkozásában sem csupán az erők és eszközök egyszerű átalárendelé· 
séről van szó, hanem arról, hogy a feladatok átvételével egyidejűleg úgy kor
szerűsítsük a központhadtápot, hogy az képes legyen - egy általunk nem kívánt 
háború esetén megbízhatóan végrehajtani összességében az MN haderőnemeinek, 
csapatainak hadtáp biztosítását. Részleteiben: 

- a népgazdasággal való kapcsolattartást, a háború részére szükséges anya
gi-technikai eszközök kísérletezésében, előállításában való közreműködést és a 
csapatokhoz való eljuttatását; 

- a hátországban ténykedő csapatok többirányú, differenciált terjedelmű 
hadtáp biztosítását; 

- az elvonuló, a front állományában harcoló csapatok hadtápbiztosítását. 

E követelmények teljesítése céljából célszerű meghagyni és erősíteni a köz
ponthadtáp azon elemeit, amelyek jól beváltak. Gondolunk itt az ellátó köz
pontokra. Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy a központhadtáp, annak előre
tolt lépcsőjében rendelkezzen olyan mozgó hadtáp csapatokkal, amelyek képe
sek feladataikat az egész ország területén megoldani, ezzel egyidejűleg készek az 
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alaprendeltetésükből fakadó feladatok megoldására: a szövetséges front állomá· 
nyában ténykedő csapatok hadtápbiztosítására. E csapatok teljesítménymutatóit 
úgy célszerű kialakítani, hogy az tegye lehetővé a front állományában harcoló 
seregtest egy-kettő napi harctevékenységének megvívásához szükséges anyagok 
egy fordulóval történő utánszállítását. Milyen szervezetre gondolunk? A jelzett 
feladatok megoldására szükségesnek látszik az őr- és biztosító ezred, az ellátó 
dandár, a közúti és vasúti dandár, 3 vagy több egészségügyi dandár, egyéb 
egészségügyi erők, a technikai biztosítás különböző erőinek megalakítása. 

A korszerűsítés során a központhadtáp készleteit is célszerű megvizsgálni 
és a szervezetet a követelményekhez igazítani. 

Gondolunk itt elsősorban a már említett és békében jól bevált ellátó közpon
tok szervezeteinek tökéletesítésére. E területeken alapvetőnek azt kell tekinte
nünk, hogy az ellátó központokat tegyük alkalmassá a szakcsapatok mozgósítá
sának, felkészítésének irányítására, a háború esetén megoldandó feladataik ha
tékonyabb megoldására. 

Mint ismert, a jövő háborújának egyik alapvető jellemzője lehet a sérültek 
tömeges és kombinált keletkezése a frontokon és a hátországban egyaránt. Ezért 
a tömegesen keletkező sérültek ellátása, gyógyítása szempontjából jelentősen meg
növekszik a hátországban működő állami és katonai egészségügyi intézetek sze
repe. Már most is látható, hogy ennek a növekvő szerepnek csak együttesen és 
szoros együttműködésben tudunk eleget tenni. Ezért a hátországban működő ka
tonai egészségügyi erők és intézmények vezetésére a hátországi egészségügyi ala
kulatok parancsnokságát kell alkalmassá tenni. 

Ami a polgári egészségügyi szervekkel való együttműködést illeti, célszerű 
igazodni az állami vezetési rendhez. Ennek megfelelően célravezető megoldás
nak mutatkozik, ha az MN EÜSZF operatív csoportja működik az Egészség-· 
ügyi Minisztérium vezetési pontján és minden megyében összekötő csoportok ke · 
rülnek kiküldésre a megyei főorvosok mellé. Ezzel a módszerrel biztosítható a 
folyamatos és kölcsönös információcsere, a rendelkezésre álló egészségügyi erők 
rugalmas, racionális igénybevétele. 

Mint közismert, a hátország közlekedési rendszerének folyamatos működését 
a KPM erői és eszközei biztosítják, a HM erőivel és eszközeivel szoros együtt
működésben. A katonai érdekek hatékony érvényesítése céljából különböző ka
tonai közlekedési erők különböző parancsnokságok alárendeltségében működnek. 
A hátországban folyó katonai szállítások biztosítása érdekében nélkülözhetetlen 
feladatként jelentkezik a hátországban néhány közúti és vasúti irány egységes 
üzemeltetési, működési feltételeknek a megteremtése, beleértve az ideiglenes át
rakó körleteket is. Ez esetben is arról van szó, hogy a rendelkezésre álló erők 
igénybevételének racionálisabb megtervezésével növeljük azok élet- és teljesí
tőképességét és a szükséges mértékben centralizáljuk a vezetést. 

Mint látható tehát egy erősebb, életképesebb központhadtáp megvalósítása 
irányában ténykedünk, melynek végsősoron az a célja, hogy a központhadtáp 
állományának egy része garantálja egy váratlanul kitörő háború esetére is a had
tápbiztosítás elsődleges feladatainak a megoldását, majd a mozgósítás befeje
zése után az MN haderőnemei és csapatai haditevékenységének megbízható had~ 
tápbiztosítását. 

A központhadtáp szervezeti korszerűsítésével egyidejűleg gondoskodni kell 
arról is, hogy a vezetési rend és módszer is korszerűsödjék, szűnjék meg a veze~ 
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tésben jelentkező fölösleges áttétel és párhuzamosság. Összességében olyan ve
zetési rendet és módszereket kell kialakítani, amely elősegíti és biztosítja azt, 
hogy a központhadtáp különböző szervezetei a leghatékonyabban működjenek és 
nyújtani tudják azt a maximumot, ami szervezetükben, mint lehetőség rejlik. 

Az MN hadtápbiztosításának vezetése lényegében jelenleg is a fenti köve
telmények szerint történik. A hadtáp vezetését a kijelölt vezetési pontról a HM 
és VK követelményei, a HM direktívája alapján az MNHF valósítja meg a törzs, 
a szolgálatfőnökségek, a seregtest hadtápok közreműködésével, együttműködve a 
HM különböző fegyvernemeivel, szolgálataival. A szövetséges front állományá
ba kijelölt erők hadtápbiztosításának vezetése is ebben a rendszerben történik. 
Mivel azonban a front meghatározott feladatait nem helyben oldja meg, pl. egy 
támadó hadművelet esetén az előremozgás elérheti az 500-700 km-t is, szüksé
ges, hogy a hadtáp vezetés feltételeit erre az esetre is megteremtsük. 

Miről is van tulaidonképpen szó? Arról, hogy az előremozgó front állomá
nyába tartozó csapatok hadtápbiztosítására, a központhadtáp mozgó csapatainak 
a vezetésére még békében ki kell jelölni és fel kell készíteni egy olyan operaiív 
csoportot, amely az MN EHVP-án működve biztosítja a mozgó csapatok opera
tív vezetését, biztosítja a folyamatos együttműködés megvalósítását a FRONT 
HVP-on a front hadtáppal. 

Az operatív csoportot már békében fel kell készíteni, kitelepítését az EHVP 
a helyzettől függően kell megoldani. Előfordulhat, hogy kezdetben a csoportból 
néhány fő a FRONT HVP-os ténykedik. 

Az operatív csoport létét, az operatív vezetés feltételeinek megteremtését 
tulajdonképpen az az ismert elv indokolja, mely szerint a front állományába ki
jelölt csapatok hadtápbiztosítása nemzeti erőforrásokból, a front egységes had
tápbiztosítási terve alapján történik. 

Mit ielent ez a gyakorlatban? Azt, hogy a csapatok készleteinek képzését, 
a készletek feltöltésének rendjét, a fogyasztási normákat, a hadtáp erők és esz
közök manőverét, a katonai gépkocsi utak, a vasúti irányok kijelölését, üzemel
tetésének körülményeit a front parancsnok a hadtáp direktívájában határozza 
meg. 

Ez a tény a HM, MNHF követelményén túl a központhadtáp mozgócsapa
tainak alkalmazására meghatározó jelleggel bír. Ezért a központhadtáp mozgó
csapatainak operatív vezetése elképzelhetetlen, ha a központi vezetést nem köze
lítjük a front HVP-hoz. A gyorsan változó helyzetek naponként, esetenként a 
harc folyamán többször is szükségessé teszik a központhadtáp, a seregtest, a front 
hadtáp erő és eszközei alkalmazásának összehangolását, a kidolgozott tervek át
rendezését. Ezt a feladatot csak úgy tudjuk megoldani, ha az érintett vezető szer
vek közvetlen és állandó kapcsolatban állnak egymással, együttműködnek. 

Az operatív csoport kikülönítése természetesen nem jelenti azt, hogy az úgy
nevezett MN HVP ebben az irányban szerepét elvesztette. A fő kérdések össze
hangolása az, hogy ki, mikor, mit kap a központhadtáptól az MN HVP-on ke
rül eldöntésre. A Front-tól, a seregtesttől és az operatív csoporttól beérkezett in
formáció, valamint a csapat tényleges helyzete alapján. 

Rátérve a következő kérdésre, szükséges annak az aláhúzása, hogy a fegy
verzettechnikai szolálat egységesítése kiemelkedő ielentőségű az MN életében. 
A korszerű technika tömeges megjelenése mindenképpen szükségessé teszi, hogy 
az elaprózott technikai biztosítási rendszert egy egységes rendszer váltsa fel, 
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melyben komplexen és hatékonyabban tudjuk megoldani a hadsereg harckészült
sége szempontjából oly fontos fegyverzettechnikai biztosítási feladatait. 

Mivel ez már közvetlen előttünk álló gyakorlati feladat, gondolom időszerű, 
ha áttekintjük azt, hogy korábban mi volt a hadtáp és a különböző technikai 
szervezetek közötti együttműködés rendje, tartalma és hogyan alakul az az egy
séges fegyverzettechnikai szolgálat létrejöttével. 

A jelenlegi rendszer abból a követelményből kiindulva, hogy biztosítsuk az 
erők és eszközök ésszerű, hatékony és összehangolt alkalmazását, a PK HTPH· 
re, a hadtápra hárul az a feladat, hogy koordinálja: 

- a hadtáp felkészítését, 
- a hadtáp erők és eszközök telepítését, manőverét, 
- a közlekedési utak igénybevételét, üzemeltetését, 
- az őrzés és védelmet, 
- az anyagi eszközök után- és hátraszállítását, 
- a hadtáp vezetését, mint a HVP PK-a. 

Ezt a gyakorlatot az élet alakította ki és a NHH, a lefolytatott gyakorlatok 
tapasztalatai alapján ennek már hagyományai alakultak ki. Több évtized folya
mán a hadtápnak felnövekedett az a káderállománya, amely képes is a követel
ményeknek eleget tenni, a hadtápbiztosítás alapvető kérdéseit széleskörűen és 
eredményesen koordinálni. 

Mi változik, így minek kell változnia az egységes fegyverzettechnikai szol
gálat létrehozása után? Lényegében semmi és semminek, illetve az, hogy egy
részt kedvezőbbek lesznek az együttműködés feltételei azáltal, hogy a hadtáp 
részéről nem 8-9 irányban kell az együttműködést tervezni, hanem csak egy 
irányban a fegyverzettechnikai szolgálat irányába, másrészt a fegyverzettechnikai 
szolgálat az egységesítés után hatékonyabban és eredményesebben tudja megolda
ni az MN harckészültsége és harcképessége szempontjából oly fontos és kiemel
kedő feladatát, a csapatok fegyverzettechnikai biztosítását. Következtetésként 
megállapítható, hogy ezzel a lépéssel a csapatok hadtáp és fegyverzettechnikai 
biztosításának feltételei kedvezőbbek lesznek, melyeket csak a két szolgálat konst
ruktív együttműködésének megvalósításával tudunk realizálni. 

A hadtáp előtt álló időszerű feladatok között már hosszabb ideje és ha le
het mondani kiemelten foglalkoztunk a csapatrepülők (HDS légierő) hadtápbiz
tosítási rendszerek kialakításával, a működés alapelveinek kimunkálásával. Az 
elvégzett munka lényegét a következőkben tudjuk összegezni. 

Az összfegyvernemi hadseregparancsnok hadműveleti alárendeltségébe ke
rülő repülőerők hadtápjának felkészítését a Magyar Néphadsereg összhaderőne
mi hadtáp felkészítésének megfelelően alapvetően a Csapatrepülő Parancsnok
ság és alárendelt hadtáp vezető szervei végzik, együttműködésben az összfegy
vernemi hadsereg hadtáptörzsével. 

Atalárendelés után - elöljárói felelősség alapján - a hadtápbiztosítás fel
adatait a hadseregparancsnok hadtáphelyettese elhatározása alapján, a hadtáp
feladatok a parancsnok utasításának megfelelően valósulnak meg. 

A hadseregrepülők hadtápbiztosítását mi teljes egészében úgy tekintjük, hogy 
az az elvonuló szárazföldi csapatok általános biztosítási rendszerén belül való
suljon meg úgy, hogy a hagyományos hadtáp anyagi-technikai és egészségügyi 
ellátás a jelenleg meglévő kialakított rendnek megfelelően, a speciális repülő 
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anyagellátáshoz szükséges hajtóanyag, repülő szakanyag, repülő lőszer és rakéta, 
stb. a hadsereg, illetve a központhadtáp előretolt lépcső ellátó dandárok raktá
raiból utánszállítással történjen. A felderítő repülő erők vonatkozásában annyi 
eltéréssel, hogy azok alapvetően - egyes nemzeti anyagok kivételével - teljes 
egészében a front légierő bázisairól kerüljön rendszeresen feltöltésre. 

A hadseregrepülők várható alkalmazási feladatait vizsgálva, azok hadtápjá
val szemben támasztható főbb követelményeket abban látjuk, hogy a hadtáp ké
szenléte és képessége feleljen meg a hadseregrepülők készenléti idejének, vár
ható alkalmazási elveinek és manőverező képességének; az anyagi készletek 
mennyisége biztosítsa az alkalmazásból fakadó harcfeladatok végrehajtását a 
hadsereg első támadó hadműveletének egész időszakára; a repülőcsapatok anya
gi készletei lépcsőzése illeszkedjen az elvonuló szárazföldi csapatok anyagi lép
csőzési rendszeréhez; az anyagi eszközök utánszállítása a felülről lefelé történő 
szállítás elve szerint történjen az alárendeltek szállítóeszközei szükség szerinti 
bevonásával. 

Az anyagi készletek egyrésze alegységtől a központhadtáp előretolt lépcső 
ellátó dandárig bezárólag keréken (valamint az alaprepülőtéren előkészítetten) 
legyen tárolva, a többi része a központhadtáp raktáraiban. 

Mindemellett az anyagellátás rendszere tegye lehetővé, hogy a kikülönített 
ezred-hadtáprészlegek a szükséges anyagokat a közelükben lévő - részükre meg
határozott - ellátó bázisokon önállóan is vételezhessék. 

A hadtápegységek egyidöben 2-3 részlegre tagozódva is képesek legyenek 
az ellátási feladatok megoldására és a repülő harctevékenységek komplex had
tápbiztosítására; a sérültek és betegek ellátásának, hátra.szállításának rendszere 
feleljen meg a várható alkalmazási követelményeknek. 

A konkrét hadtáp szervezetek kialakításánál meghatározónak tekintjük, hogy: 

- a gépesített lövész (harckocsi) hadosztály híradózászlóaljak hadtápjainál 
szükséges létre.hozni a helikopterek kiszolgálására ezred szintű készletet, mely
nek egy fordulóval való elszállítását biztosítani kell; 

- hadosztály ellátó zászlóaljnál teremtsük meg az anyagi készletek szük
séglet szerinti tárolásának, szállításának feltételeit; 

- az összfegyvernemi hadsereg futár- és tábori posta zászlóaljnál a rend
szeresített helikopterek után hadosztály szintű készletek kerüljenek létrehozásra 
és fordulóval való szállításuk feltételei biztosítottak legyenek; 

- a hadsereg ellátó dandárban 1-2, a központhadtáp előretolt lépcső el
látó dandárban 1-2 közepes harcnapi anyag keréken történő tárolása és szállí
tása legyen biztosított. Az ellátó dandároknál - a repülő harcitechnikának meg
felelően - egy-egy speciális repülő szakanyagellátó alegység kerüljön kialakításra; 

- a hadseregparancsnoknak közvetlenül alárendelt harci helikopter ezred
nél alegység szintű ellátás végrehajtására olyan századhadtápokat vagy olyan in
tegrált kiszolgáló, ellátó szervezetet hozzunk létre, amely 1 közepes harcnapi -
mindennemű - anyag gépkocsin történő tárolására legyen képes és a sebesültek 
ellátását két zászlóalj típusú segélyhellyel végezze. Az ezred tagozatban két-há~ 
rom közepes harcnapi anyag keréken való tárolására 2-3 irányban osztható ellá
tó századot szervezzünk; 

- a felderítő repülőszázad hadtápbiztosítására olyan két irányban műkö
dőképes integrált kiszolgáló hadtáprészleget szervezzünk, mely képes 1-2 harc-
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napi anyag gépkocsin való tárolására és alegység szintű ellátás végrehajtására, 
az egészségügyi biztosításnál a sérültek és betegek egység szintű ellátására. 

Úgy látjuk, hogy a hadseregrepülőkhöz célszerű szervezni a hadtápbiztosí
tásának tervezésére, szervezésére az összfegyvernemi hadsereg hadtáptörzsében 
,,M"-re a repülőcsapatok hadtápbiztosítása kérdéseiben jártas tiszteket, akik ke
retként részben a csapatrepülő parancsnokság hadtáptörzséből kerülnek átadásra. 

Mint ahogy utaltunk rá, a hadtápbiztosítás egyik időszerű feladatának te
kintjük a vezetés feltételei az élet- és működőképesség javítása szempontjából a 
különböző hadtáp alegységek összevonását „összfegyvernemi" jellegű hadtáp
egységekbe, magasabbegységekbe. Azzal, hogy ezt a problémát a hadművelet és 
központhadtáp tagozatban is megoldjuk, lényegében egy folyamatot zárunk le. 
Ugyanis a csapattagozatban már évekkel ezelőtt az ilyen jellegű szervezetek ki
alakultak, gondolunk a zászlóalj ellátó szakaszra, az ezred ellátó századra, a had
osztály ellátó zászlóaljra. 

Az o:vasóban felmerülhet, hogy tulajdonképpen milyen előnyt is jelenthet ez 
a gyakorlatban? Mielőtt az előnyökről szólnánk, szeretném kihangsúlyozni, hogy 
az „összfegyvernemi" jellegű szervezetek kialakítása során nem egyszerűen a had
tápszervezetek mennyiségi összegezéséről van szó, hanem arról, hogy az új szer
vezet kialakításával egyidejűleg lényegében létszámnövekedés nélkül korszen'.í
sitjük azokat. 

Az előnyökről szólva meg kell említeni, hogy ezen szervezetek kialakításá
val kedvezőbbek lesznek a vezetés feltételei és szabályzataink követelményei 
minden tekintetben érvényesíthetők. A mindenoldalú biztosítás feltételeinek meg
teremtésével javult az életképesség, a belső struktúra megváltoztatásával nő a 
teljesítőképesség (rakodás, üzemanyag tömeges feltöltés), mindezeken keresztül 
javulnak a csapatok hadtápbiztosításának körülményei. 

A hadtáp előtt álló időszerű feladatok során eddig lényegében csak a fel
sőbb szintű tagozatot érintettük. Feltétlen szólni kell azonban a csapatok hadtáp
járól is, mert a fegyverzeti rendszerek korszerűsítése elsősorban és közvetlenül 
ezeket érinti. E tekintetben kialakult gyakorlatot továbbra is követendőnek te
kintjük, mely szerint az új fegyverek rendszerbelépésével egyidejűleg a különbö
ző szintű hadtáp szervek teljesítményének feltételeit a szükséges mértékben meg
növeltük. Napjainkban jelentkezik egy feladat, amiről külön szükséges szólni. 
Ez pedig a lőszer, elsősorban tüzérségi lőszer szükséglet biztosítása, ugyanis 
olyan helyzet alakult ki, hogy csapatainknál mozgókészletként felhalmozott tü
zérségi lőszer az ellátási rendszer szűk keresztmetszetét jelenti, mert a lefolyta
tott gyakorlatok tapasztalatai szerint egyetlen alkalommal sem fedezték a napi 
szükségletet. Erre a helyzetre tekintettel szükséges megvizsgálni a mozgókészletek 
emelésének lehetőségét, s azzal egyidejűleg a szállító kapacitás növelését, annak 
módjait. 

A hadtápbiztosítás rendszerében a fent jelzett korszerűsítés megvalósítása 
kell, hogy párosuljon az intenzív - mind tartalmában, mind ütemében - felké
szítés megvalósításával. 

Ennek során első lépésként fontos feladatnak tekintjük az alapelvek tisztá
zását, a működési utasítások kidolgozását. A továbbiakban nagyjelentőségűnek 
tekintjük a parancsnoki és szakállomány felkészítését. A parancsnoki állomány
nyal meg kell ismertetni a korszerűsített szervezetek lehetőségeit, alkalmazásá
nak, működésének alapelveit, a szakállománnyal pedig mindezeket részleteiben. 
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A jövő kádereink felkészítése érdekében ki kell dolgozni azokat a célszerlt 
szakanyagokat, segédleteket, melyekre támaszkodva a tiszthelyettesi kiképző köz
pontokban, főiskolákon, ZMKA-án megoldható a hadtápbiztosítás alapismere
teinek oktatása, elsajátítása. 

Úgy gondolom, ha ezt megtesszük, akkor nagy lépést teszünk előre annak ér
dekében, hogy a korszerűsített hadtáp szervezetében, működési rendjében lévő 
lehetőségeket mihamarabb a gyakorlatban realizáljuk. 
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A pártpolitikai munka fejlesztésének további feladatai 
a központhadtáp szervezeti korszerűsítésének jegyében 

Dr. Sándor György ezredes 
a hadtudományok kandidátusa 

A központhadtáp állandó harckészültségének biztosításában a háborús fela
datokra történő felkészítésében a szervezetek kiképzésében és fejlesztésében az 
elmúlt évek során is nélkülözhetetlen szerepet játszottak a pártpolitikai szervek . 
Mindennapi munkájukkal egyfelől kedvező politikai légkört teremtettek, a soron
levő feladatok politikai előkészítése, az állomány körében kifejtett tevékenységük 
révén. Másfelől maguk a pártpolitikai szervek is fejlődésen mentek át. Tovibb 
tisztázódtak funkcionális kötelmeik, személyi és szervezeti voáltoztatásokkal, Uj 
intenzívebb képzési rendszerekkel alkalmasabbá váltak a rájuk háruló feladatok 
elvégzésére. Különösen kiemelkedő szerepet játszottak az elmúlt évek során meg
szervezésre kerülő gyakorlatok és bemutató foglalkozások, amelyek a legkorc;zc
rűbb harceljárások alapján módot és lehetőséget nyújtottak feladataik további 
pontosítására, funkcionális kötelmeik gyakorlására. Az így nyert tapasztalatok 
- amelyek egy részére még visszatérünk - tovább gazdagították a hadtápnál folyó 
pártpolitikai munka egészét és segítséget nyújtottak korábban tisztázatlan kérde
sek helyesebb értelmezésében, néhánynak végleges elrendezéséhez. 

Ezzel párhuzamosan, a néphadsereg korszerűsítésének, a harceljárások fejlő
désének függvényeként tovább folyt a központhadtáp erősítése, élet, működő~ 
képességének növelése. A HM direktíV1ában megfogalmazott céloknak megfele
lően ez alapvetően a meglevő szervezetek képességének, védettségének, mo:?:gé
konyságának vezetettségének, felkészítésének és kiképzésének eredményeként tör
tént. Ugyanakkor napirendre került egy, a meglevő rendszer kritikus felülvizsgá
lata, amely tudomásul vette, hogy a további minőségi változások csak racionális, 
új megközelítés eredményeként biztosíthatók. 

Ennek részletes kifejtését a többi tanulmány tartalmazza, a fentiek megemli
tése azonban azért elkerülhetetlen, mert ezek figyelembevétele teszi érthetőbbé 
a pártpolitikai szervek soronlevő fejlesztésének szükségességét és irányát. Annak 
számbavételét, hogy az elért eredmények felhasználásával, a jól bevált és a gya· 
korlat által igazolt formák és módszerek folyamatosságának biztosítása mellett, 
melyek azok a kérdések, amelyeket a megváltozó helyzetben a pártpolitikai mun
ka szervezésében új, más módon kell értelmeznünk, megoldanunk. 

A változások szüksége mellett szerencsésnek minősíthetjük, hogy az elmúlt 
évek során kifejtett erőfeszítéseink révén a lehetőségeink is jobbak, van mire 
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támaszkodnunk. Ebben legfontosabbnak tartjuk, hogy a pártpolitikai apparátus 
tevékenységében az állandó harckészültség politikai biztosítása érezhetően fejlő

dött, kiegyensúlyozott állapotok, szilárd politikai helyzet jellemzi szervezeteinket. 
Különösen pártunk XII. kongresszusát követően, az egyre nehezebbé váló belső 
és ugyancsak bonyolultabb külső körülmények közepette magas színvonalú esz
mei-ideológiai munkával, kellő hatékonysággal oldották meg feladataikat és ered
ményesen járultak hozzá a harckészültség korszerűsítésével, a mozgósítási rendszer 
fejlesztésével kapcsolatos munkához. 

Egyidejűleg szervezeteinkben végrehajtásra kerülő harckészültségi ellenőr
zések és gyakorlatok kellő alkalmat nyújtottak arra, hogy áttekintsék a pártpoli
tikai munkára vonatkozó terveket, tovább pontosítsák azokat és megteremtsek 
az átmenethez szükséges nélkülözhetetlen feltételeket. 

Mindez azzal is együtt jár, hogy megszilárdultak a pártpolitikai munkara 
vonatkozó és a politikai főcsoportfőnök követelményeiben megszabott ismeretek 
és jártasságok. Tovább gazdagodtak az egyes hadtápszervek és tagozatok alap
rendeltetését közvetlenül segítő munkaformák. 

A nagy volumenű tartalékos tovább és átképzés politikai munkájának forga 
tagában növeltük a tartalékos pártpolitikai munkások felkészültségét, összeszokott
ságát, javítottuk összetételük oly fontos mutatóit, mint a felkészültség, rátermett
ség, kor és rendfokozati arányok. 

Széleskörű tapasztalatokra tettünk szert a pártszervezetek megalakítására ~s 
működése tekintetében és kellő előrelátással rendelkezünk bonyolult, háború1, 
körülmények közötti tevékenységükre. Ugyanakkor több valóságos nehézség 
miatt nem sikerült a felkészítés és gyakorlatok adta keretek között a háborús 
felépítés és működés szervezeti és személyi feltételeit maradéktalanul rögzíteni. 
Ennek hátterében olyan számbaveendő és az erre vonatkozó útmutatásokat felül
bíráló tényekkel kell szembenéznünk, amelyek a jelenlegi összekovácsolási, moz
gósítási követelmények és lehetőségek közötti eltérésekből fakad. Az az igény, 
hogy a pártszervezetek ezeken a gyakorlatokon a háborús szervezeteknek és mü
ködésnek megfelelően kiépüljenek és a vezetőség, a titkár személy-szerint rög
zítésre kerüljenek a központ- és tábori hadtáp szerveiben azzal a módosítá:.sal 
volt megvalósítható, hogy többségében a tartalékos tisztek és tiszthelyettesek 
köréből kerültek kiválasztásra. Ugyanis egy szervezet egy időben történő gyako
roltat.ásra legtöbbször egyéb előírások és szükségletek miatt ritkábban, vagy olyan 
rövid időben kerül sor, amely nem teszi lehetővé a fenti követelmények érvé
nyesülését. Minden bizonnyal ezzel a jövőben így kell majd számolnunk és a 
harckszültségi tervekbe a parancsnoki kiképzésre behívottak köréből kell rög'lÍ
teni a pártvezetőségek és titkárok személyét. Ez nem jelent egyébként lényeges 
eltérést, hiszen a tartalékos állomány körében a párttagok döntő, túlnyomó több
sége a tartalékos tisztek köréből kerül ki. Ezeket természetesen később ki kell 
egészíteni a teljes állományt figyelembe véve. Hasonló tapasztalatokkal rendel
kezünk a KISZ-szervezetekre vonatkozóan. Helyesnek és igazoltnak látszik '3.Z 

a feltevésünk, hogy a hozzánk lebiztosított állomány életkora, e kategóriák polgári 
életben látható szervezettsége miatt elsősorban az összfegyvernemi alegységekben 
és csapatoknál van realitása a KISZ-szervezetek megalakításának, a szakcsopor
toknál valószínűbb KISZ-csoportok működtetése. 

E problémakör másik az előbbivel szoros kapcsolatban levő megnyilvánulása 
a tartalékos tisztek és így a tartalékos politikai állomány nagy fluktuációja. 
Ennek mértékét jól szemlélteti a Tábori Hadtiáp szervezeteinél a tartalékos poli-
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t1kai állomány elmúlt 5 éves mozgása. Öt év alatt 1977-1982. között a teljes 
állomány 31 °/o-a, 85 fő került kicserélésre. A változás legfőbb oka a kiöregedés 
( 460/o), valamint a lakóhely változás (35%) volt. A jelenlegi, javuló összetétel 
mellett is a jövőben megközelítően hasonló arányú mozgás várható, amely a 
felkészítés, a készenlét tekintetében számba veendő. 

Nem hagyhatjuk végül figyelmen kívül azokat a v:áltozásokat sem, amelyek 
a tartalékos állomány és ezen belül a tiszti állomány felfogásában, magatartásában 
végbemegy. Az általánosan rendben levő állapotok mellett egy-egy alkalommal 
és egy-egy közösségben érzékelhető a honvédelem fontosságának és szükségessé
gének egy alacsonyabb szintű átélése. Minden bizonnyal mögötte meghúzódnak, 
azok a társadalomban és a közvéleményben uralkodó nézetek, felfogások, amelyek 
az egyre nehezedő külső és belső helyzettel, növekvő elfoglaltságukkal, jövedel
müket fenntartó kiegészítő tevékenységükkel függnek egyrészt össze, másrészt 
amelyek a honvédelem, a hadsereg megítélésében a legutóbbi évek változásai, a 
bonyolultabb, feszített időszak magával hozott. Ezért is ma és a jövőben igen 
fontosnak ítéljük meg a tartalékos állomány körében kibontakozott honvédelmi 
nevelőmunkát a polgári életben általiában, a szolgálat, a gyakorlatok során pedig 
különösen. 

A fentiek előrebocsátását követően vizsgáljuk meg a szervezeti korszerűsítes 
milyen változtatásokat igényel a központhadtáp pártpolitikai munkájának szerve 
zetében, felépítésében és irányításában . 

I. 

A központhadtáp pártpolitikai szerveinek felépítése 
a korszerűsítés függvényében 

a) A szervezetek korszerűsítése egyidejűleg több síkon történik. Elsőnek a 
változásokat kísérjük nyomon, amelyek a meglevő szervezeti keretek megőrzé
sével, annak határain belül történnek. Ezek elsősorban is a működőképesség 
növelésével és az adott szervezet alkalmazási lehetőségének bővítésével, a moz
gékonyság és védettség, a technikai felszereltség további erősítésével vannak 
kapcsolatban. 

Az ennek során jelentkező feladatok megértetését és a pártpolitikai okmá
nyok szükséges átdolgozását tekinthetjük elsődleges és azonnal végrehajtásra ke
rülő feladatnak. 

Másodikként kellő megfontolás alapján vizsgálni és ahol szükséges módosí
tani kell a politikai biztosítás személyi feltételeit is. Ezen belül különösen fon
tossá vált az egészségügyi szervezetek pártpolitikai állományának mennyiségi és 
minőségi növelése. 

A gyakorlatokon szervezett tapasztalatok, valamint az egészségügyi intéze
tekre háruló egyre nagyobb követelmények arra hívták fel a figyelmet, hogy az 
egészségügyi szervezetek alap-intézeteiben - amelyekből a legtöbb van - javítani 
kell a személyi feltételeket. Ezt az teszi elsősorban is szükségessé, hogy a kór
házak korszerűsítésével nőtt azok befogadóképessége, az ott rendszeresített állo
mány és további tagozódás is jellemezte a változásokat. Ezért teljesen indokolt, 
hogy minden egészségügyi intézeteinkben ahol a funkcionális feladatok egyfelől 
megkívánják, másfelől az intézet létszáma a 100 főt meghaladja az eddigi egy 
politikai helyettes mellé instruktor beállítása. 
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A tábori kórházakban folyó tevékenység a korábbi egysíkú, egyirányultsagú 
ellátás helyett ma többprofilra fejlődik fel és ez megkívánja, hogy a szakmapoli. 
tikai munka is ennek megfelelően szélesedjék. 

Nem kevésbé fontos az is, hogy figyelembe véve a léts2Jám-növekedést, vala
mint az itt szolgálók összetételét lehetőség nyílik személyi feltételek révén is a 
pártpolitikai munka differenciáltabb, az állománykategóriához jobban igazodó 
szervezésére. Azt is őszintén meg kell mondanunk, hogy a tábori kórházak poli
tikai vezetésére a szűken értelmezett pártpolitikai munka mellett jónéhány olyan 
vezetési, szervezési, ha úgy tetszik igazgatási feladat hárul, amelyek más katonai 
szervezetekben a parancsnokok által kielégítően megoldást nyer. Valójában itt 
arról van szó, hogy a tábori kórházak parancsnokainak zöme nem rendelkezik a 
szükséges vezetői és főként katonavezetői jártassággal és így ezekben a kérdé
sekben több segítséget vár politikai helyettesétől. De talán még ennél is fonto
sabb, hogy a kórházparancsnokok lévén maguk is orvosok, idejük jelentős részét 
a műtő-asztalnál, vagy a betegágynál töltik szakmai felkészültségük szerint. Ez 
ugyancsak a politikai munkások operatív, az intézet vezetésével kapcsolatos te
endőit növeli. 

Igazán ezekben az években lezajlott gyakorlatok során próbáltunk szembe
nézni azzal a ténnyel, hogy milyen feladatok hárulnak a pártpolitikai munkásokra 
a betegállomány részéről. Tanulmányoztuk az ezzel kapcsolatos háborús, minde
nekelőtt szovjet irodalmat is. Bizony, ha valaha is fontos, az elesett emberek 
körében különösen nélkülözhetetlen a jó szó, az emberi törődés, a segítségnyújtás. 
Nem egyszerűen a betegek tájékoztatása a kialakult helyzetről, persze az is, ha
nem ennél lényegesen több és bővebb tennivalók hárulnak a politikai munkásra 
a betegek körében. Ezt csak az orvosok és betegápolók aktív közreműködésével 
lehet elvégezni. Ma még alig belátható milyen jelentősége lehet a betegek köré
ben kialakuló közérzetnek, milyen gondolatok, törekvések és szándékok alakít
hatók ki körükben. 

Végül, de nem utolsó sorban ez a helyzet lényegesen megjavítaná a pórt·· 
alapszervezet létrehozásának, működésének feltételeit. Hiszen, más békében élő 
szerveknél jól bevált gyakorlatot követve ebben az esetben kézenfekvőnek tűnik 
a politikai instruktorhoz a pártalapszervi vezetőség titkári funkcióját rögzíteni. 
Ez lényegesen javítani fogja a párt alapszervezetek működőképességét, akcióké
pességüket és szervezettségüket. Hiszen a pártpolitikai apparátusba lebiztosított 
állomány jártassága és felkészültsége csakúgy, mint a tartalékos képzés, tovább
képzés irányultsága nagymértékben hozzájárul a pártmunka eredményes szervezé
séhez, irányításához. 

A következő, az egészségügyi intézetek szervezésével összefüggő változás, 
a korábbi kórházbázis főnökségek egészségügyi dandárokká történő átalakításával 
kapcsolatos. Bár ezek a dandárok alapvető rendeltetésüket és működési elveiket 
tekintve átveszik és folytatják a kórházbázis főnökségek szerepét, de belső kor
szerűsítésük révén mozgékonyabbá, működési feltételeiket tekintve biztosítottabbá 
válnak. 

Ennek egyik lényeges eleme a kiszolgáló és ellátó zászlóalj új szervezete. -.,, 
Mennyiségi növekedése és minőségi összetétele módot nyújt arra, hogy a dd. több, 
megosztott település vagy irány alapján is fennakadás nélkül végezze munkáját. 
Ezért a pártpolitikai apparátus felépítése kell, hogy kövesse a megnövekedett 
feladatokat. A funkcionális feladatokat és a szervezeti elemeket figyelembe véve 
szükséges, hogy a zászlóaljnál 5 főből álló pártpolitikai apparátus működjön. Ez 
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a létszám abból az alapelvből is fakad, amely a legutóbbi döntések alapján 
század-politikai megbízottak bevezetését határozta el. Így a zászlóaljnál szüksé
ges egy politikai helyettes, egy főinstruktor - aki egyben a pártalapszervezet tit
kára és három instruktor szükséges, akik a három ellátó századpolitikai helyettesi 
feladatkört látják el. 

A dandár szervezeteiben a jelenlegi állománytábla szerinti apparátussal 
egyetértünk, kivéve a vérellátó állomást és a sebesült szállító századot. Vélemé
nyünk szerint a vérellátó állomás munkájának jelentősége, az ;1dott dolgozó 
mintegy féls2áz ember körében szerveződő pártpolitikai tevékenység szervezése 
szakértő irányítót kíván. Így itt egy politikai helyettes beállítása szükséges. A 
sebesült szállító század nagyságrendje - másfélszáz ember - feladatának bonyo
lultsága - három irányba tevékenykedhet - indokolja, hogy a politikai helyettcfi 
mellé egy instruktor beállításra kerüljön. 

Végül a dandár politikai osztályának szervezetét a következő elvek alapján 
alakítsuk. Figyelembe kell vennünk az alaprendeltetést, a működés elveit, az 
alkalmazás körülményeit, amelyek alapján arra a következtetésre kell jutnunk, 
hogy egy erős politikai szervezetre van szükség, amelyik képes a felső útmutatá
sok birtokában szervezni és irányítani a dandár pártpolitikai munkáját. A poli
tikai osztály összetételét és létsz;ámát a politikai munka funkcionális feladatai és 
a dandár szervezeti tagoltsága határozza meg. 

Valamelyest részletesebben azért foglalkozunk a dandár politikai szervének 
elemzésével, mert ezt tekintjük irányadónak, a többi dandár politikai szervezeté
nek összetételére vonatkozóan. A politikai osztály funkcionális feladatának kc11 
tekintenünk: 

- az alkalmaússal kapcsolatos - a barcbiztosítással - közvetlenül össze
függő feladatokat; 

- a párt-, KISZ-szervezetek munkájának szervezésével, ir,ányításával, nyil
vántartási teendőivel kapcsolatos kérdéseket; 

- az állomány körében folyó felvilágosító agitációs munka szervezése; 
- a csapatok és intézetek fegyelmével, rendjével, a kitűntek népszerűsítésé-

vel kapcsolatos teendők; 
- az információs, tájékoztató tevékenység; 
- a helyi lakosokkal való kapcsolat és a területi politikai szervezés feladatai; 
- az alárendelt csapatok és intézetek politikai munkájának helyszíni segítés~. 

felügyelete. 

A felsoroltakból kitűnik, hogy az osztály létszámát összetételét megközelítő
en állandónak tekinthetjük, ettől lényeges eltérésre az alkalmazásban mutatkozó 
változás esetén kerülhet sor. 

A legutóbbi gyakorlaton az ellátó dandár alkalmazásának körülményei között 
vizsgáltuk a politikai osztály helyzetét, feladatát, szervezését. Az itt szerzett 
tapasztalatok is azt a feltevésünket igazolták, hogy a központhadtáp alárendelt
ségében szerveződő dandárokra a felsorolt funkciókat figyelembe véve mintegy 
9 fős politikai osztály létrehozása indokolt. 

Visszatérve az egészségügyi dandárok kérdésére azzal kívánjuk zárni fejte
getésünket a pártpolitikai apparátus szervezéséről, hogy a most jóváhagyott szer
vezet és az ·általuk javasoltak között néhány fős, dandáronként 4-5 fő eltérés 
van. Az eltérés a gyakorlat nyújtotta tapasztalatok elemzéséből fakad, amelynek 
megoldásában két út járható. A jelenlegi tervezési időszak véglegesített létszám" 
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adatai arra nyújtanak lehetőséget, hogy a szervezeteken belüli átcsoportosítással, 
a legfontosabb elvét követve korrigáljuk a szervezeteket. A másik út, hogy a 
következő tervciklusban tervezni és érvényesíteni kell az így már nyilvánvalóvá 
vált igényeket. 

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az egészségügyi dandárok pártpolitik.li 
apparátusa ma nem lenne képes teljesíteni feladatait. Erről szó sincs. Hiszen az 
előző tervciklushoz képest szervezetileg és létszámban is növeltük az apparátust, 
amelytől a pártpolitikai munka hatékonyabb végzését joggal elvárhatjuk. A vál
tozás és fejlesztés igénye, a következő tervciklus előkészítését hivatott szolgálni. 

b) Az eddigiektől sokban eltérő új szervezeti elemként belépő ellátó dandar 
pártpolitikai apparátusának bár nem kell mindent előröl kezdeni, hiszen a TEB 
és a TMB feladatainak gyakorlása során sok azonos, vagy közel hasonló tevé
kenység ismétlődik az új szervezetekben is, azonban lényegét tekintve a feladatot 
új módon kellett megközelíteni. A már említett gyakorlaton volt lehetőségünk 
számvetést készíteni és megalapozott következtetéseket levonni a dandár párt
politikai szervezeteire és feladataira vonatkozóan. 

A pártpolitikai apparátus jelenlegi felépítése - amelyet a tervezett állomány
táblák tartalmaznak - jó feltételeket teremtenek a folyamatos és hatékony poli
tikai munka végzésére. 

A politikai osztály szervezetének kialakítiása során azokból az elvekből 
indultunk ki, amelyeket már az egészségügyi dandároknál felvázoltunk, azz::il 
kiegészítve, hogy az ellátó dandár egy vagy több irányba fejti ki tevékenységét, 
illetve, hogy mobil készletei mellett az állandó készletekkel történő utánpótlá1,a 
is nagy volumenű feladatát képezi. Az azonban már most látható, hogy a poli
tikai osztály tevékenységében a jelenlegi szervezet mellett igen nagy figyelmet 
kell fordítson az alárendelt csapatok és intézetek közvetlen, helyszíni segítésére. 

Az ellátó dandár politikai osztályának szervezetét 9 főben elégségesnek tart
juk és ez módot nyűjt arra, hogy a szervezeten belül átcsoportosítást hajtsunk 
végre. 

A híradó, műszaki századoknál szervezett 2-2 fő pártpolitikai munkás képe; 
feladatát teljesíteni, alkalmazásoknál a tiábori kórházaknál felvázoltakat itt is 
irányadónak tekintjük. 

Nagyobb gondot a dandár zászlóaljainál szervezett apparátus létszáma 
okoz. Ugyanis a zászlóaljak tervezésénél a korábbi felfogás által elfogadott 3 főt 
vettük figyelembe. Ezt azonban az élet felülbírálta. Úgy gondoljuk, azok a zászló
aljak, amelyekben 3 százados, vagy ennek megfelelő tagozódás, valamint egynél 
több működési irány és mintegy félezer katona tevékenykedik az apparátusnak 
5 főből kell állnia. 

lgy a kiszolgáló ellátó zászlóalj 2 fős apparátusa, de különösen a gépkocsi 
zászlóaljak 3 fős, az üzemanyag szállító zászlóaljak 3 fős apparátusa minden
képpen kevés és erre a következő tervezési időszakban vissza kell térnünk. Mai 
állománytáblánk alapján a zászlóaljakban 1 politikai helyettes és 2 instruktor 
munkájának megszervezésében azt tartjuk helyesnek, hogy az egyik instruktor a 
pártalapszervezet titkári feladatait is ellátja, a másik pedig a zászlóalj tagolt 
alkalmazása esetén a másik irányban ténykedő alegységnél végzi a pártpolitikai 
munkát. 

c) A vasúti és közúti dandárok, az őr- és biztosító ezred, a haöifogoly 
gyűjtő állomás és más háborúban felállításra kerülő szervezetek pártpolitikai 
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apparátusának szervezése érdemileg nem változott az előző tervidőszakhoz képest. 
A szervezeti elemek növekedése, növelte a politikai apparátus létszámát és az 
irányító politikai osztály feladatát. 

d) A hátország egészségügyi alakulatok parancsnokságának békében létre
jövő szervezete és háborús működésének feltételeit a ráháruló feladatok és egyéb 
olyan körülmények határozzák meg, amelyek a központhadtápban érvényesülő 
irányítási renddel kapcsolatosak. Ezekre az irányítás ·áttekintése során kitérünk. 
A HEAP politikai osztályát alkalmassá kell tennünk a háborúban hozzá tartozó 
szervek és intézetek irányítására. Alapvetően dandár szintű politikai osztály 
működésével számolunk mintegy 9 fővel. 

Az alárendeltségében tartozó mozgókórházcsoport-főnökség 6 fős politikai 
osztálya a HEAK közvetlen irányításának eredményeként és az alárendelt szer
vezetek alacsonyabb száma miatt (az eü. dd. vizsonyítva) képes a ráháruló fela
datokat ellátni. Az alárendelt szervezetekben, intézetekben szervezett politikai 
apparátusra vonatkozóan, az egészségügyi dandároknál kifejtetteket tekintjük 
irányadónak. 

e) A politikai apparátus jelenlegi szervezete a központhadtáp középirányító 
szerveinél a közlekedés kivételével egy kevés kiegészítéssel alkalmas háborús 
feladatainak ell,átására. Ezek megerősítése egy-egy fő instruktorral azért is indo
kolt, mert minden bizonnyal a jelenleg üzemi joggal működő pártvezetőségek 
folyamatos munkája a körülmények miatt nem lesz biztosítható. 

A közlekedési szolgálat és a KSZFI békében megnövekedett feladatai ,gy 
instruktor beállítását teszi szükségessé, háborús feladatainak teljesítése pedig 
dandár szintű politikai osztály szervezését indokolja . 

Összefoglalva a pártpolitikai apparátus szervezeti helyzetét fontosnak tartjuk 
hangsúlyozni, hogy sikerült teljesíteni az erre a tervidöszakra vonatkozó elkép
zeléseinket, és a korszerűsítés eredményeként tovább nőtt az apparátus lehetősége. 
Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy ez a lehetőség csak céltudato~ 
munka, eredményes felkészítés révén válhat valósággá. Ezért is soronkövetkező 
feladatunknak az új szervezetek és a fejlesztésben szereplő változások nyomán 
szükséges korrekciók végrehajtását a harckészültségi tervekben és a lebiztosított 
állomány minél gyorsabb felkészítését tekintjük új, megnövekedett tennivalóikra. 

II. 

A központbadtáp pártpolitikai munkájának néhány sajátossága, 
az irányítás tartalmi feladatai 

a) Békében és háborúban egyaránt a pártpolitikai munka irányításával 
szemben támasztott tartalmi követelmények az MSZMP PB 1967. márc. 7. hatá· 
rozatában, valamint a politikai főcsoportfőnök 020. sz. intézkedésében kerültek 
meghatározásra. 

"""' Az elmúlt évek során a háborús feladatokra történő felkészítés részeként 
sokat tettünk a politikai munka irányításának fejlesztése érdekében. Ennek során 
tovább tisztázódtak az egyes vezetési szintek funkcionális kötelmei, valamint 
azok a sajátosságok, amelyek a hadtápbiztosítás kialakult rendjéből fakadtak. 
Úgy ítéljük meg a mögöttünk álló időszakot, hogy az gazdag tapasztalatokkal 
szolgált és kellő alapot teremtett az újabb fejlesztés végrehajtására. 
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Az irányítás tartalmi kérdései közül az alábbiak bírnak vizsgálatunk szem
pontjából nagy jelentőséggel: 

- a központhadtáp eddigi felépítése, a pártpolitikai munka irányításában 
azt a felfogást erősítette, hogy a Hadtápfőnökség Politikai osztálya mindenek
előtt a központhadtáp hátországban települt szervezeteit és intézeteit irányítja és 
csak elvi útmutatásokkal vezeti a központhadtáp elvonuló részét, a tábori had
tápot. 

Ezt a szemléletet erősítette az az objektív helyzet is, hogy még a Hadtáp
főnökség Politikai osztálya négy tiszttel végzi munkáját, a TH politikai osztálya 
18 főből áll, ._, 

- a központhadtáp elvonuló állománya körében folyó pártpolitikai munka 
tartalmi követelményeire, az átalárendelés feltételezése mellett egy megszokott 
felelősség érvényesült, amely az egységes vezetés, irányítás elveit zavarta; 

- hasonlóan nagy jelentőségű esemény volt a Számítási Év bevezetése, amely 
a pártpolitikai szervek irányítására, készenlétének elérésére befolyást gyakorolt; 

- komoly gondokat okozott a hátországban tevékenykedő egészségügyi csa
patok politikai munkájának irányítása, nem lévén olyan vezető testülete, amely 
ezeket összefogta, egységes rendben irányította volna; 

- végül az irányítás egész rendjének eléggé tisztázatlan és gondok forrását 
jelentő helyzete abból fakadt, hogy a vezetés szintjei nem voltak kellően körül
határolva, funkcionális feladataik rögzítve. 

b) Egy másik, a pártpolitikai munkát érdemben befolyásoló körülmény a 
mozgósítás során létrejövő szervezetek és intézetek pártszervezeteinek kialakít:í.
sával és irányításuk rendjével kapcsolatos. 

A „Bástya-81" gyakorlat lényeges módon elősegítette a pártmunkára vonat
kozó felfogást és gyakorlatot. A dolog lényege úgy ragadható meg, hogy alap
vető törekvéseinknek tekintjük a pártszervezetek és testületek működésének biz
tosítás.át mindaddig és mindenütt ahol ennek a reális lehetősége fennáll. 

1gy például a mozgósíoás során felállításra kerülő szervezetek pártalapszervc
zetének, vezetőségének létrehozásában csak akkor és csak ott kell szűkíteni az 
egyébként béke időszakban alkalmazott formákat és módszereket, ahol erre a 
körülmények és az idő nem nyújt lehetőséget. 

Ez a felismerés és szándék azt a nagyon fontos nélkülözhetetlen erőforrást 
kívánja minden körülmények között biztosítani, amelyet a pártszervezetek és 
párttestülctek a rendkívüli körülmények közepette nyújtani képesek. 

A fentiekből kiindulva, a központhadtiáp területén békében is funkcionáló 
üzemi jogú pártvezetőségek tevékenységét a rendkívüli körülmények között is 
szeretnénk megőrizni. Ha - a különböző helyőrségekből kialakult irányító párt
testület nem tud funkcionálni, ott és arra az időre a politikai szervek gyakorolják 
ezeket a funkciókat. Ha a helyzet azonban megengedi a párttestület munkáját 
felújítani, folytatni kell. 

Valamelyest bonyolultabb a mozgósítás során felállításra kerülő pártszerve
zetek kérdése. Itt is természetesen a legrövidebb idő alatt gondoskodni kell az 
alapszervezetek megalakulásáról, működési feltételeik biztosításáról. Bizonyos 
mértékig változott a szervezetek korszerűsítése kapcsán a pártszervezetek felé-
pítésére vonatkozó eddigi gyakorlat. 

Mi azt az elvet valjuk, hogy háborús körülmények között a választott párt
testületek, csapatok, intézet szinten képesek funkcionálni. Eddig a központhadtáp 
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csapatainak és intézeteinek jelentős részében egy pártalapszervezet létrehozására 
törekedtünk. A most végrehajtásra kerülő szervezeti korszerűsítés mindenekelőtt 
a dandár szervezet elterjedése és benne a nagy léts~mú zászlóaljak létrehozása, 
valamint egy-egy dandár többirányba történő alkalmazása indokolja, hogy az 
alapszervezeteket az alegységekben és pártvezetőségeket a zászlóalj, ezred veu
tési szinteken hozzuk létre. 

Ebből az okfejtésből az is következik, hogy dandár és ettől magasabb veze
tési szinten a választott párttestületekre háruló irányitlási feladatokat a politikai 
oszóályok látják el. 

e) A pártpolitikai munka irányításának tartalmi feladatai közül fontos sajá
tosságnak ítéljük meg, hogy a központhadtáp tevékenysége egyidejűleg bontakozik 
ki a hátországban és a fronton. Ez különösen a konkrét feladatok differenciálásá · 
ban és az operatív ir,ányítás végrehajtásában állít jelentős követelményeket az 
irányító politikai osztály felé. 

Ahhoz, hogy ezeket a sajátosságokat kellően érzékelhessük, át kell tekin
tenünk, a pártpolitikai munka legfőbb tennivalóit, a harchelyzetben. Ezeket az 
alábbiakban foglaljuk össze: 

- a Magyar Szocialista Munkáspártnak. a haza megvédésére vonatkozó 
határozatának, ismertetése, megértése, elfogadtatása, és az abból fakadó konkrét 
feladatok értelmezése, a szervezet a csapat működésére vonatkozóan; 

- a VSZ orsz.iágainak valamint főparancsnokának direktívájából a harc a 
háború megvívására vonatkozó legfontosabb elvek megismertetése, elfogadtatása; 

- a háború okainak jellegének és célj-ának megértetése, a baráti hadseregek 
internacionalista összefogásának és együttműködési készségének, mint a győzelem 
egyik feltételének biztosítása; 

- a személyi állomány körében folyó ideológia munka hatékony végzése, 
az ellenséges ideológiai hatások elleni védelem szervezése; 

- a magas eszmeiségen alapuló olyan akarati tulajdonságok, mint a bátorság, 
hősiesség, a győzelembe vetett hit, áldozatkészség, bajtársiasság és segítőkészség 
kialakítása és megszilárdítása; 

- az egyszemélyi vezetés, a szervezettség, a fegyelem erősítése és fenntartása, 
a személyi állomány mozgósítása, a parancsok végrehajtása, aktív, kezdeményt:7.Ő, 
cselekvő készségének biztosítása; 

- fegyvereinkbe, és erőnkbe vetett bizalom erősítése, saját és a szövet-séges 
csapatok sikeres bemutatása az ellenség gyűlöletére való nevelés és felkészítés; 

- a front és hátország a hadsereg és a lakosság kapcsolatának szervezése, a 
harctevékenységek körzetében. a történelmi és kulturális értékek megóvása, a 
hadifoglyok és sebesültek körében folyó munka megszervezése; 

- a személyi pótlás rendjében, valamint a tudatos tagfelvételi munkával, a 
kommunisták és KISZ-tagok célszerű elosztása és példamutatásuk elősegítése; 

- a személyi állományról történő minden oldalú gondoskodás feladatainak 
segítése, és ellenőrzése. 

E felsorolt és alapvetőnek ítélhető feladatok megszervezésének irányítása 
és konkrét végrehajtása, önmagában bonyolult, átgondolt, tervszerű munkát 
igényel. Ugyanakkor a már említett sajátosságból adódóan a központhadtáp 
harcrendjét, hadműveletét feladatait számba véve minden bizonnyal az előbb 
felsorolt feladatok végrehajtása más és más konkrét formát vesz fel függően az 
adott hadtáp csapat vagy intézet földrajzi elhelyezkedésétől, funkcionális felada
tától és a konkrét hadműveleti helyzettől. 
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Különösen szembetűnő ez a sajátosság ha abból indulunk ki, hogy a központ· 
hadtáp jelentős része feladatát, békehelyőrségben lényeges szervezeti változtatá
sok nélkül teljesíti még másik jelentős része a háború első napjaiban vagy azt 
megelőzően kerül felállításra, és igen rövid idő alatt körleteiket elhagyva esetleg 
több száz km-i távolságra megalakulási helyüktől fejtik ki tevékenységüket. Ezek• 
nél a hadtáp csapatoknál és intézeteknél a pártpolitikai munka alapvető felad:1-
tainak megoldásánál a fenti sajátosságon túl még messzemenően figyelembe kell 
venni azoknak a vezető hadműveleti szerveknek az útmutatásait, valamint a 
harcoló csapatok konkrét tevékenységét, amelyek kiszolgálását kell elvégezniük. 

A felsoroltakból egyértelműen következik, hogy a Hadtiápfőnökség Politikai 
osztályának irányító munkájában a harctevékenység pártpolitikai munkájának 
megszervezése során megkülönböztetett figyelmet kell fordítania, és intézkcdé.:· 
seiben konkrétan meg kell határoznia mindazokat a követelményeket, amelyeket 
általánosságban minden hozzátartozó csapat és intézet politikai munkájában érvé
nyesítenie kell, és külön ki kell térni azokra a követelményekre, amelyek n 
elvonuló hadtáp csapatok és intézetek tevékenységében, illetve a béke-helyőrség· 
ben vagy összpontosítási háborús körletben tevékenykedő csapatok és intézetek 
számára irányadóak. 

cl) A pártpolitikai munka tartalmi feladatainak .áttekintését a politikai szer
vek tevékenységének számbavételével folytatjuk. Ezek közül a legfontosabbak: 

- a Magyar Szocialista Munkáspárt honvédelmi politikájának megérteté5ét, 
végrehajtását biztosító politikai munka megszervezése, irányítása; 

- a párt- és KISZ-szervezetek életének, tevékenységének szervezése, irányi · 
tása és ellenőrzése, továbbá a pártépítéssel, a pártfegyelmi munkával kapcsolatos 
feladatok elvégzése; 

- az alárendelt parancsnok és politikai helyettesek politikai tevékenységénd 
irányítása; 

- a személyi állomány eszmei-politikai szilárdságának biztosítása, a burzso:i.
ideológiai és ellenséges propaganda elleni védelemmel kapcsolatos feladatok. 
megszervezése; 

- az öntudaton alapuló vasfegyelem magas szinten tartását elősegítő poJ;~ 
tikai munka szervezése; 

- az agitációs munka irányítása, a hangulat elemzése, befolyásolása, a poli
tikai báj ékoztatás megszervezése; 

a propaganda és a kulturális munkával kapcsolatos feladatok végzése; 
- a speciális propaganda feladatainak megszervezése; 
- a baráti hadseregekkel közös harcfeladatok végrehajtása során a szövet-

séges csapatok politikai szervezeteivel történő feladatainak végrehajtása; 
- a politikai munkás-állomány kiegészítése és pótlása; 
- a politikai munka végzéséhez szükséges, anyagi, technikai ellátás meg-

szervezése; 
- a politikai vezetés folyamatosságát biztosító rendszabályok kidolgo.lá:.a 

és bevezetése. -

e) A pártpolitikai munka tartalmi követelményeinek megvalóc;ításában meg
határozó szerepet játszik az egyszemélyi parancsnok. A központhadtáp csapataino:ik 
és intézeteinek szervezeti felépítéséből és vezetéséből fakadóan megkülönböztetett 
figyelmet kell fordítanunk az egyszemélyi parancsnokok felkészültségének a 
pártpolitikai munka szervezésének és vezetésével kapcsolatos ismereteinek elsajá-
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títására. Alapvetőnek kell tekintenünk, hogy mint egyszemélyi vezető oszt
hatatlan politikai, jogi és erkölcsi felelősséggel valósítja meg a politikai és kato
nai vezetés egységét. Felelős azért, hogy az általa vezetett szervezet tevékeny
ségében a párt politikája maradéktalanul érvényesüljön a személyi :állomány 
politikai állapota, harci-fegyelmi felkészítése és vezetése valamint az állományról 
való minden oldalú gondoskodás politikai céljainkkal egyezően valósuljon meg. 
A parancsnok a politikai munkával összefüggő feladatok végrehajtására az alá
rendelt parancsnokoknak politikai szerveknek parancsokat, utasításokat ad. 

E feladat eredményes végrehajtása, akkor biztosítható, ha a parancsnok 
elhatározásainak meghozatalánál, valamint a harctevékenységek tervezése, na
vezése és irányítása során tanulmányozza a politikai munka követelményeit, az 
alárendeltek politikai állapotát és fegyelmi helyzetét, az ellenséges csapatok 
morális mutatóit, továbbá azokat a tapasztalatokat és változásokat, amelyek e 
tényezőkben végbemennek időben intézkedik a politikai munka fő irányaira és 
feladataira, biztosítja annak, személyi, anyagi feladatait és megszervezi a törzs, 
valamint a politikai szerv folyamatos együttműködését. A politikai munka irá
nyításában és végrehajtásában nagy szerepet játszik az alárendelt parancsnokok 
aktivitásának kiváltása és fejlesztése. 

A parancsnokok a pártpolitikai munka végrehajtásában támaszkodnak a 
politikai szervek, a politikai helyettesek szakértelmére, munkájára. A politikai 
munka hatékonyságát számos körülmény befolyásolja, amelyek közül az alábbiak 
számba vételét nélkülözhetetlennek tekintjük: 

- a csapatok politikai állapotának és a harc-feladatokra történő állandó 
készenlétének fenntartása érdekében végzett folyamatos politikai tevékenység; 

- a harchelyzetrt vonatkozó adatok folyamatos gyűjtése, tanulmányozán, 
és értékelése, a helyzet pontos ismerete, a törzsek és politikai szervek közötti 
együttműködés és kölcsönös tájékoztatás biztosítás; 

- a konkrét helyzet-elemzés alapján idejében hozott, rövid és világos inté.:?.
kedések kiadása, valamint azok megszervezésének és végrehajtás·ának ellen
őrzése; 

- a parancsnoki és a sorállomány politikailag aktivizálható széles rétegeinek 
bevonása a politikai munkába; 

- a párt- és KISZ-szervezetek aktív tevékenységének biztosítása, a harc.
feladatok végrehajtását biztosító politikai munka határozott és . következetes 
vezetése; 

- a személyi állomány differenciált és folyamatos tájékoztatása a politikai 
hangulat és a politikai magatartás megismerése azok befolyásolását szolgáló 
intézkedések megtétele; 

- felsőbb intézkedés (parancs) hiányában az önálló döntés kockázatának 
bátor vállalása, a szükséges intézkedések kezdeményezése és végrehajtása; 

- a feladatok végrehajtásához nélkülözhetetlen mo11ális feltételek ismerete, 
illetve megteremtése és a szilárd katonai fegyelem fenntartása . 

f) A pártpolitikai munka tartalmi felsorolását a politikai helyettes felelős
ségének és kötelességeinek áttekintésével fejezzük be. 

A politikai helyettes felelős: 
- a párt irányvonalának érvényesítéséért a kommunisták és ifjú kommunisták 

munkájának megszervezéséért; 
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- a katonai szervezet elé állított politikai célkitűzések megértetéséért és 
megvalósításáért; 

- a személyi állomány folyamatos mozgósításáért; 
- a személyi állomány politikai állapotának szüntelen erősítéséért. 

A politikai helyettes felelősségének csak akkor tud eleget tenni, ha végre
hajtja azokat a követelményeket, amelyek lényeges összetevői a pártpolitikai 
munkának. Ennek érdekében a politikai helyettes köteles: 

- tanulmányozni a politikai munka konkrét feladatait meghatározó intá
kedéseket, határozatokat és a végrehajtást befolyásoló tényezőket. 

Ezek egy részét veszélyeztetett helyzet, vagy a háború kirobbanásának idö
szakában a felső politikai szervek adják ki. Más része ugyanakkor a mozgósításra 
kerülő csapatok, intézetek harckészültségi okmányaiban találhatók meg: 

- levonni a helyzetértékelésből, feladat-tisztázásból a politikai munkára 
vonatkozó következtetéseket, kialakítani a harc politikai munkájának elgondolá
sát; 

- jelenteni a parancsnoknak a döntéseihez szükséges politikai tényezőkről 
az állomány politikai hangulatáról, politikai magatartásáról és javaslatot tenni 
a feladatokra; 

- biztosítani a párt- és KISZ-szervezetek politikai akcióképességét, meg
határozni a harc politikai munkájának feladatait, végrehajtásának formáit és 
módszereit, továbbá az alárendelt parancsnokok és politikai munkások teendőit; 

- kidolgozni a politikai munka tervét, szervezni annak végrehajtását; 
- megszervezni és folyamatosan végezni a személyi állomány tájékoztatását, 

a párt és kormány határozatairól az elöljárók döntéseiről a kialakult helyzetről 
és sikerekről, valamint a személyi állomány előtt álló közvetlen feladatokról; 

- biztosítani a fegyelmi helyzet különösen a harci szellem szilárdítására 
irányuló politikai munka hatékonyságát; 

- mozgósítani a kommunistákat és KISZ-tagokat a harcfeladatok önfeláldozó 
végrehajtására népszerűsíteni a kiemelkedő helytállást; 

- fokozni az ellenség, a gyávaság, az .árulás iránti gyűlöletet, biztosítani a 
személyi állomány ideológiai védettségét; 

- megszervezni és biztosítani az együttműködő baráti hadseregek és t-'.trs
fegyveres testületek, valamint a helyi párt és állami szervekkel történő politikai 
együttműködést; 

- segíteni és ellenőrizni a személyi állományról való minden oldalú gondos
kodás feladatainak végrehajtását; 

- megszervezni a politikai munkások helyes elosztását utánpótlását, további 
biztosítani a mozgalmi szervek működésének feltételeit, valamint a politikai 
munka, anyagi, technikai és pénzügyi eszközeinek meglétét, pótlását és javítását; 

- személyes példamutatásával, a párt- és KISZ-szervezetek az alárendelt 
parancsnokok és politikai munkások tevékenységének irányításával rendszeres 
helyszíni segítségnyújtással a legnagyobb megpróbáltatást jelentő harctevékeny
ségben pedig személyes részvételével segítse a hardeladatok végrehajtását. 

A felsoroltakból látható, hogy nem törekedtünk a pártpolitikai munka 
tartalmi kérdéseinek teljes áttekintésére. Ennek elvégzéséhez számba kell ven
nünk a különböző harckészültségű fokozatokat is, amelyek nagymértékben meg
határozzák, befolyásolják a pártpolitikai munka rarralmát. Csupán egyetlen egy 
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megjegyzésre szorítkozunk e tekintetben, amely a szám1tas1 ev bevezetésével, 
illetve a bevezetés konzekvenciáival kapcsolatosak a pártpolitikai munkára. Ez 
pedig a pártpolitikai szervek működésének, felállításának megszervezésében egy 
igen lényeges, új megközelítést, új lehetőséget jelent. 

Az ezután fokozatosan felállításra kerülő hadtápszervezetek és intézetek 
pártpolitikai szerveinek megszervezése, e szervek felállítása, működőképességük 
elérése, funkcionális feladataik megértése és elsajátítása fokozatosan a sziámítá~i 
év nyújtotta lehetőségek kiszélesedésével történhet. Ebből adódóan tekintjük 
fontosnak mindenekelőtt a párt- és KISZ-szervezetek létrehozásának felállításá
nak, működőképességének megteremtésére vonatkozóan azt az elvet, amely a 
megnövekedett idővallum tekintetében lényegében alig tér el a békeállapotok 
normáitól, szabályaitól. A számítási év bevezetése lehetővé teszi a pártpolitikai 
szervek fokozatos létrehozását, és a Magyar Szocialista Munkáspárt 1967. márc. 
7-i határozatában a rendkívüli állapotra történő áttérés lépcsőzetes olyan beveze
tését, amely biztosítja a munka folyamatosságát, valamint az újjonnan jelentkező 
funkciók maradéktalan érvényesítését. Összefoglalva az eddig elhangzottakat, .12 

alábbiakban rögzíthetjük a pártpolitikai munka irányításának követelményeit. 

A politikai munka irányítása, magában foglalja a szilárd politikai állapot, 
és harcfegyelem állandó fenntartását, erősítését és arra ható tényezők folyamatos 
elemzését és ismeretét, a szükséges döntések meghozatalát, a végrehajtás felté
teleinek megteremtését, segítését és ellenőrzését. A politikai munka irányításával 
biztosítani kell a parancsnokok, politikai munkások, a párttagok és KISZ akti
visták példamutatását és aktivitását, az egész személyi állomány állandó és ön· 
felá:ldozó harckészségét, a harci tapasztalatok hasznosítását. 

A következő fejezetben azokat a kérdéseket kívánjuk számba venni, amelyek 
a központhadtáp szervezeteinek, csapatainak, intézeteinek korszerűsítésével van· 
nak kapcsolatban, és lényeges befolyást gyakorolnak az irányítás rendjére. 

III. 

Mint a bevezetőben már említettük a h::idtápszervek korszerűsítésének egy 
lényeges eleme, hogy egy tagozattal csökkentik a harcoló csapatok ellátásának 
rendjét, annak révén, hogy a tábori hadtáp szervezeteit és természetesen felada
tait szervesebben integrálja a szakági vezetés, illetve a hadtápfőnök alárendelt
ségében. Ezt természetesen nagymértékben befolyásolja a pártpolitikai munka 
irányítására vonatkozó elképzeléseinket és terveinket. A legalapvetőbb kérdés, 
amelynek megoldását a jelen gyakorlat körülményei és a korszerűsítés feladatill 
elénk állítanak, abban foglalható össze, hogy a .korábbi a központhadtápból el
vonuló csapatok, pártpolitikai munkájának viszonylag önálló szervezése helyett, 
a központhadtáp valamennyi szervezetében, pártpolitikai munka egysége a had
tápfőnök politikai vezetője és osztálya által történő vezetésének rendjét kell ki-

..._~ alakítani, feltételeit megteremteni és a gyakorlati tapasztalatokat az elkövetke~ 
zendő évek konkrét feladatainak függvényében kialakítani. Ebben a megválto· 
zott helyzetben a politikai irányítás rendszerén belül a központhadtápot figye· 
lembe véve a legnagyobb figyelmet a hadtápfönökség Politikai osztályának hely
zetére, szervezetére és feladataira, valamint az elvonuló hadtáp-csapatok és inti:
zetek, politikai irányításának kérdéseire, szervezetére és funkcióira fordítjuk. 
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A központhadtáp korszerűsítésének elvei elsőként a „BASTYA-81'' gyakor
laton kerültek szembesítésre az élettel. Ezen a gyakorlaton nemcsak szemléletileg, 
hanem a végrehajtás mindennapjaiban is sikerült áttekinteni azokat az új köve
telményeket, amelyek a hadtáp ellátás korábbi lépcsőzésének megváltoztatása 
jelentett. A gyakorlat tapasztalatai egyértelműen mutátj.ák, hogy a Hadtápfőnök
ség politikai osztálya a korszerűsítést követően a pártpolitikai munka irányításá
ban, közvetlenül a hátország és elvonuló hadtápcsapatok és intézetek folyamatos 
és megszakítás nélküli vezetését kell biztosítsa. Köztudott, hogy a központhadtáp 
politikai osztálya alul-szervezett és az állandó harckészültség pártpolitikai mun
kájának irányítása és szervezése komoly nehézségek árán valósul meg. Ezért 1s a 
„BASTYA-81" tapasztalatainak birtokában megváltoztattuk a Hadtápfönökség 
politikai osztályának háborús szervezetére vonatkozó elgondolásunkat, és a koráb
bi 4 hivatásos és 1 polgári helyett, napjainkban 6 hivatásos és 2 polgári dolgozó 
számbavételével készítjük el harckészültségi terveinket, és vesszük figyelembe a 
politikai osztályra háruló feladatokat. Természetesen ezt is szükségmegoldásnak 
tekintjük, hiszen a központhadtáp egészének a hátországi és elvonuló hadtáp·· 
szervezetek méreteit figyelembe véve a pártpolitikai munka tartalmi és szervezeti 
feladatainak maradéktalan végrehajtásához az így rendelkezésünkre álló erő is 
kevésnek bizonyul. Miután a politikai osztály háborús létszámának növelésére 
napjainkban nincsenek meg a reális feltételek, ezért a háborúra történő felkészí
tés és a háborús feladatok eredményes elvégzésének csak egyetlen járható útja 
van. Ez pedig abban fogalmazható meg, hogy az állandó harckészültség időszaká
ban bármennyire is lefoglalnak bennünket a béke-kiképzés és felkészítés minden
napi gondjai, következetes és folyamatos munkával elő kell készítenünk fokozott 
harckészültségi állapotok pártpolitikai munkájának irányításával összefüggő teen
dőinket, mindazon terveket és okmányokat, amelyek a háborús irányítás nélkü
lözhetetlen kellékei és amelyek nagymértékben elősegíthetik bonyolult körülmé
nyek között folyó tevékenységünket. 

Mint ahogyan a „BASTY A-81" gyakorlat során úgy az év elején végrehaj
tott törzsfoglalkozás keretében a most folyó gyakorlat keretében és minden soron
levő ezt követő gyakorlatok valamennyiében végre kell hajtanunk azokat a ter
vező, szervezői feladatainkat, amelyek az átmenet előkészítését és a háborús 
körülmények között folyó vezetést elősegítik. Melyek azok a kérdések, amclyek.:.t 
az állandó harckészültség időszakában, illetve béke-kiképzés során megrendezésre 
kerülő gyakorlatok folyamatában el lehet végezni: 

- állandóan és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hátországi és el
vonuló hadtápcsapatok, szervezetek és intézetek funkcionális feladatait, konkrt:t 
tevékenységük formáit és ezekből kiindulva meghatározni a pártpolitikai munka 
olyan követelményeit, amelyek e tevékenység sajátosságaiból fakadnak; 

- a sorrakerülő törzsfoglalkozás és gyakorlatok folyamatában az elképzelt, 
de a valósághoz igen közel álló harchelyzet körülményeinek számbavétele alap
ján ki kell dolgozni azokat a terveket, és intézkedéseket, amelyek a fokozott 
harckészültség bevezetésével, illetve a háborúra történő áttérés feladataival kap· 
csolatosak; 

- tanulmányozni kell a központhadtáp pártpolitikai szerveinek felépítését, 
fejleszteni kell a pártpolitikai szervek készenlétét, a gyakorlatok és továbbképzé
sek rendszerében biztosítani kell a lebiztosított pártpolitikai állomány összetéte
lének fejlesztését; 
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- tanulmányozni kell az alkalmazás körülményeit az ellenséggel való talál
kozás formáit, és elő kell készíteni az arról szóló tájékoztatást, a személyi állo
mány ideológiai védettségével kapcsolatos rendszabályokat. 

A másik igen fontos körülmény, amely a Hadtápfőnökség Politikai Osztály 
tevékenységében a háborúra történő felkészítés elősegítését szolgálhatja, az együtt
működés kérdéseinek elemzése, megítélése az együttműködésre vonatkozó kövcl
keztetések levonása, és a béke-időben elvégezhető együttműködési feladatok szer
vezése. A központhadtáp alkalmazásának elveit figyelembe véve minden bizon7-
nyal a pártpolitikai munka eredményes végzése megkívánja együttműködni: 

- a hátországi csapatok körében tevékenykedő politikai szervezettel; 
- az elvonuló szárazföldi csapatok politikai szervezetével; 
- valamint bizonyos mértékű kontaktust kell teremtenünk a szövetséges 

csapatok hadtápszervczetét irányító politikai szervezettel. 

Ezt követően a politikai osztály szervezetét és háborúra történő áttén!s 
feladatmegoszlását kell körültekintően elvégezni. A politikai osztály hábor(:s 
szervezetében a várható alkalmazást figyelembe véve elengedhetetlen a politikai 
osztályvezető mellett egy függetlenített helyettes szervezése, amelynek feladata 
minden bizonnyal az elvonuló hadtápcsapatok politikai irányításának közvetlen 
végzése lesz. Ez azt is jelenti, hogy a politikai osztály a háborúra történő áttérést 
követően a központhadtáp mozgó csapatainak irányítására megalakuló előretolt 
hadtáp vezetési pont pártpolitikai munkájának szervezését és irányítását a poli
tikai osztályból kikülönített osztályvezető helyettes végzi. Az előretolt hadtiáp
vezetési pont politikai irányító szervezetére a későbbiekben részletesen kitérünk. 
Az így fennmaradó 4 hivatásos tiszt a következő fő funkció ellátásával kell, hogy 
foglalkozzon. Az egyik főtiszt a párt- és KISZ-szervezetek munkájának kérdései
vel a párt- és KISZ-munka irányításának szervezésének a pártélet belső kérdést:i
nek összefogásával a tagfelvételek és fegyelmi ügyek valamint a nyilvántartás 
közvetlen irányításával kell, hogy foglalkozzék. A politikai osztály második fő
tisztje alapvető feladatként a központhadtáp szervezeteinek, intézeteinek és csa
patainak alkalmazásából alapvető feladataiból fakadó egyszóval a harc-biztosítás 
feladataival kell, hogy foglalkozzék. A politikai osztály harmadik főtisztje, a 
propaganda és agitációs kérdéseit kell, hogy kézben tartsa, szervezze, és irányítsa 
a csapatoknál és intézeteknél folyó felvilágosító, megelőző munkát, foglalkozzon 
a harcban kitűntek népszerűsítésével. A politikai oszttály negyedik tisztje a tájé
koztató és információs munka kérdéseit tartja kézben, biztosítja a folyamatos 
tájékoztatás rendjét. Hozzá kell tartozzék a központhadtápnál a szervezettség, 
fegyelem és rendkívüli események nyilvántartásának feladatai is. A fentiekből 
következik, hogy a politikai osztályvezetőre hárul egyfelől a helyzetelemzésével 
megítélésével, a feladatok kialakításával a parancsnoki elhatározásokhoz szük
séges politikai vezetés kialakításával a politikai szervezet fejlesztésével, utánpót· 
lásával, egyszóval a politikai élet számtalan egyéb kérdésével történő foglalkozás. 
Ugyanakkor a politikai osztályvezető fogja össze a politikai osztály tevékenysé
gét, munkáját. Közvelenül irányítja a hozzátartozó alárendelt szervek és inté
zetek politikai szervezeteinek politikai helyetteseinek tevékenységét, és megszer
vezi azok helyszíni segítését, ellenőrzését. A felsoroltak alapján könnyű belátni 
milyen feszes, szerves és megfeszített munka hárul a politikai osztályra a háborús 
körülmények között. Mindehhez hozzátartozik, hogy a hadtáp politikai osztályára 
hárul a H-2 vezetési ponton elhelyezkedett szervek és intézetek, politikai propa
,;anda anyaggal és egyéb eszközökkel tötténó ellátása, valamint a H-2-n folyó 
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pártpolitikai munk koordinálása is. Ismételten hangsúlyozni kívánjuk a Hadtáp
főnökség politikai osztálya e sokrétű feladat megoldását, eredményesen úgy biz
tosíthatja, ha időben a békefelkészülés az állandó harckészültség mindennapjr.i
ban előkészíti, megszervezi és kialakítja mindazon terveit, intézkedéseit, amelyek 
meggyorsíthatják és természetesen megalapozhatják a háborús körülmények között 
végzendő irányító, szervező munkáját. 

A központhadtáp korszerűsítésének természetesen nemcsak nehézségei, h'.l
nem előnyei is mutatkoznak a pártpolitikai munka irányításának szervezésének 
területén. Legfontosabb előnye abban fogalmazható meg, hogy a korábbi sok-
szintű hozzátartozó politikai szervek helyett kialakul Cs egyre egységesebb rendje ..,.. 
teremtődik meg a politikai osztályhoz tartozó politikai szervek szintjének. A je-
lenleg végrehajtott vagy végrehajoás alatt álló korszerűsítés azt eredményezi, hogy 
a politikai osztály alárendeltségéhez mindenekelőtt dandár szintű politikai ner-
vek tartoznak, majd a jövőben és ehhez csak néhány közvetlen alárendelt szerv 
vagy intézet irányítása tartozik még. Ez azt jelenti, hogy a korszerűsítés e terv-
időszakra vonatkozó feladatainak végrehajtását követően a központhadtáp poli-
tikai osztályának alárendeltségébe a következő politikai szervek tartoznak: 

a központi „M" törzs; 
a közlekedési főigazgatóság; 
a hátország egészségügyi parancsnokság; 
a ruházat ellátó központ; 
az élelmezési ellátó központ; 
az üzemanyag ellátó központ; 
a szociális és üdültetési igazgatóság; 
a hadtápkiképzö központ; ...,-
az MN Hadtáp Rendszerszervező és Adatfeldolgozó központ; 
a HM ellátó igazgatóság. 

Ez a szervezeti rend egységesebb a korábbinál, egyértelműbbé és összefogot
tabbá teszi az irányítást. Fontos körülménynek ítélhetjük meg, hogy a hátország 
egészségügyi parancsnokság felállását követően a tartalékos pártpolitikai munká
sok szervezése, pótlása és továbbképzése a köponthadtáp minden szervezetében 
a pártpolitikai szervek közreműködésével történhet. Ezt követően tekintsük át 
a háborús iriányításra történő áttérés főbb összefüggéseit. 

Az így kialakított szervezeti rend egyidejűleg azt hivatott szolgálni, hogy 
minél rövidebb idő alatt képesek legyenek a szervezetek áttérni a háborús fela
datok megoldására, és ebben az időben csakúgy, mint a későbbiekben folyamatos 
legyen vezetésük és irányításuk. Az így felvázolt szervezeti felépítés abban vál
tozik a háborúra történő áttérés folyamatában, hogy a központhadtáp előretolt 
csapatai, akik az elvonuló szárazföldi harcoló csapatok ellátásában vesznek részt, 
irányítására a Hadtápfőnökség kikülöníti az előretolt hadtápvezetési pontot, mely 
a hadtápfőnök akaratát, a front és a hadsereg hadtápbiztosításának rendszerében 
megvalósítja. Már említettük e vezetési pont politikai irányítását, a Hadnápfő
nökség politikai osztályvezető helyettesének kikülönítésével az előretolt hadtáp
vezetési pont politikai osztálya oldja meg. Ennek a politikai osztálynak alap
vetően az a rendeltetése, hogy az elvonuló központhadtáp csapatok, szervezetek 
és intézetek pártpolitikai munkáját összefogja, és irányítsa, a Hadtápfönökség 
politikai osztályvezetőjének intézkedései szerint. Az abban foglaltakat értelmezze, 
működésük konkrét körülményeihez igazítottan és természetesen tájékoztassa a7 
előretolt csapatok és szervezetek helyzetéről a központhadtáp politikai osztályát. 
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A KHEL politikai osztályának felállítására egyetlen célszerű altern-1tiva 
kínálkozik. Mint említettük az osztályvezető a Hadtápfönökség politikai osztály
vezetőjének helyettese lesz. A KHEL politikai osztályvezetőjének helyettese a 
központi „M" törzsben tevékenykedő politikai helyettes lesz. A KHEL politikai 
osztiályát annak az elvnek az alapján szervezzük, hogy az a pártpolitikai munka 
funkcionális feladatait közvetítí az alárendeltek felé, illetve ·informálja a felsőbb 
politikai szervet. Ezért a politikai osztály eddig felsorolt személyein kívül szük
ség van a politikai osztályon egy fő instruktorra az egészségügyi csapatok irány.i
ba, egy fő instruktorra az ellátó dandár irányába. A felsorolt 5 hivatásos sze
mélyen kívül szükség van egy polgári alkalmazottra, a pártszervezeti tevékenység 
nyilvántartására. Az utóbb felsorolt személyek békében történő lebiztosítását, 
úgy látjuk célszerűnek, hogy egy főt az ellátó dandár szervezetében, 1 főt .1 

hátország egészségügyi parancsnok szervezetében, és 1 főt a közlekedési főigaz
gatóság szervezetében kell lcbiztosítanunk, felkészíteni és a KHEL megalakulá
sának pillanatában az ott lcbiztosított személyek a KHEL politikai osztályára 
vonulnak be és feladatukat a KHEL Politikai osztályvezetőjének irányítása alatt 
végzik. 

A felsoroltak alapján kirajzolódik ily módon az előretolt hadtápcsapatok, 
szervezetek, intézetek, pártpolitikai munkájának közvetlen irányító szerve, funk
ciója és feladata és működésének rendje. Ez ugyanakkor azt is megkívánja, hogy 
a KHEL törzsgyakorlásainak összekovácsolási gyakorlatainak folyamatában mó
dot kell teremteni a politikai osztály összehívásának, ki kell alakítani a politikai 
osztály működési rendjének háborús tevékenységének szabályzóit, harckészült
ségi okmányait és annak alapvető elemeit még békében be kell gyakorolni . 

A hátországi egészségügyi alakulatok parancsnokságának politikai osztálya az 
elvonuló egészségügyi csapatok átalárendclését követően közvetlenül a hátország
ban tevékenykedő csapatok irányítását, illetve a békében működő katona-egész
ségügyi intézetek, pártpolitikai munkájának vezetését végzi. 

A KHEL politikai osztályának ilyen szűk létszáma mint említettük arra a 
feladatra alkalmas, hogy a hozzá tartozó központhadtáp mozgó csapatainak szer
vezeteinek, és intézeteinek közvetítése a politikai irányítás tartalmi, formaí 
követelményeit, szervezze a közöttük nélkülözhetetlen együttműködést, vegye fi
gyelembe a szárazföldi csapatok, valamint a front hadtápj,ánál működő politikai 
szervek tevékenységét, és mindez alapján tájékoztassa a központhadtáp politikai 
osztályát a legfontosabb kérdésekről. A pártpolitikai munka funkcionális felada
tainak az adott körülmények között elkerülhetetlen elemzésével, és szervezésével 
kapcsolatos munkában szorosan együttműködve a páncélos és anyagi biztosítás 
előretolt lépcsőjén tevékenykedő politikai oszcillyal válnak képessé. 

Összefoglalóan le kell ismét szögezni, hogy tanulmányunkban, amely első 
megközelítésre a központhadtáp korszerűsítését követő és ahhoz igazodó párt
politikai szervek felépítésére, tevékenységére vonatkozó elveknek a teljesség 
igénye nélkül vállalkoztunk, számba véve, hogy az előttünk álló gyakorlatok 
tanulságai alapján még minden bizonnyal korrekciókra, módosításokra kerül sor. 
Különösen vonatkozik ez a központhadtáp alárendeltségébe tevékenykedő vala
mennyi szerv, intézet konkrét helyzetére és az ott tevékenykedő politikai szer
vekre vonatkozóan. Úgy gondoljuk azonban, hogy tanulmányunk elégséges alapul 
szolgálhat az előttünk álló feladatok, a pártpolitikai munka szervezésének poli
tikai szervek továbbfejlesztésének munkájához. 
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Az MN központhadtáp „M" rendszerének 
további korszerűsítése, az „M" tevékenység 
irányításának és vezetésének új rendszere 

az AHKSZ és „M" időszakában 

Gombás Kálmán ezredes 

Az MN központ és tábori hadtáp tagozatok területén az 1970-es évek má
sodik felében kialakult a mozgósítási tevékenység AHKSZ időszakában történő 
irányításának és a magasabb HKSZ fokozatok elrendelése utáni vezetésének -
az adott hadrendi felépítésének legjobban megfelelő - rendje, valamint az ehhez 
szorosan kapcsolódó „M" tervezés (tervek, okmányok) rendszere. 

E rendszer napjainkig bizonyította létjogosultságát és biztos alapot terem
tett a további korszerűsítésre, mely gyakorlatilag azért vált aktuálissá, mert az 
MN tábori hadtáp tagozatok kiléptetésével a tagozatonkénti irányítást 1983 őszé
től a szakági irányítás váltja fel. 

A fentiek alapján a mozgósítási rendszer várható korrekciójának lényegét, 
a módosított rendszer rendszabályait e cikkben kívánjuk közreadni azzal az alap
vető céllal, hogy az e szakterületen dolgozó állomány időben fel tudjon készülni 
az 1983. évi őszi átállásra. 

1. A mozgósítási tevékenység irányításának rendje az AHKSZ időszakában, 
az egyes szervek feladatai 

Az MN központ hadtáp elvonuló és hátországi magasabbegységei, egysé
gei, intézetei, szervei és „M" törzsei (a továbbiakban: MN központ hadtáp egy
ségek) mozgósítási tevékenységsének irányítását az MNHF-ség legfelsőbb szintű 
,,M" vezető szervezetének - a jelenlegi feladatai, hatás- és jogkörének változ
tatása nélkül szolgálati áganként realizáljuk. Ennek megfelelően az általános 
rendeltetésű (az MNHF-nek vagy TÖF-nek alárendelt) hadtáp egységek tevé
kenységét az MN Hadtáp Központi „M" törzs, a közi., eü., üza., élm. és ruh. 
egységek tevékenységét az MNHF-ség SZF-ségek középirányító szervei irányítják. 

Végrehajtó szinteken a mozgósítás alapvető szervei a békében élő egységek 
állományába szervezett „M" osztályok, alosztályok, részlegek, ,,M" főtisztek, 
tisztek, tiszthelyettesek. Azt, hogy mely egységhez milyen szervezet került szerve
zésre, alapvetően a megalakítandók mennyisége határozza meg. Azoknál az 
egységeknél, amelyek más hadrendi elemet nem alakítanak meg és az „M" fel
adatok mennyisége külön beosztás rendszeresítését nem indokolja az „M" fel
adatokat a parancsnok helyettesek, illetve parancsnokok végzik. 
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Azoknak az egységeknek a megalakításáért, továbbra is „M" törzsek a fe
lelősek, amelyekkel azonos típusú békében élő egység nincs, illetve, amelyek 
megalakítása békében élő egységekre nem ruházhatók át. 

Az. MNHF-ség különböző „M" apparátusainak rendeltetése és feladatai az 
alábbiak: 

MNHF-ség Törzs Szervezési és Mozgósítási Osztály 

Rendeltetése: 
Az MN szintű hadtáp szervezes1 es „M" anyagtervezési feladatok végre

hajtása, a hadtáp technikai eszközök fejlesztésével és rendszeresítésével kap
csolatos tevékenység végzése; az MN központ hadtáp egységek mozgósítási tevé
kenységének felső szintű irányítása és koordinálása. 

Feladatai: 
- az MN hadrendi elemei hadtáp szervezeteinek, az MN központ hadtáp 

egységek hadrendi, szervezeti (állománytábla) javaslatainak kidolgozása; 
- a rövid, közép és távlati fejlesztési tervek szervezési, ,,M" anyagi-technikai 

biztosítási részeinek kidolgozása. Az SZF-ség szaktisztjei ilyen irányú tevékeny
ségének koordinálása ; 

- MN szintű hadtáp „M" anyagtervezés végrehajtása, ,,M" anyagi intézke
dések kidolgozása; 

- MN szinten a hadtáp technikai eszközök fejlesztésével és rendszeresí
tésével kapcsolatos tevékenység koordinálása; 

- alapvető mozgósítási intézkedések, utasítások (hadinormák) kidolgozása, 
az azokban foglalt rendszabályok végrehajtásának ellenőrzése; 

- az MNHF-ség összesített „M" vezetési okmányainak, jelentéseinek ki
dolgozása és naprakész állapotban tartása; 

- a mozgósítási tevékenység elemzése, az „M" rendszer korszerűsítésével 

kapcsolatos elgondolások, javaslatok kidolgozása; 
- az „M" felkészítési feladatok (,,M" összekovácsolási gyakorlatok, tar

talékos állomány tovább-, át- és kiképzése stb.) tervezése, szervezése és ellen
őrzése; 

- az MNHF-ség „M" apparátusának szakmai irányítása. 

MNHF-ség SZF-ségek „M" fötisztiei 
Sajátos szerepet töltenek be a mozgósítás irányításának a rendszerében. Ez 

gyakorlatilag abból adódik, hogy egyrészt az SZF-ségek „M" apparátusa közép
irányító szerveikhez van szervezve, az alárendeltek megalakításáért, ,,M" tevé
kenységük irányításáért átruházott hatáskörrel a középirányító szervek parancs
nokai a felelősek, másrészt az MNHF-ségen a mozgósítási tevékenységért, mint 
tipikusan törzskari feladatért az MN HTP TÖF (MNHF h.) a felelős, melynek 
realizálását az alárendeltségében levő Szerv. és „M" o.-lyal végezteti. További 
sajátosság, hogy a mzogósítással összefüggő feladatokat az SZF-ségeken több 
személy végzi, annak függvényében, hogy szervezési, anyagi-technikai biztosítási 
,,M" felkészítési vagy egyéb területről van szó. 

A fentiek alapján az SZF-ségek „M" tisztjei fő feladata az összekötői szerep
kör betöltése a Törzs, az SZF-ségek érintett szaktisztjei és az alárendelt közép
irányító szerv „M" apparáusa között. Ennek megfelelően az SZF-ségen belül 
folyó „M" tevékenységet az alábbi feladatok végrehajtása érdekében koordinál
ják, iletve az alábbiakat hajtják végre: 
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- az MN hadrendi elemei saiat szolgálati ágra vonatkozó szervezeti ja
vaslatainak kidolgozásában való részvétel; 

- a rövid, közép és távlati fejesztési tervek szolgálati ágra vonatkozó rész
terveinek kidolgozása; 

- az alapvető mozgósítási intézkedésekhez, utasításokhoz (hadinormákhoz) 
a szakmai toldalékok kidolgozása; 

- az MNHF-ség „M" vezetési okmányai kidolgozásában való részvétel; 
- az alárendeltek „M" tevékenységének elemzése, annak alapján az „M" 

rendszer korszerűsítésére vonatkozó javaslatok kidolgozása; 
- a középirányító szervek „M" apparátusának szakmai segítése. 

MN Hadtáp Központi Mozgósítási Törzs 

Rendeltetése: 
Az MN központ hadtáp elvonuló egységei tevékenységének hadműveleti 

előkészítése; HM-közvetlenek (beleértve a központ hadtáp tagozatot is) hadtáp 
,,M" anyagtervezésének végrehajtása; az MNHF-ség közvetlenek „M" tevékeny
ségének irányítása. 

Feladatai: 
- az MNHF-ség törzse által meghatározott hadműveleti tervek és okmá

nyok kidolgozása, az EHVP működésének előkészítése, személyi állományának 
felkészítése, összekovácsolása; 

- rendszergyakorlatok tervezése, szervezése és azokban való aktív részvétel; 
- a HM-közvetlen és MN központ hadtáp egységek „M" anyagtervezésének 

végrehajtása, az anyagi és technikai szükségletek biztosítása; 
- az MNHF-ség közvetlen egységek tevékenységének irányítása, ellenőrzése; 
-a törzs HKSZ-,,M" terveinek és a mozgósítási tevékenységgel összefüggő 

egyéb vezetési okmányok kidolgozása, naprakész állapotban tartása; 
- a kijelölt személyi állomány biztosítása az MNHF-ség MIOCS-ba, az alá

rendeltségébe utalt KMICS-ek személyi állományának felkészítése; 
az MNHF-ség által meghatározott terv szerint ellenőrzésekben való rész-

vétel. 

Középirányító szervek „M" osztályai, alosztályai 

Rendeltetése: 
Az MN szinten az „M" szakanyag és szaktechnikai eszköz tervezése; az 

alárendeltek „M" tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése; a saját 
parancsnokság HKSZ-,,M" okmányainak és terveinek a kidolgozása; 

Feladatai: 

- MN szintű „M" szakanyag tervezés végrehajtása, illetve annak koordi
nálása az érintett szaktisztek bevonásával; 

- az alárendeltek „M" tevékenységének irányítása, ellenőrzése; 

-

- az MNHF-ségtől érkező „M" szakintézkedések továbbítása, azok szakági ..-
sajátosságainak figyelembevételével történő kiegészítése; 

- az „M" felkészítés tervezése, szervezése, az ezzel kapcsolatos javaslatok 
és jelentések elkészítése; 

- a saját szervezet HKSZ-,,M" terveinek és vezetési okmányainak kidolgo
zása, naprakész állapotban tartása; 
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- az MNHF-ség MIOCS ágazati irányító részleg okmányainak kidolgozása, 
a részleg állományának felkészítése; 

- az alárendelt KMICS-ek személyi állományának felkészítése; 
- az AHKSZ időszakában előírt uM" határidős jelentések értékelése, ösz-

szesítése, összefoglaló jelentések felterjesztése az elöljárókhoz; 
- az alárendeltek sorállományával kapcsolatos hadkiegészítési ügyek inté

zése (ahol sorállomány van). 

Békében éló egységek „M" osztályai, alosztályai, részlegei, illetve a békében 
nem élő egységek „M" törzsei 

Rendeltetése: 

A saját és megalakítandó egységek mozgósításának előkészítése, az „M" ter
vezés végrehajtása, a személyi állomány összekovácsolása, magas szintű „M" 
készség biztosítása. 

Feladatai: 

- a saját és megalakítandó egységek „M" személyi és technikai szükségletei
nek tervezése, előkészítése és biztosítása; 

- az érintett megyei hadkieg. és tv. parancsnokságokon a személyi állomány 
és technikai eszközök kiírásán való részvétel; 

- az „M" anyagi és technikai eszközszükségletekkel kapcsolatos számveté
sek, tervek összeállítása, az előírt okmányok felterjesztése, a kiutalt MZ anyagok 
és technika szakszerű tárolása és karbantartása; 

- az előírt „M" felkészítési feladatok végrehajtása; 
- az elöljárók intézkedésének megfelelően az előírt tervek és okmányok 

kidolgozása, naprakész állapotban tartása; 
- a mozgósítást végző szervezetek KMICS-ek, ÖMVCS-k és MVCS-k ter-

veinek a kidolgozása, személyi állományuk felkészítése; 
- az AHKSZ időszakára előírt „M" határidős jelentések felterjesztése; 
- sorállomány nyilvántartása, állománykezelés (ahol van sorállomány). 

A fentiekben a különböző szintű „M" apparátusok rendeltetésével és fel
adataival kapcsolatban leírtakat még azzal szeretném kiegészíteni, hogy e rövid 
cikk nem tette lehetővé egy mindenre kiterjedő, átfogó feladatmegfogalmazást. 
Ezért csak a legfontosabb funkcionális feladatokat emeltem ki, annál inkább is, 
mivel a részfeladatokat a HKSZ és „M" intézkedések és egyéb segédletek rész
letesen tartalmazzák. 

A bevezetésre tervezett új irányítási rend a mozgósításra való felkészüléssel 
kapcsolatos felelősséget az eddiginél jobban differenciálja. Gyakorlatilag a ve
zetés valamennyi szintjén jelentős változásokat idéz elő. Az eddiginél jóval 
nagyobb terheket ró az SZF-ségekre, azok középirányító szerveire, valamint a 
katonai kórházakra és a raktárak egy részére. Úgy vélem, hogy e korszerűsített 
rendszer maximális mértékben összhangban van a szolgálati szabályzattal, mely 
egyértelműen meghatározza a parancsnokok és egyéb szolgálati személyek fe
lelősségét és kötelmeit a HKSZ és „M" készség biztosítása és magas szinten tar
tása terén. Ennek szellemében az MNHF-ség valamennyi szervezeténél a pa
rancsnoki álománynak tisztán kell látni sajat helyét és szerepét, felelősségét a 
mozgósítás tervezése, szervezése és végrehajtása területén. Most, hogy az MNHF
ség alárendeltjeinek többsége „M" apparátust kap, ez nem jelentheti azt, hogy 
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az érintett parancsokok válláról lekerül bárminemű teher is, sőt a jövőben a 
parancsnokoknak tevékenységük szerves részének kell tekinteni a mozgósítási 
munkát. 

Az „M" apparátus szervezeti felépítésében bekövetkezett változás maga 
után vonja az új szervezeti felépítésnek legjobban megfelelő munkamódszer és 
munkarend bevezetését is. Ennek főbb kontúrjai az alábiak: 

Valamennyi „M" tevékenységre vonatkozó alapokmány, intézkedés és je
lentés az MNHF-ség törzsénél kerül kidolgozásra. Ezek alapjait egyrészt az 
MNVK Szü. Fcsf.-ség és egyéb HM-szervek szakintézkedései, másrészt az 
MNHF-ség vezetőinek döntései képezik. E körbe többek között az alábbiak 
tartoznak: 

- szervezési, mozgósítási, váltási és egyéb, a Szerv., ,,M" és Hadkieg. vo
nalra vonatkozó szabályozó intézkedések; 

- HKSZ-,,M'' hadtápbiztosítására vonatkozó szabályzat; 
hadtápszolgálat hadinormái; 
,.M" felkészítési terv; 
HKSZ-,,M" követelményrendszer; 
,,M" -készség-jelentések; 
,,M" vezetési tervek; 
adattárak stb. 

A fenti és egyéb okmányok elkészítéséhez a szakmai toldalékot az SZF
ségek adják. E feladatnál kívánom ismételten felhívni a figyelmet az SZF-ségek 
„M" főtisztjei helyére és szerepére, akik mintegy összekötő kapocs szerepét töltik 
be a Törzs és SZF-ségek szolgálati közegei között. Gyakorlatilag valamennyi 
okmány a Törzs és SZF-ségek kollektív tevékenységének szüleménye. 

A kidolgozott okmányok egy része az alárerdeletek tevékenységét hivatott 
szabályozni, vagy elősegíteni, más része a Törzs és SZF-ségeknek a vezetésben 
szükséges segédokmánya. 

Az alárendeltek tevékenységét szabályozó, illetve elősegítő okmányokat a 
Törzs adja ki részben szolgálati úton, részben közvetlenül a végrehajtóknak. Az 
SZF-ségek részéről külön intézkedésre csak nagyon ritkán és indokolt esetben 
van szükség, hisz azok rendszabályai a Törzs intézkedésében kerülnek kidol
gozásra. 

Az MNHF-ség belső okmányaiból az SZF-ségek a rájuk vonatokzó ki-
vonatokat elkészítik, illetve megkapják. 

Az MN Htp. Közp . .,M" törzs és az SZF-ségek középirányító szervei te
vékenységének alapján az MN szintü HKSZ-.,M" intézkedések, valamint az 
MNHF-ség törzsétől érkező okmányok képezik. E szervek esetenként, ha az 
indokolt, a szakági és helyi sajátosságok figyelembevételével kiegészítő intézke
déseket, illetve követelményeket adnak ki az alárendeltek részére. Önálló in
tézkedés kiadására részükről csak akkor kerül sor, ha az MNHF-ség Törzse 
az adot intézkedést szolgálati úton rajtuk keresztül adta ki. Saját vezetési ok
mányaikat a követelményrendszer alapján dolgozzák ki. 

A végrehajtó szint a feladatait a fenti szervek intézkedései alapján hajtja 
végre. 

Az előírt különböző határidős jelentések a fentiekben ismertetett szolgálati 
úton alulról-felfelé kerülnek felterjesztésre. Valamennyi közbeeső szint az alá
rendeltek jelentéseit értékeli és összesíti. 

32 

E 

.. 



• 

Úgy vélem, hogy a legfontosabb munkaterületeken ismertetett munkamód
szerrel és munkarenddel sikerült érzékeltetnem célkitűzéseinket és törekvésein
ket. Emellett azzal is tisztába vagyok, hogy a cikkben csak a ·rendszer általános 
ismertetésére válalkozhattam, mely feltételezi a bevezetés előtti teljes részletes 
kimunkálást. 

2. Az „M" felkészítés tervezésének rendje 

Az új béke irányítási rend értelemszerűen maga után vonja a mozgósítási 
munka valamennyi területén a tervező tevékenység rendszerének módosítását is. 
Ezek közül a könnyebb érthetőség kedvéért a továbbiakban az „M" felkészítés 
tervezésének mechanizmusával foglalkozom. 

Az „M" felkészítés tervezésének alapját az MNVKF, HM h. harckészült
ségi utasításában, valamint az MNVK „M" és Hadkieg. Csf.-ség végrehajtási 
utasításában megfogalmazott követelmények képezik. E követelmények alapján 
az MNHF-ség Törzs a szolgálatfőnökségek igényeinek a figyelembevételével 
elkészíti az MN központ hadtáp tagozat tárgy öt évre vonatkozó tervét. E terv
nél az MNVKF által megszabott alábbi követelményeket veszi figyelembe: 

- ,,M" összekovácsolási gyakorlatot kell levezetni az elvonuló hadtáp egy
ségek részére 3-5 évenként, a hátországiak részére 7-10 évenként egy alkalommal; 

- .,M" parancsnoki foglalkozást kell tartani az elvonuló hadtáp egységek 
vezető állománya részére 5 évenként 2-3, a hátországiak részére egy alkalommal; 

- a fentieken kívül az MNHF döntésének függvényében alegység szintű kép
zések és összekovácsolások, valamint a tartalékos állomány ki-, át- és továbbkép
zése kerül leveztésre . 

Az ötéves terv kidolgozásánál a kereteket az elvonulók és hátországiak kö
zött 20-80%-ban célszerű elosztani. 

A Törzs által kidolgozott és az MNVKF, HM h. által jóváhagyott ötéves 
,,M" felkészítési tervből a törzs a kivonatokat kiadja a szolgálatfőnökségeknek. 

Az éves tervek elkészítéséhez az MNHF-ség Törzs elvi követelményeket 
támaszt és megadja a pontosított tárgyévre vonatkozó keretszámokat. Gyakorla
tilag erre azért van szükség, mert az ötéves terv kidolgozásának időszakában az 
éves átlag és pénzügyi keret csak nagyban kerül behatárolásra, az éves terveknél 
viszont már figyelembe van véve az MN tárgyévre vonatkozó lehetősége is. 

Az éves tervek kidolgozásának időszakában a szolgálatfőnökségek elkészí
tik saját alárendeltjeikre vonatkozó javaslataikat, illetve bedolgoznak a rendszer
gyakorlatok terveinek elkészítésébe. A szakági javaslatokat átadják a Törzs Szerv. 
és „M" osztálynak, ahol azokat egységes tervbe dolgozzák össze. 

Az éves tervek realizálására vonatkozó intézkedések az alárendeltekhez a 
szolgálati úton kerülnek kiadásra. Ugyan ez úton kerülnek a határidős jelentések 
is felterjesztésre. 

Az „M" összekovácsolási gyakorlatok közül a több szolgálati ágat érintő 
gyakorlatot a Törzs tervezi az érintett szol~lati ágak bevonásával és ezek le
vezetési tervét és egyéb okmányait az MN Htp. Közp. ,,M" törzzsel dolgoztatja 
ki, illetve a gyakorlat levezetésébe a törzset vonja be. A szakági gyakorlatokat, 
illetve csak egy szolgálati ágat érinő rendszergyakorlatot az érintett szolgálatfő
nökség tervez és vezet. 

A fentiekből úgy vélem, érzékelni lehet az e téren tervezett változást, mely 
alapvetően az általános törekvéssel összhangban a szakági felelősséget erősíti. 
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3. A mozgósítás vezetésének rendje a mozgósítás folyamán 

A mozgósítási feladatok végrehajtásának vezetésével kapcsolatos kérdések 
az MN központ hadtápban sajátos módon jelentkeznek. E tagozatban megtalál
hatók mind a nagyobb létszámú önálló egységek, mind a kis létszámú különböző 
rendeltetésű intézetek. Az „M" hadrendi elemek egy része békében élő egység, 
nagyobb része békében nem él és vagy a békében élő egységek, vagy „M" törzsek 
alakítják meg. Mindezen tényezők megkövetelik, hogy „M" elrendelése esetén a 
mozgósítási feladatok végrehajtás-ának irányítasára egy olyan rendszer működjön, 
amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló ·állomány maximális igénybevételét, a ve
zetés lépcsőzetes megvalósítását és az egységek előírt határidőre történő garantált 
megalakítását. 

Az elmúlt ötéves terv során a fentiek figyelembevételével lefolytatott vizs
gálatok eredényeként kialkítottuk az elvárásoknak és követelményeknek legjobban 
megfelelő rendszert, mely immár több mint öt éve eredményesen működik. E 
rendszer az MNHF-ségtől a hadrendi elemekig bezárólag az alábbi vezető szer
veket foglalja magába: 

- MNHF-ség Mozgósítást Irányító Operatív Csoport-ja (MIOCS) az MN 
központ és tábori hadtáp egységekre kiterjedő jogkörrel; 

- Körzeti Mozgósítást Irányító Csoport-ok (KMICS) az egyes megalakulási 
körzetekben, mindkét tagozatra kiterjedő jogkörrel közvetlenül az MNHF-ség 
MIOCS alárendeltségében; 

- Összevont Mozgósítást Végrehajtó Csoport-ok (ÖMVCS) az egy helység
ben megalakuló több hadrendi elem megalakításával kapcsolatos feladatok köz
vetlen irányítására a KMICS közvetlen szakmai alárendeltségében. 

A rendszer alapvető lényege, hogy a tagozatok és szolgálati ágak szerint 
differenciált vezetés helyett a mozgósítási körzetekre felépülő irányítás valósul 
meg. És pontosan a rendszer e sajátossága teszi lehetővé, hogy a béke irányítás 
váltását követően (a tagozatok szerinti irányításról a szolgálati ágak szerintire 
térünk át) az „M" vezetés rendszerében csupán minimális korrekciót kell esz
közölnünk. 

A szükséges korrekció gyakorlatilag a MIOCS és KMICS-ekre terjed ki, 
azok szervezeti felépítését, funkcionális feladatait (pl.: az MNHF-ség MIOCS 
az új rendszerben az MN központ hadtáp hátországi és elvonuló egységekre ki
terjedő jogkörrel tevékenykedik; a MIOCS-ok profilja tisztul stb.) és tevékeny
ségük rendjét érintve. Ennek megfelelően az „M" vezetés modelljét az 1. sz. 
melléklet szemlélteti. 

Figyelembe véve a cikk korlátozott terjedelmét, valamint azt, hogy az 
ÖMVCS és MVCS-k helye és szerepe, összetétele és fonkcionális feladatai a jö
vőben sem változik, továbbá, hogy korábban ezekkel a szervezetekkel részle
tesen foglalkoztunk, ezért a továbbiakban ezekkel csak tájékoztató jelleggel, 
míg az MNHF-ség MIOCS-csal és KIMCS-ekkel részletesen kívánok foglalkozni. 

a) MNHF-ség Mozgósítást Irányító Operatív Csoportja 
Alapvető rendeltetése az MN központ hadtáp egységek mozgósításának felső 

szintű iránytása; az „M" jelentések vétele, értékelése, összesítése és továbbítása; 
az elöljárótól érkező intézkedések, utasítások továbbítása; a mozgósítás alatt je
lentkező problémák megoldása. 
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Az MN egészére elrendelt FHKSZ (vagy magasabb HKSZ fokozat) elren• 
delése esetén kerül létrehozásra az MNHF-ség Törzs Szerv. és „M" o., az MN 
htp. közp. ,,M", az SZF-ségek „M" főtisztjei, valamint az SZF-ségek középirá
nyító szervei „M'' apparátusának állományából. 

Tevékenységét az elrendelést követő 3 órán belül megkezdi és valamennyi 
alárendelt egység „M" készenlétét követő 24 órán belül befejezi. 

Szolgálati elöljárója az MNHF-ség „D" vezetési csoportja, szakmai elöl
járója az MNVK „B" vezetési csoport hadtáp részlege. 

Közvetlenül vezeti a KMICS-ek tevékenységét. Abban az esetben, ha a 
KMICS-ekkel az összeköttetés megszakad, azok alárendelt MVCS-it (ÖMVCS-it) 

~ közvetlenül irányítja. 
Tevékenysége során együttműködik az MNVK Központ „M" törzsével és 

területi „M" törzseivel. 
Szervezeti felépítését a 2. sz. melléklet szemlélteti. 

Feladatai: 

az alárendeltek mozgósításának irányítása; 
- e mozgósítással kapcsolatos jelentések vétele, értékelése, összesítése; 
- összesített jelentések továbbítása az elöljáró szerveknek; 
- az MNHF-ség vezető állományának (MNHF, TÖF, SZF-ök stb.), valamint 

a középirányító szervek (HEAP, KSZFI, EK-ok, Htp. közp. ,,M" tö.) parancs
nokainak tájékoztatása az alárendeltek mozgósítási helyzetéről; 

- az elöljárók intézkedéseinek és utasításainak a továbbítása; 
- a mozgósítás alatti veszteségek pótlására intézkedések kiadása az egysé-

gek biztonsági hányadának szükség szerinti csoportosítására; 
- az anyagok és technikai eszközök központi raktárakból való kiadásának 

koordinálása ; 
- a hadiruházati ellátó részlegek útján a polgári ruhában bevonult állo

mány részére a hadiruházat biztosítása, a mozgósítást akadályozó tényezők el
hárítása; 

- a mozgósítás helyzetének folyamatos elemzése, ennek alapján a szükséges 
intézkedések foganatosítása; 

- az alárendeltek mozgósítási tevékenységének segítése és ellenőrzése a hely
színre kiküldött tisztek útján. 

- az „M" készenlétet elért egységek „M" hadrendi elöljárójának történő át
adásának koordinálása. 

Mozgósítás elrendelése esetén a MIOCS állományát az MN HTP HDM Ü. 
riasztja. A feladatra a mozgósítás előkészítése időszakában felkészített állomány 
a pk. rövid eligazítása után átveszi munkaokmányait, elfoglalja a kijelölt munka· 
helyeket és az MNHF-ség „M" irányítási tervében megszabott követelmények 
alapján megkezdi a feladatok végrehajtását. 

A MIOCS állománya az eddigi rendszertől eltérően az alábbiak szerint 
települ: 

a) Az MNHF-ség törzs körletében 
- parancsnok; 
- jclentésgyűjtő részlegek; 

a feldolgozó- értékelő részleg; 
- ,,M" anyagi részleg; 
- kiszolgáló állomány; 
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b) a HEAP, KSZFI, EK-ok körleteiben 
- az ágazati irányító részlegek. 

Funkcionális részlegeinek feladatai az alábbiak 
Jelentésgyűjtö részleg: 

- folyamatos kapcsolattartás a KMICS-ekkel, azok tevékenységének opera
tív irányítása; 

- az „M" határidős jelentések és információk vétele és átadása a feldolgozó 
részlegnek; 

- az alárendeltektől a parancsnok részére érkező jelentések vétele és re-
ferálása; ._ 

- az elöljárók utasításának továbbítása. 

Feldolgozó-értékelő részleg: 

- a jelentésgyűjtő részleg dicspécserei által adott információk folyamatos 
feldolgozása, értékelése és összesítése; 

- ,,M" határidős jelentések továbbítása az MNVK „B" vezetési csoportja 
hadtáp részlege és az MNHF-ség „D" vezetési csoportja részére; 

- tájékoztatók leadása „M" hadrend szerinti alárendeltjeik mozgósítási hely
zetéről a HEAP, KSZFI, EK-ok ágazati irányító részlegeinek ello. dd. pságnak, 
valamint a va. dd. psságnak; (Gyakorlatilag e tájékoztató az „M" határidős je
lentések részükre történő továbbításából, valamint az értékelő csoport következ
tetéseiből az MNHF-ség MIOCS által tett intézkedések közléséből, illetve az „M" 
hadrend szerinti elöljáróktól kért közvetlen intézkedések közléséből áll.) 

- a hadrendi elemek mozgósítási helyzetének folyamatos nyilvántartása; 
- javaslatok kidolgozása a mozgósítás alatti veszteségek pótlására, a biz-

torsági hányad szükség szerinti átcsoportosítására és a mozgósítást akadályozó 
tényezők elhárítására; 

- a tartalékos állomány és az NG-i technikai eszközök biztosításával kap
csolatos problémák rendezése az MNVK Központi „M" törzse és a területi „M" 
törzsek útján. 

,11" anyagi részleg: 
- a központi raktárakból az „M" utalványon levő anyagok és technikai 

eszközök kiadásának figyelemmel kísérése, intézkedések foganatosítása azok felé 
az egységek felé, amelyek határidőre a vételezést nem hajtották végre; 

- az ágazati irányító részlegektől az előírt anyagi -jelentések vétele, feldol
gozása és a jelentés bedolgozása a MIOCS összesített jelentésébe; 

- az alárendeltek által jelentett anyagi-technikai veszteségek összesítése, 
igénylések leadása az illetékes fegyvernemi és szolgálati ág főnökségeknek, azok 
veszteségpótlással kapcsolatos intézkedéseinek továbbítása az érintett egységek 
részére; 

- az MN REK ágazati irányító részlege útján a polgári ruhába bevonult 
állomány részére a hadiruházat biztosításának a koordinálása és az ehhez kap-

-

csolódó szállítások szervezése és nyilvántartása. '-' 

Agazati irányító részlegek: 
- folyamatos kapcsolattartás a feldolgozó-értékelő részleggel, tőle a saját 

alárendeltek mozgósítási helyzetéről szóló tájékoztatók vétele és jelentése a közép
irányító szerv parancsnokának; 
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- a saját alárendeltek mozgósítási helyzetének folyamatos nyilvántartása; 
- a mozgósítás folyamatának figyelemmel kísérése, saját alárendeltek felé 

a saját és MIOCS pk-val egyeztetett intézkedések foganatosítása; 
- alárendelt raktáraktól az előírt anyagi jelentések vétele, feldolgozása és 

jelentése az „M" anyagi részlegnek; 
- az alárendelt raktárakból az „M" utalványon levő anyagok és technikai 

eszközök kiadásának figyelemmel kísérése, a kiadást akadályozó tényezők (határ
időre vételezésre nem jelentkező egységek) jelentése az „M" anyagi részlegnek; 

- az „M" anyagi részlegtől a veszteségpótlással kapcsolatban kapott igénylé
sek feldogozása, a saját elöljáró döntése függvényében az „M" anyagi részleg 
tájékoztatása és alárendelt raktárak felé az intézkedések kiadása; 

- a MIOCS-parancsnok által központilag meghatározott KMICS-ek, illetve 
a saját parancsnok által meghatározott ÖMVCS-k, MVCS-k tevékenységének, 
helyszíni ellenőrzése és segítése, a mozgósítást akadályozó tényezők felmérése, 
operatív intézkedések foganatosítása azok megszüntetésére; 

az ellenséges csapások körzeteiben a veszteségek felmérése, a kialakult 
helyzet értékelése és ezek jelentése a MIOCS és az érintett középirányító szerv pa
rancsnokának. 

b) Körzeti Mozgósítást Irányító Csoport-ok 
Alapvető rendeltetése a kijelölt körletben megalakuló (hadiszervezetre át

térő) MN központ hadtáp egységek mozgósítás végrehajtásával kapcsolatos te
vékenységének irányítása, segítése, a mozgósítás végrehajtását akadályozó problé
mák - Hadkieg. és Tv. parancsnokságokkal együttműködésben történő - megszün
tetése, az egységek „M" készenléte meghatározott határidőre történő elérésének 
a biztosítása. 

Az MN egészére elrendelt FHKSZ (vagy magasabb HKSZ fokozat) esetén 
kerül létrehozásra az adott területen (egységnél) működő béke egység „M" ap
parátusának az állományából, mely megerősítésre kerül az utalt egységektől ki
jelölt tisztekkel, polgári alkalmazottakkal, valamint a polgári életből lebiztosí
tott tartalékos állománnyal. 

Tevékenységét az elrendelést követő 3 órán belül megkezdi és valamennyi 
megalakítandó és utalt egység „M" készenlétét követő 24 órán belül befejezi. 

Szolgálati elöljárója az MNHF-ség MIOCS. A területén megalakuló MN 
központ hadtáp egységek MVCS-i, ÖMVCS-i közvetlen szakmai irányítása alá 
kerülnek. 

Tevékenysége során együttműködik a megyei Hadkieg. és Tv parancsnok-
ságokkal és a megalakítandó egységek felállítóival. 

Szervezeti felépítését a 3. sz. melléklet szemlélteti. 

Feladatai: 
- az alárendelt és utalt MVCS-k, ÖMVCS-k, (MVCS-k létrehozására nem 

kötelezett egységek mozgósítást vezető állományának) irányítása; 
- a mozgósítással kapcsolatos jelentések vétele és továbbítása az MNHF-ség 

MIOCS felé; 
- a MIOCS-tólí, illetve egyéb elöljáróktól érkező intézkedések továbbítása; 
- a mozgósítás alatti veszteségek pótlására intézkedések kiadása a hozzá 

utalt egységek biztonsági hányadának KMICS-en belüli átcsoportosítására, illetve 
a MIOCS-tól érkező intézkedések alapján az elrendelt állomány útbaindítására, 
vagy fogadására; 
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- az alárendeltek által jelentett problémák saját hatáskörben történő meg
oldása, intézkedések foganatosítása a mozgósítást akadályozó tényezők elhárításá
ra; a meg nem oldható problémák jelentése a MIOCS-nak; 

- az MVCS-k, ÖMVCS-k tevékenységének segítése és ellenőrzése a hely
színre kiküldött tisztek útján; 

- az „M" bázisoknál a vételezések koordinálása. 

Mozgósítás elrendelése esetén a KMICS állományát a HKSZ intézkedés
ben meghatározot rendszerben saját egysége riasztja. A riadó elrendelése után a 
személyi állomány - külön értesítés nélkül - haladéktalanul bevonul a KMICS 
vezetési pontjára és az „M" irányítási tervben megszabott követelmények alapján 
megkezdi feladatai végrehajtását. 

A parancsnoki állomány és funkcionális részlegei feladatai a mozgósítás 
végrehajtásának időszakában: 

Parancsnok: 
- a ht. állomány riasztásának végrehajtása, a részleges működőképesség 3 

órán belüli biztosítása; 
- a tartalékos állomány és NG-i gépjárművek átvétele, a teljes működő

képesség 6 órán belüli elérésének biztosítása; 
- a KMICS tevékenységének vezetése, alaprendeltetéséből adódó feladatok 

maradéktalan végrehajtásának megszervezése; 
- a mozgósítást akadályozó tényezők megszüntetésével kapcsolatos döntések 

meghozatala, a szükséges inézkedések foganatosítása, a saját hatáskörben meg 
nem oldhatók jelentése az MNHF-ség MIOCS PK-nak; 

- folyamatos kapcsolattartás a területén levő Hadkieg. és Tv. parancsnok-
ságokkal; 

- a működés befejezése után a felszámolás végrehajtása. 

Politikai munkás: 
- az MVCS-k politikai munkásai tevékenységének irányítása; 
- az alakulatok pol. munkás állománya feltöltésének figyelemmel kísérése 

és erről az MNHF-ség MIOCS Pk. pol. h. tájékoztatása; 
- az utalt egységek állományával kapcsolatos hangulatjelentések gyűjtése, 

értékelése, a szükséges operatív intézkedések foganatosítása; 
- kapcsolattartás a körzetben levő polgári szervek és megyei parancsnok

ságok politikai apparátusaival. 

Mozgósítást irányító részleg: 

- folyamatos kapcsolattartás az egységek MVCS-ivel, azok tevékenységének 
operatív irányítása; 

- ,,M" határidős jelentések és információk vétele, feldolgozása és továbbí
tása az MNHF-ség MIOCS részére; 

- az illetékes hadkieg. és tv, parancsnokságokkal együttműködés a t. sze
mélyi állomány és NG-i technikai eszközök biztosításával kapcsolatban; 

- a mozgósítás alatti veszteségek pótlására intézkedések kiadása - az 
MNHF-ség MIOCS előzetes hozzájárulásával - az egységek biztonsági hányadá
nak a szükséglet szerinti átcsoportosítására; 

- javaslatok kidolgozása a Pk. részére a mozgósítást akadályozó tényezők 
megszüntetésével kapcsolatos rendszabályok foganatosítására; 
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; 

- összeköttetés megszakadása esetén futárok útbaindítása az „M" határ
idős jelentések öszegyűjtésére, illetve az elöljáró MNHF-ség MIOCS-nak történő 
továbbítására; 

- az MNHF-ség MIOCS irányító csoportja által adott egyéb utasítások 
és intézkedések végrehajtása. 

Segítő-ellenőrző részleg: 

- dőre elkészített ütemterv alapján helyszínen segíti és ellenőrzi az egysé
gek MVCS-i tevékenységét, felfedi a mozgósítást akadályozó tényezőket, és ope
ratív intézkedéseket foganatosít azok megszüntetésére; 

- felméri az ellenséges csapások körzeteiben a veszteségeket, értékeli a kiala
kult helyzetet, javaslatot tesz a KMICS parancsnoknak a felszámolással kapcso
latos rendszabályokra és aktívan részt vesz azok végrehajtásában; 

- együttműködik a Hadkieg. és Tv. parancsnokságok iránytiszti csoportjaival, 
a problémák megoldásához igénybe veszi azok segítségét; 

- megállapításait a helyszínről jelenti a KMICS parancsnokának. 

Tevékenysége során az MVCS-k-től a vezetést csak a KMICS-parancsnok 
előzetes engedélye alapján, az „M" készenlétet - az MVCS hibájából - súlyosan 
veszélyeztető körülmények között veheti át. 

Futár részleg: 

A KMICS parancsnokának van alárendelve. 

Feladatai: 
- a mozgósítási jelentések MVCS-ktől történő összegyűjtése; 
- KMICS mozgósítási jelentéseinek továbbítása az MNHF-ség MIOCS 

részére; 
(a fenti feladatokat összeköttetés megszakadása esetén végzi) ; 

- egyéb futárküldemények továbbítása körzeten belül és az MNHF-ség 
MIOCS és KMICS között. 

e) Mozgósítdst Végrehajtó Csoport-ok 
Alapvető rendeltetése az adott helységben megalakítandó egy vagy több MN 

központ hadtáp egység mozgósitásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 
A megalakítandó egység (egységek) részére elrendelt mozgósítási feladat 

(részleges, vagy teljes) elrendelése esetén kerül létrehozásra a megalakításért 
felelős békében élő egység „M" apparátusának, vagy az egység „M" törzsének 
állományából, valamint a béke és tartalékos állományból. 

Tevékenységét a mozgósítási feladat elrendelése után azonnal megkezdi és 
az egység (egységek) készenlétének elérése után befejezi. 

Kettős alárendeltségben hajtja végre feladatait, mely szerint a saját pa
rancsnokán kívül elöljárója a területileg illetékes KMICS is. 

Tevékenysége során a megyei hadkicg. és tv. parancsnokság iránytiszti 
csoportjával, az érintett „M" bázissal és - ,.M" utalványon anyagát tároló -
raktárakkal működik együtt. Továbbá szoros kapcsolatot tart fenn a területén levő 
párt-, közigazgatási és rendőri szervekkel. 

Szervezeti felépítésének egy változatát a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

Feladatai: 
- az MVCS szervezeti elemei tevékenységének közvetlen irányítása; 
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- a megalakítandó egység (egységek) személyi állományának és NG-i tech
nikai eszközeinek központosított átvétele; 

- a központi raktárakban tárolt anyagok és technikai eszközök felvételezése, 
a saját bázison, raktárban levők átvételének koordinálása; 

- a mozgósítás végrehajtását akadályozó problémák megszüntetése; 
- a tartalék körletek előkészítése; 

az „M" határidős jelentések továbbítása a területileg illetékes KMICS 
felé; 

- az egység (egységek) ,,M" készenléte meghatározott határidőre történő 
elérésének biztosítása. .... 

Mint ahogy már korábban is utaltam rá, a cikk korlátozott terjedelmére 
való tekintettel a továbbiakban nem kívánom felsorolni az MVCS egyes szer
vezeti elemeinek feladatait, annál inkább sem, mert azt az érvényben levő uta
sítások, intézkedé,sek részletesen tartalmazzák. Helyette felhívom az olvasók szí
ves figyelmét az NMHF-ség Törzs által 1979. évben 00442/78. szám alatt ki
adott követelményrendszer XIJI. sz. okmányára, mely az MVCS és ÖMVCS-kel 
kapcsolatban részletes tájékoztatásul szolgál. 

d) Azoknál az egységeknél, amelyek béke szervezettel folytatják működé
süket, illetve amelyek csak minimális kiegészítést kapnak, MVCS nem kerül 
létrehozásra. Ezeknél az „M" feladatokat külön megbízott egy vagy néhány sze
mély vezeti, akiknek a kötelemei csökkentett és korlátozott mértékben megegyez
nek az MVCS-ével. 

A fentiekből látható, hogy a vázolt irányítási rend maradéktalanul bizto-
sítja valamennyi vezetési szint részére a szükséges információkat, a mozgósítás ..,.. 
menetébe a szükséges beavatkozás lehetőségeit, ugyanakkor feltételezi az egy-
személyi parancsnoki felelősséget az MNHF-től az egységek parancsnokaiig. 

Befejezésül még annyit, hogy e cikkel az MN központ hadtáp „M" rend
szerének korszerűsítésével kapcsolatos számtalan feladat közül csupán kettővel 
foglalkoztam. Ezen túlmenően a jövőben az új rendszerre történő áttéréssel kap
csolatos feladatokkal, valamint az „M" tervezés rendje további egyszerűsíté
sének lehetőségeivel külön cikkben kívánok foglalkozni. 

(Mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 

40 



...... 

; 

A hátország közlekedés biztosítási rendszer 
korszerűsítésének alapelvei, a biztosításban résztvevő 

szervezetek és hadrendi elemek 

Sárközi István ezredes, 
Borczván Béla mérnök alezredes 

A Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének 01/74. számú paran
csával életbe léptetett „A varsói szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői 
magasabbegységei és seregtestjei hadtáphiztosítása megszervezésének alapjai" e. 
alapokmány közlekedési biztosítással foglalkozó fejezete rögzíti: ,,a közlekedési 
biztosítás magába foglalja a közlekedési utak és szállítóeszközök előkészítésével 
és üzemeltetésével, a közlekedési hálózat műszaki biztosításával és helyreállítá
sával kapcsolatos rendszabályok komplexumát valamennyi közlekedési ágazat 
fennakadás nélküli működésének biztosítása céljából, ... " az idézetből a „fenn
akadás nélküli" azaz a közlekedési rendszer folyamatos működésének biztosítá
sát húztuk alá, ugyanis ez magában foglalja a közlekedési ágazat háborús üzem
módra való gyors átállításának és megbízható működtetésének követelményét. 
A követelményből egyértelműen adódik, hogy a hadászati és hadműveleti elvek, 
a technika és a technológia fejlődésével összhangban, a közlekedés biztosítási 
rendszerét - így a hátországi közlekedési rendszert is - folyamatosan korszerű
síteni kell. 

A hátországi közlekedési biztosítás jelenlegi rendszere mintegy 10-15 éve 
van érvényben. Ez időszakban jelentős eredmények születtek az ország területe, 
mint a várható hadszintér egy része közlekedésének háborús felkészítésében. Er
re az időszakra jellemző a kettősrendeltetésű - népgazdasági és háborús igénybe
vételre egyaránt alkalmas - technikai eszközök (dunai közúti- és vasúti TS 
uszályhidak, sebesültszállító vonatok és autóbuszok stb.) kialakítása és rendszer
beállítása. A TS uszályhidak kialakításával fölöslegessé váltak a hátország te
rületén alkalmazásra tervezett katonai közúti és vasúti úszóhidak beszerzései. A 
TS uszályhidak ugyanis teherbírás, építési idő, valamint az üzemeltetés vonat
kozásában előírt követelmények tekintetében vetekszenek, sőt egyes paraméte
rekben túlszárnyalják a hadseregek rendszerében levő jelenlegi katonai hátor
szági uszályhidak műszaki paramétereit. Gazdaságosságukat nézve viszont össze 
sem lehet hasonlítani azokkal. A TS uszályhidak alapelemei - a TS-1500 típusú 
uszályok - ugyanis béke időszakban a népgazdaság vízi szállítóeszközeiként üze
melnek, vagyis értékük újratermelődik az amortizációs költségek következtében. 
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Hasonló a helyzet a sebesültszállító vonatok és autóbuszok gazdaságossátát il
letően is. Ezen eszközök kialakításával és rendszerbeállításával a népgazdaság 
részére több milliárd forint megtakarításra kerül. 

A korábbi időszakhoz viszonyítva jelentős eredmények születtek a közle
kedési hálózat és a nagyfolyami tartalék hídátkelőhelyek, valamint a szállítóesz
közök előkészítése, illetve háborús felkészítése vonatkozásában is. 

Összességében úgy értékelhetjük, hogy a hátországi közlekedési biztosítás 
jelenlegi rendszere betöltötte szerepét. Igen jelentős fejlődés történt ezidőszak
ban a közlekedési biztosítás technikai feltételeinek megteremtése tekintetében, 
különösen, ha figyelembe vesszük azok kialakításának és megvalósításának gaz- ._ 
daságosságát. 

A hátország közlekedési biztosítási rendszer 
korszerúsitésének indokai 

Az utóbbi időszakban végrehajtott HM szintű törzsvezetési gyakorlatok egy
re élesebben vetették fel a hátországi közlekedési biztosítási rendszer korszerű
sítésének szükségességét. A Magyar Néphadsereg csapatainál történő átfegyver
zések, a hazai technikai eszközök és a harceljárások fejlődése következtében fo
lyamatosan növekszik a hátországból utánszállítandó anyagok mennyisége. 

A HDS támadó hadműveleti anyagszükséglete - az elmúlt 10-15 év alatt 
- 40 OOO tonnáról mintegy 60 OOO tonnára növekedett. Ez a közlekedésre vo
natkoztatva 6-8000 tonna anyag napi utánszállítását jelenti, és még ekkor a had
műveleti magasabb egységek előrevonásával és manővereivel kapcsolatos csapat
szállításokkal nem is számoltunk, melyek várhatóan egyes irányokban lüktetés
szerűen jelentkeznek, lefogva az irány vasútvonalainak teljes kapacitását. 

A hadászati fegyverrendszerek hatótávolságának, romboló erejének és a ta
lálati pontosság,ának növekedésével arányosan növekszik a hátországi közleke · 
dési rendszer folyamatos üzemeltetésének, működtetésének a veszélyezettsége. 

A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium által végrehajtott MERKUR gya
korlat tapasztalatai is azt igazolták, hogy a KPM saját erőivel és eszközeivel 
nem képes egy tömeges atomcsapás következményeinek felszámolására és a hát
országban a megszakadt közlekedési forgalom 3-5 nap alatti beindítására. 

A közlekedési építő technika és technológia fejlődése következtében vasút
építő, út- és autópálya építő gépláncok alakultak ki, amelyek a békés építő mun
kában igen nagy építési teljesítményeket produkálnak, de a háborús helyreállí
tásnál csak igen szűk lehetőség nyílik az alkalmazásukra. Ugyanakkor a válla
latok a hagyományos építő technikát felszámolják, így a közlekedési szakcsapa
tok részére a lebiztosítás nehézségekbe ütközik. Tekintettel arra, hogy a közle
kedési hálózatokon a forgalom folyamatos fenntartásával kapcsolatos követel
mények nem változtak, a biztosítás lehetőségei, valamint a szállítási igények ol
daláról nézve viszont jelentős változások történtek, a kettő egyensúlyának meg
teremtése érdekében halaszthatatlanul szükségessé vált a hátországi közlekedési 
biztosítási rendszer korszerűsítése. 

A hátország közlekedés biztosítási rendszer 
korszerűsítését befolyásoló ténye:;,ók 

Törvényerejű rendeletek kimondják, hogy az ország területén a közlekedés 
folyamatosságának biztosításáért békében és háborúban egyaránt a Magyar Nép
köztársaság közlekedési és postaügyi minisztere felelős. Ez azt jelenti, hogy a fel· 
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készítéssel, az életképesség növelésével, a különböző tartalékanyagok képzésé
vel, stb. kapcsolatos költségek közvetlenül a Közlekedési és Postaügyi Minisz
tériumot terhelik. 

A fent említett rendeletek egyidejűleg azt is szabályozzák, hogy a közleke
dés honvédelmi felkészítésével összefüggő követelményeket a Honvédelmi Mi
nisztérium dolgozza ki és az Országos Tervhivatal útján adja meg a Közlekedési 
és Postaügyi Minisztérium részére. Ebből az következik, hogy a közlekedés há
borús felkészítésével, az életképesség fokozásával, a helyreállításhoz szükséges 
tartalékanyagok és eszközök képzésével kapcsolatos igények a Közlekedési és 

~ Postaügyi Minisztérium ötéves, illetve éves terveibe - a megvalósítás lehetősé
geinek függvényében - bedolgozásra kerülnek. A népgazdasági érdekekkel is 
egybeeső igények általában a beruházások és korszerűsítések építkezéseivel meg
valósulnak, az össze nem eső igények - pl. honvédelmi szempontból fontos, de 
népgazdaságilag gyenge forgalmú vasútvonalak, közúti hidak korszerűsítése, nagy· 
folyami tartalék átkelőhelyek kiépítése, nagyraksúlyú vasúti pőrekocsik beszer
zése, stb. - azonban kielégítetlenül maradnak. 

A béke időszakban nem teljesített honvédelmi igények megvalósítása a Köz
lekedési és Postaügyi Minisztérium „Gazdaság mozgósítási tervében" szerepel. 
Amikoris a béke beruházások leállításával, az erők és eszközök gyors átcsopor
tosításával tervezik ezeknek az építkezéseknek a kivitelezését. Tekintettel arra, 
hogy ebben az időszakban már folyik a Magyar Néphadsereg alakulatainak is a 
mozgósítása, elvonásrn keÍül a különböző építő vállalatok technikai eszközeinek 
és állományának jelentős hányada. Így a fenti közlekedési építések végrehajtásá
nál alapvetően csak a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium meghagyásában 
szereplő helyreállító alakulatokkal lehet számolni. 

Ezért előfordulhat, hogy ezekhez a kivitelezésckhez - a feladat gyors vég
rehajtása érdekében - a Magyar Néphadsereg hátországi közlekedési építő szak
csapatai is bevonásra kerülnek. 

A népgazdaság anyagi lehetőségeinek ismeretében továbbra is számolnunk 
kell azzal, hogy közlekedési szakcsapataink a béke időszakban, felkészítésük ér
dekében bevezetésre kerülő „M" összekovácsolási gyakorlatok keretében a had
szintér közlekedési előkészítésével összefüggő építési feladatokat hajtanak végre. 

Végül, de nem utolsó sorban a hátország közlekedési biztosítási rendszeré
nek korszerűsítése nem járhat együtt a biztosításban - a Magyar Néphadsereg 
állományából - ezideig résztvevő csapatok létszámának növekedésével. 

A hátország közlekedés biztosítási rendszer 
korszeríisítésének alapelvei 

A Magyar Népköztársaság területén belül a közlekedés biztosítása, a köz
lekedési hálózatokon a forgalom folyamatos fenntartása, az ellenséges behatások 

..... következményeinek felszámolása és a megszakadt forgalom beindítása a továb
biakban is a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium feladata marad. Ezt a fel
adatot a területi szervek állományából - már béke időszakban - szervezett, je
lentős számú, helyreállító, építő és javító alakulatával hajtja végre. Ezek az 
alakulatok azonban az ország egész területére mért csapás következményeit, ami
kor a közlekedés gerincét képező közlekedési csomópontok megsemmisülnek, a 
forgalom beindítására meghatározott időn belül nem képesek felszámolni. Ezért 
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indokolt háború esetén a Magyar Néphadsereg, illetve a szövetséges hadsere
gek csapatai által igénybevételére kijelölt közlekedési hálózaton a közlekedés 
fennakadás nélküli biztosítására katonai közlekedési szakcsapatok létrehozása és 
felkészítése. 

Ezek a katonai közlekedési szakcsapatok lényegében eddig is meg voltak, 
azonban csoportosításuk (pl. a forgalomszabályozó zászlóaljak a megyei terület 
védelmi ezredek szervezetébe tartoznak, melyek alkalmazása általában a megye 
területéhez kötött, a forga]omszabályozó zászlóalj viszont több megye területén 
átvezető katonai gépkocsi úton bontakozik szét) nem felel meg a megváltozott 
körülményeknek. 

A hátország közlekedés biztosítási rendszer korszerűsítése tulajdonképpen 
abból áll, hogy a biztosítást végző katonai közlekedési szakcsapatok, egységes 
vezetési rendszerbe, alkalmazásukat tekintve meghatározott vasúti, illetve közúti 
irányokra tömörítve, azaz a megváltozott körülményeknek megfelelően kerültek 
átcsoportosításra. 

A közlekedés biztosítását végző katonai szakcsapatokból, vagyis a hálózat 
és műtárgyait helyreállító és üzemeltető erőkből, továbbá a nagyfolyamokon az 
átkelést biztosító ideiglenes átrakó körletek csapataiból - béke időszakban a ki
emelt, illetve a közlekedési beruházásokon dolgozó dandárok bázisán - megfe
lelő területi elosztásban vegyes közlekedési dandárok kerültek létrehozásra. Ezál
tal a közlekedési hálózatokon a forgalom folyamatosságát biztosító erők egysé
ges vezetési rendszerbe kerülnek a Hátország Védelmi Parancsnokság közvetlen 
vezetése alatt. 

A záhonyi átrakó körlet, tekintettel arra, hogy az elsősorban országos érde
keket szolgál biztosítja a két pság. közötti vasúti átrakási feladatok megoldását, 
így vezetésének egyszerűsítését is figyelembe véve - irányítását közvetlenül - a 
Magyar Néphadsereg KSZF végzi. 

A közúti szállításokat végrehajtó központhadtáp - tehát a hátország terüle
tén dolgozó - szállító zászlóaljak továbbra is önálló hadrendi elemként működ
nek. 

A hátország közlekedési biztosítási rendszerében 
résztz.:evő szervezetek és hadrendi elemek 

A hátország közlekedés biztosításában már békében is, de különösen a há
ború időszakában a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium szervei és vállalatai 
mellett, bizonyos mértékben a Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium illetékes 
csapatai is résztvesznek. 

A Honvédelmi Minisztérium erői békében elsősorban a nagyobb balesetek~ 
elemi csapások következményeinek felszámolásában nyújtanak segítséget, illet
ve nagyobb gyakorlatok esetén a résztvevő csapatok közúti mozgásának, vasúti 
átjárókon történő áthaladásának biztosítását végzik. Háború esetén azonban je- , . 
lentősen megnő a közlekedés biztosításában résztvevő katonai közlekedési szak- ..... 
csapatok szerepe. Ekkor ugyanis a részükre kijelölt vasúti, illetve közúti irá-
nyokban teljes felelősséggel biztosítják ezeken az irányokon át a Magyar Nép-
hadsereg és a szövetségesek csapatainak a mozgását. 

A hátország közlekedés biztosításában résztvevő katonai közlekedési szak
csapatok háború esetén is szorosan együttműködnek a Közlekedési és Postaügyi 
Minisztérium illetékes helyreállító alakulataival. A csapások felszámolásához 
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szükséges építőanyagokkal történő ellátásuk - az ország területén belül - a Köz
lekedési és Postaügyi Minisztérium anyagellátó szervei útján történik. 

A hátország közlekedés biztosítási rendszer fentiekben leírtak szerinti kor
szerűsítésével - megítélésünk szerint - hosszú távon összehangolásra került a tá
masztott követelmények és a biztosítás feltételeinek megteremtése. A korszerű
sítés keretében létrehozott vegyes közlekedési dandárok a részükre kijelölt köz
úti, illetve vasúti irányokban komplexen - egységes irányítással végzik a közle
kedés biztosításával kapcsolatos feladataikat. Az erők és eszközök koncentrálá
sával és komplex felhasználásával így jelentős mértékben csökkenthető a meg
szakadt vasúti, illetve közúti forgalom beindításának időszükséglete . 
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Az ellátó dandár rendeltetése, lehetőségei 

Elekes János ezredes, 
Galambos János alezredes 

Mint a bevezető írásból is kitűnik az MN hadtápbiztosítási rendszerének 
korszerűsítése során jelentős szervezeti változás következik be a hadtáp felső 
tagozatait érintően az anyagi biztosítás szervezeteiben is. lgy az összfegyverne
mi hadsereg hadtáp állományában megszűnik a HDS Mozgó Bázis és belép a 
HDS Ellátó Dandár: a Tábori hadtáp tagozat megszüntetésével megszűnik a Tá
bori Mögöttes Bázis, a Tábori Előretolt Bázis és a központ hadtáp állományába 
belép egy Ellátó dandár, az elvonuló szárazföldi csapatok felső szintű anyagi 
biztosítására hivatott szervezetként. Az elvonuló szárazföldi csapatok anyagi 
biztosítási szerveinek tagozódása tehát a következő: - ellátó szakasz: - ellátó 
szd.: - ellátó z.: HDS Ello. dd.: - Központ htp. Ello. dd. Az ellátó szakasz- ,...· 
tól a HDS Ello. dd-ig szervezetszerű csapatok, seregtest állományába (z., e., ho., 
HDS) tartoznak, amíg a közp. htp. Ello. dd. nem tartozik összfegyvernemi kö-
telékbe. 

1. Az ellátó dandár általános jellemzése és szervezete 

Az Ella. dd. ,,összfegyvernemi" jellegű, csapatszervezetű hadtáp magasabb
egység, melyben a parancsnokság vezetése alatt integrálódnak az ellátó-, szállító-, 
termelő-, feldolgozó-, kiszolgáló-, biztosító-, híadó stb. szervezetek, érvényesítve 
a funkcionális tevékenységek összhangját. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy 
nem egyszerűen a korábbi funkconális szervezeteknek ilyen jellegű parancsnok
ság alárendeltségébe történő összeadásáról van szó, hanem a korábbi hasonló 
szervezetek belső struktúrájának korszerűsítéséről, elemeinek integrációjáról is, 
továbbá olyan új szervezetek kialakításáról, amelyek nagyban hozzájárulnak a 
teljesítő, működő-, és életképesség növeléséhez. 

Az Ello. dd. tehát a központ hadtáp (összfegyvernemi HDS) hadtáp-ma
gasabbegysége. E funkcióból eredő rendeltetése, hogy nómenklatúra és mennyi-
ség szerint (az elvonuló szárazföldi csapatok, illetve az összfegyvernemi HDS ,,,,. , 
mintegy két napi tevékenységét biztosító) fegyver; lőszer; pc. gjmű. ag.; üzem- -. 
anyag; élelem; vv.-, híradó-, műszaki-, ruházati-, elhelyezési, térkép-, politikai, 
nevelési-, egészségügyi-, repülő lőszer, üzemanyag és repülő műszaki anyagot tá-
roljon, a HDS Ello. dd.-hoz (a HDS csapataihoz) szállítson illetve kiadjon; 
HDS-nél a csapatok gépjárműveit, harckocsijait üzemanyaggal tömegesen fel-
töltse, kenyeret, húst állítson elő, továbbá textiltisztítást és javítást végezzen. 
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E rendelkezésből eredően az elláttó dandár feladatait a következőképpen 
lehet felsorolni: 

- a dandár részére kiutalt anyagi eszközök átvétele, nyilvántartása; 
- a meghá9tározott anyagi eszköz készletek - alapvetően gk. szállító eszkö-

zökön való - tárolása, védelme, megőrzése; 
- az anyagok szállítása saját gk. szállító eszközökkel a központ hadtáp rak

táraiból, bázisairól (a központ hadtáp előr_etolt lépcső ello. dd-tói) ; kirakó állo
másokról, kikötőkből és repülőterekről a saját és az elsóbb tagozat Ello. dd. 
raktáraiba (hadosztály ellátó z.-aljakhoz); 

- az anyagi eszközök kiadása az ello. dd.-hoz ellátásilag utalt és vételezés
re kötelezett csapatok részére; 

- az ello. dd. készleteinek szállítása az áttelepülés során; 
- seregtestnél a magasabbegységek harckocsijai és gépjárművei üzemanyag-

gal történő tömeges feltöltése a menetvonalakon és különböző körletekben; 
- kenyérsütés és biztosítás a sütődével nem rendelkező csapatok részére sa

ját eszközökkel és polgári sütödék üzemeltetése útján; 
- hús és hentesárú biztosítás a vágóüzemmel nem rendelkező csapatok ré

szére saját eszközökkel és polgári vágóhidak üzemeltetése útján; 
- kapacitással nem rendelkező csapatok textiltisztítás és javítási szükség

leteinek kielégítése saját eszközökkel és polgári mosódák üzemeltetésével; 
- felesleges, javításra váró fegyverzet, technika, egyéb felszerelések, anya

gok, valamint zsákmány anyagok hátra.szállítása, fogadása, ellenőrzése, osztályo
zása, újbóli kiadása, vagy további hátraszállításra való előkészítése (hátraszállí
tása). 

Mindenkor az ellátó dandár a lehetőségből, a kapacitás igényből felépítve 
megfelelő szervezetbe csoportosított állománnyal rendelkezik. 

A dd. pság. élén a parancsnok áll, aki az alárendelt egységeket, alegysége
ket személyesen, valamint helyettesei, a törzs-, és a szolgálat főnökökön keresz
tül vezeti. Az alaprendeltetésből fakadó és a mindenoldalú biztosítás feladatai
nak tervezésére, szervezésére, irányítására két meghatározó szervezettel - Törzs
zsel és Anyagellátó és szállítást szervező osztállyal - rendelkezik. Az utóbbi ál
lományába hat KA katonai parancsnokság tartozik, így egyidejűleg ennyi KA 
(BA) munkáját képes megszervezni, irányítani. 

A dandár alapvető funkcionális szervezetét képezik a raktárak: (fegyver
zeti és lőszer; páncélos és gjmű.; ag.; vegyivédelmi ag.; híradó ag.; műszaki ag.; 
élelmezési ag.; üzemanyag; vegyes raktár keretében ruházat, elhelyezési, térkép, 
politikai nevelési anyag) és a csapatrepülő elló. szd. (repülő lőszer tároló és el
látó sz.; re. üza. ello. és tár. sz.; re. mű. ag. ello. és tár. sz.) HDS dd.-ban 
felderítő szakanyag ellátó és javító szd. is van szervezve. 

A tárolt anyagi eszközök mennyisége az elvonuló szárazföldi csapatok (HDS 
csapatai) mintegy kettő harcnapi felhasználásának pótlására elegendőek. 

Az üza. raktár arra is képesített, hogy földön telepítsen üzemanyagot, ehhez 
~ több mint 50 db 10 m3-es, és száznál is több 25 m'Les hajlékony tartállyal rendel

kezik. 
Ugyancsak alaprendeltetéssel közvetlenül összefüggő szervezet az önálló gk. 

szállító z.-ak (három, összesen mintegy 6500 t szállítótérrel): ö. üza. száll. z.-ak 
(kettő, összesen 2200 m3 üza. smllító kapacitással), amelyek képesek a raktá·· 
rak készletei mintegy 60°/o-át egy fordulóval felemelni, elszállítani. 
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A HDS Ello. dd. állományában üza. töltő szd. is van, amely a hk-ik és 
gépjárművek tömeges feltöltésére 10 készlet tábori töltősorral rendelkezik. 

A tábori élelmezési üzem két sütóüzemmel, összesen 32 db sütőkemencé
vel, egy vágóüzemmel rendelkezik. Allornányába polgári húsijzemet, sütödét 
üzemeltető részlegek tartoznak saját és hadműveleti területen lévő üzemek pol
gári munkaerővel történő üzemeltetésének irányítására. 

Hasonló nagyságrendű a tábori textiltisztító és javító üzem. 10 mosóda sza
kasszal rendelkezik, ezekben 1-1 mosóda készlet és összesen 80 db varrógép, 
ugyancsak rendelkezik polgári mosódát üzemeltető részleggel. 

A biztosító és kiszolgáló jellegű alegységek közül a legjelentősebb tábori 
gjmű. javító műhely (öt javító szd-al) az Ello. dd. és más alegységek gépjármű
veinek javítására van hivatva. 

Az önálló híradó szd. az elöljáró irányító szervvel, ellátó bázisokkal, az 
alsóbb tagozat ellátó szervezeteivel, az együttműködő szervekkel, valamint az 
Ello. dd. szervezeteivel való összeköttetést biztosítja. Az önálló műszaki szd. az 
Ello. dd. Pság vezetési pontjának műszaki berendezésére, az Ello. dd. települé
si körletén belüli műszaki biztosítási feladatok végzésére és víz biztosítására van 
szervezve. Allományába két műszaki utász sz., három technikai gépszakasz és 
egy vízellátó sz. tartozik. 

Az önálló kiszolgáló és ellátó z. az Ello. dd. Pság ellátására, kiszolgálá
sára, a komendáns szolgálat és a forgalomirányítás, katonai kereskedelmi cik
kek biztosítására szolgál. 

Az őr, rakodó és szállítmánykísérő z. az Ello. dd. raktáraiban, KA-on (BA
on) a berakási-kirakási munkálatok végrehajtására, őrzésére, védelmére, a szál
lítmányok kísérésére, őrzésére, védelmére összesen 12 db ZU-2 lé. gpu-val; 12 
db gpu-val; és 24 db darus gk-val; 36 db tj. rakodógéppel rendelkezik. 

Az önálló vegyivédelmi z. (csak a hds. ello. dd.-ban) a dd. települési kör
letében és áttelepülési útvonalain a vegyi és sugárfelderítés végrehajtására, a dd. 
ellen tömegpusztító eszközökkel végrehajtott csapások következményei felszá
molása szakfeladatainak végrehajtására hivatott. 

Az Ello. dd. állományának szervezeti struktúrája úgy került kialakításra, 
hogy a szervezetek oszthatók, így zökkenőmentesen kikülöníthetők Ello. dd. rész
legek a szükséges hadműveleti irányokba. 

2. Az ellátó dandár felkészítése 

Az ellátó dandár szervezetei az állandó harckészültség időszakában alapve
tően nem funkcionálnak, többségük, illetve a központ hadtáp ellátó dandár vo
natkozásában csak kislétszámú „M" törzzsel, vagy még azzal sem rendelkezik. 
A szervezetek háborús feladatokra történő felkészítése, harckészültségi - moz
gósítási feladatainak megtervezése, begyakorlása, a tervek naprakészségének biz
tosítása az érvényben lévő intézkedések, utasítások alapján történik a rnegalakí
tásukért felelős szervek és azok elöljárói irányításával és vezetésével, (a hadse
reg pk. htp. h.) illetve az MN Hadtáp Törzsfőnök által támasztott követelmé
nyek figyelembevételével. Az ellátó dandár magasabbegység-szintű felkészítését 
a hadsereg hadtáp törzs, illetve az MNHF-ség tervezi, szervezi és vezeti. 

A harckészültségi "mozgósítási feladatok tervezésénél a feladatok begya
korlásánál kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi követelmények érvényesí
tésére: 

- minden önálló állománytáblával rendelkező szervezet olyan egység típusú 
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tervvel rendelkezzen, mely tartalmazza a feladatokat a HKSZ-,,M" elrendelé
sétől a harckészültségi körletben elérendő készenlétig, olyan számvetéssel, hogy 
a harckészültségi körletben a szervezetek részére előírt mozgó és kiegészítő kész
leteken kívül az elrendelt hadműveleti készletek is a gépkocsi szállító zászlóal
jak szállító eszközein rendelkezésre álljanak: 

- az ellátó dandár szervezetei harckészültségi körleteit a lehetőségek függ
vényében úgy kell kijelölni, hogy azok tegyék lehetővé azt, hogy a raktárak a 
hadműveleti készleteiket szállító gépkocsiszállító zászlóaljakkal együtt, vagy 
egymás közelében kerülhessenek elhelyezésre és az alkalmazási (összpontosítá
si, települési) körletbe történő együttes előrevonásra: 

- a szervezetek megalakításáért azon szervezetek parancsnokainak felelőssége 
kerüljön érvényesítésre, amelyek az MN alakulatai hadiszervezetének megalakí -
tási tervében - kivételes esetben külön intézkedésben - e feladatokra ki vannak 
jelölve: 

- az ellátó dandár parancsnokság által megalakított szervezetek HKSZ-M 
tevékenységének vezetése az ellátó dandár parancsnokság által; a többi szerve
zeteké a megalakítók által kerüljön megvalósításra a kijelölt harckészültségi kör
letekbe történő beérkezésig, azaz a készenlét eléréséig. 

A készenlét elérése után - a harcérték átadásával egyidőben a - vezetést a 
dandár parancsnokság veszi át és valósítja meg, még abban az esetben is, ha a 
szervezetek egy részének harckészültségi körlete a dandár parancsnokság harcké
szültségi körletétől nagyobb távolságra van. 

A megalakító teljes felelőssége csak akoor szűnik meg, ha az általuk meg
alakított szervezetek a menetet az alkalmazási (összpontosítási, települési) kör
letbe történő előrevonás végrehajtása céljából megkezdték. 

A hadműveleti készletek szervezett málházása érdekében a gépkocsi szállí
tó zászlóaljak parancsnokai az elöljáróik követelményeinek megfelelően az érin
tett központi raktárak parancsnokaival közösen elkészítik a málházási tervet, 
melynek egy-egy példánya a gépkocsi szállító zászlóalj és a központi raktár 
HKSZ-M tervének szerves részét képezi. Ugyanebben az időben térképen rögzí
tik a málházásra érkező gépkocsi szállító zászlóalj várakozási és gyülekezési kör
letét, a hozzá vezető utakat, a forgalomszabályozást, az összeköttetést. 

A várakozási és gyülekezési körlet állapotának fenntartásáért, esetleg új 
körlet kijelöléséért és az ezzel kapcsolatos pontosításokért elsősorban az érintett 
központi raktár parancsnokai felelőssége kerüljön érvényesítésre. 

3. Az ellátó dandár alkalmazáshoz történő csoportosítása 
Miután az ellátó dandár befejezte a mozgósítását, az elrendelt anyagi kész

letekkel együtt a harckészültségi körletében elérte a készenlétet, a háborús had
rendjében szereplő gépkocsi szállító zászlóaljakkal, raktárakkal és egyéb egysé
gekkel, alegységekkel együtt azonnali indításra készenlétbe tartva a felderítő 
csoportokat (a fogadást irányító pontok várható állományával együtt) felkészül 
a várható alkalmazási (összpontosítási, települési) körletbe történő előrevonásra. 
Az előrevonás szervezett végrehajtása érdekében az elöljárói intézkedés megér
kezése nélkül is megkezdi és szervezetten végrehajtja mindazokat a feladatokat, 
amelyek a hosszú menetek előkészítésével kapcsolatban az utasításokban és sza
bályzatokban elő vannak írva. 

Az MN elvonuló csapatai várható alkalmazási irányait, sajátosságait az elő
revonás távolságát számításbavéve az ellátó dandár előrevonása (hadsereg és 
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központhadtáp) önállóan, a rendszeresített gépkocsiszállító eszközein, kocsikon 
kerül végrehajtásra, az állandó harckészültség időszakában az elöljárók által ki
dolgozott, a kialakult helyzetnek megfelelően pontosított terv alapján. 

Az ellátó dandár az előrevonás végrehajtása érdekében a viszonylagos kis
távolság, továbbá a szervezetei megalakulási helyeinek és ebből fakadóan a harc
készültségi körletei nagy területen való szétszórtsága következtében nem alakít
ja meg a klasszikus dandár szintű menetrendet. Helyette kisebb-nagyobb menet
csoportokat, ezen belül menetoszlopokat, lépcsőket képezve valósítja meg az elő
revonást (a hadműveleti csoportosítás felvételét). 

Az előrcvonási parancsot a hadsereg ellátó dandár vonatkozásában a had
scrcgparancsnokok hadtáp helyettese, a központ hadtáp ellátó dandár vonatkozá
sában az MNHF juttatja el a dandár szervezetei, illetve a kialakított előrevonási 
csoportok parancsnokai részére. Az utóbbi változat esetében a csoportparancs
nokok szervezik az előrevonási parancs eljuttatását a csoporthoz tartozó szerve
zetek részére és teljes felelőséggel tervezik a meghatározott csoport menetét, 
kijelölik a menetoszlop-parancsnokokat, meghatározzák a menetoszlopok állo
mányát, szigorúan ügyelve arra, hogy a menetoszlopokon belül a szervezetek 
csak a működőképesség határáig kerüljenek megbontásra. 

Az összpontositási körlet felderítése, a beérkező menetoszlopok szervezett 
fogadásának, szervezetszerű alegységekre, egységekre történő bontásának, tele
pülési helyeikre történő utánvezetésének érdekében az elöljáró által (hds. htp. 
törzs; MNHF-ség) elrendelt időben az állandó harckészültség időszakában, va
lamennyi szervezet állományából kijelölt, a mozgósítás végrehajtása időszakában 
felkészített felderítő csoport kerül kiküldésre, megerősítve a fogadó-irányító pon
tok vezető és kiszolgáló állományával. 

Menet alatt az oszlopok és a gépjárművek közötti távolság, valamint a me
netsebesség és a napi menetütem függ a feladattól, a konkrét helyzettől és a 
biztonságos forgalom feltételeitől. 

A dandár egységei, alegységei menetének közúti biztosítása a központ had
táp, illetve a hadsereg közúti biztosítási rendszerében kerül megvalósításra. 

A mozgásbiztosító osztagok szervezésére az önálló kiszolgáló zászlóalj, az 
önálló műszaki század és a dandár egyéb alegységei kerülnek felhasználásra. 

A dandár alegységeinek, egységeinek menet alatti vezetését az elöljáró ál
tal kijelölt operatív csoportok valósítják meg az erre a célra berendezett ve
zetési pontokról. 

A menetcsoportokon, menetoszlopokon belüli összeköttetés elsősorban moz
gó eszközökkel, az alegységeken belül jelekkel kerül biztosításra. A rádiók vé
telkész helyzetben vannak. Az, ellátó dandár alegységei, egységei mozgásának el
lenőrzésére és az intézkedések átadására felhasználásra kerülnek az ellátó dan
dár menetcsoportjai menetvonalán szétbontakozott közúti-komendáns szolgálat 
híadó technikai eszközei is. 

Az alkalmazási (összpontosítási, települési) körlethez történő közeledés mér
tékének megfelelően a dandár alcgységeit, egységeit a helyzettől és a kapott fel
adattól függően az előrevonási tervvel egyidőben pontosított települési (elhe~ 
lyezkedési) terv alapján a dandár felderítő csoport parancsnokának vezetésével 
szétbontakoztatják (telepítik) illetve elhelyezik készenlétben az ellátási feladatok 
végrehajtására, illetve a további előrevonásra. 

A dandár parancsnokság beérkezése után ezeket a feladatokat a felderítő 
csoport parancsnoka a dandárparancsnok irányítása mellett végzi. A beérkezett 
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alegységek, egységek azonnal megszervezik az őrzés-védelmet és a tömegpusz· 
tító fegyverek elJeni védelmet. Megkezdik a körleteik műszaki berendezését, vég
rehajtják az álcázási feladatokat, felkészítik az állományt az e1látási feladatok~ 
illetve újabb menet végrehajtására. 

Az eliátó dandár telepítése, áttelepítése a hadművelet előkészítő és végre
hajtás időszakában - a hadsereg ellátó dandár vonatkozásában a hadseregpa
rancsnok hadtáphelyettese a központ hadtáp el1átó dandár vonatkozásában a 
koalíciós front hadtáp biztosítási tervével szoros összhangban az MNHF intéz
kedései alapján kerül megvalósításra. 

A csapatok támadáshoz való előkészítése során, a megindulási helyzetben az 
ellátó dandár rendszerint egy körletben az arcvonaltól - a központ hadtáp el
látó dandár 100-120 km-re, a hadsereg ellátó dandár 60-80 km-re települ. 

Védelmi hadműveletben a központ hadtáp ellátó dandár 200-250 km-re, 
a hadsereg ellátó dandár 80-120 km-re települ a peremvonaltól. 

Az ellátó dandár erői és eszközei egy részének önálló irányba történő te
lepülése esetén a kijelölt erők és eszközök olyan távolságra települnek az arc
vonaltól (peremvonaltól) mint az ellátó dandár főerői. 

Védelemben az ellátó dandár részére (a kikülönített erők és eszközök ré
szére is) az alapvető települési körlettől 10-15 km-re tartalék körlet kerül ki
jelölésre és berendezésre. 

Az ellátó dandár települési körletet úgy kell kijelölni, hogy az biztosítsa: az 
egységek, alegységek szétbontakozásához, feladatai végrehajtásához szükséges felté
teleket: az egységek, alegységek gyors gyülekezési, a szállító oszlopok, menet
oszlopok gyors megalakulásának és menet megkezdésének feltételeit, az után és 
hátraszállításhoz az új körletbe történő áttelepülés megkezdéséhez szükséges 
utakat: a különböző fajtájú anyagi eszközök tárolásával kapcsolatos rendsza
bályok betartásának feltételeit: az egységek, alegységek harcbiztosításával, veze
tésével kapcsolatos feladatok megoldásának kedvező feltételeit: a települési kör
let közelében olyan utak meglétét, amelyek biztosítják a dandárhoz vételezésre 
érkező és elmenő szállító eszközök várakozási és gyülekezési körleteinek kije
lölését és berendezését: a megfelelő vízlelőhelyeket és álcázási feltételeket, to
vábbá a műszaki munkák kedvező feltételeit. 

Az ellátó dandár települési körletének rendelkezni kell 2-3 kijárattal a had
sereg, illetve a front {központ hdt.) katonai gépkocsi útjaira, valamint bekötő
utakkal a dandár alegységeihez, egységeihez. Az utak vonalvezetésének és rajtuk 
való forgalomszabályozásnak olyannak kell lenni, hogy ki Jegyen zárva a tele
pülési körletben az oszlopok találkozó forgalma. 

Az ellátó dandár útjainak, a dandárhoz érkező szállítóeszközök várakozási 
és gyülekezési körleteinek berendezése, karbantartása a dandár erőivel és esz
közeivel történik (elsősorban a műszaki század, kiszolgáló zászlóalj). 

A dandár útvonalain a dandár, az alárendelt egységek alegységek vezetési 
pontjai egyezményes jelekkel ellátott táblákkal kerülnek megjelölésre. Az ellátó 
dandár útjainak a hadsereg, illetve a front katonai gépkocsi útjaival való talál
kozásainál a központ hadtáp, illetve a hadsereg közúti komendáns erőiből tör
ténik a forgalomszabályozók felállítása. A dandár települési körletein belül, 
továbbá a menetcsoportokon (helyőrségeken) belül a forgalom szabályozás a dan
dár (helyőrségek) erőivel és eszközeivel szervezetszerű forgalomszabályozóival 
és erre felkészített tartalékkal kerül megvalósításra. 
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Az ellátó dandár egységeinek, alegységeinek olyan menetcsoportokban (hely· 
őrségekben) kell települni, amelyek biztosítják a feladatok hatékony végrehajtását 
és az új körletbe történö szervezett áttelepülési készenlétet. 

Az ellátó dandáron belül a helyőrségek számát alapvetően az önálló gépko
csi szállító zászlóaljak száma adja. Ezenkívül önálló helyőrségként települ: a 
dandár vezetése a vezetést biztosító és kiszolgáló alegységekkel: csapatrepülő el
látó század; felderítő szakanyag ellátó és javító század - csak a hadseregnél - : 
rakéta hajtóanyagellátó század - a csak a központ hadtáp-nál; tábori textil
tisztító és javító üzem - csak a központ hadtáp-nál; üza. töltő század - csak a 
hadseregnél; az ellátó dandár hadtáp egészségügyi és technikai alegységei - a 
dandár vezetési pontjaitól 3-5 km-re. 

Egy helyörség településéhez 15-20 km2 terület szükséges. A helyőrségek 
közötti távolság 3-5 km. Mindezek figyelembevételével a központ hadtáp ellá
tó dandár települési körlete elérheti a 300-350 km2-t, a hadseregé 250-300 km 2 

területet. 
Az ellátó dandár áttelepülése a támadó hadművelet folyamán a csapatok

hoz való közeledés céljából a helyzettől függően megvalósulhat teljes állomány
nyal, illetve részenként. A dandár teljes állománnyal rendszerint két menetvona
lon hajtja végre a menetét. Az ellátó dandár kikülönített része (dandár részleg) 
rendszerint egy menetvonalon települ át. 

Az. áttelepülés olyan számvetéssel kerül megszervezésre, hogy a központ 
hadtáp ellátó dandártól a hadsereg ellátó dandárig, a hadsereg ellátó dandártól 
a hadsereg első lépcsőjében tevékenykedő hadosztályok ellátó zászlóaljainak tele
pülési vonaláig a távolság ne haladja meg az adott ellátó dandár szállító jármű
vei félnapi menettávolságát. A csapatok napi 50 kilométeres támadási üteme 
esetén a hadsereg ellátó dandár kétnaponként, a központ hadtáp ellátó dandár 
három-négynaponként települ át (ezek az elvek vonatkoznak az ellátó dandár 
részleg áttelepülésére is). 

Az áttelepülés megtervezésénél, megszervezésénél és végrehajtásánál kiemelt 
figyelmet kell fordítani a felderítő (előkészítő) csoport állományának összetéte
lére, felkészítésére, időbeni kiküldésére, vele az összeköttetés fenntartására. 

Az ellátó dandár minden egyes menet csoportját (menetoszlopát) úgy kell 
megalakítani, hogy annak állománya és felépítése a menet alatt biztosítsa az 
életképességet, vezethetőséget, a feladatok végrehajtására való önállóságot, és 
lehetőség szerint biztosítva legyen a dandár egységei és alegységei szervezetsze
rű részlegeinek alegységeinek együttartása. Az oszlopok elején azok a szállító
eszközök menetelnek az anyagi eszközökkel együtt, amelyek arra hivatottak, hogy 
elsősorban juttassák el az anyagokat a csapatokhoz. A raktárak lehetőleg azok
kal a gépkocsi szállító zászlóaljakkal együtt meneteljenek, amelyek az anyagi 
készleteik áttelepítését végzik. 

Az ellátó dandár menetoszlopai mélységben zászlóalj, ezen belül század 
(raktár) lépcsőkre, oszlop részekre tagozódnak. Az oszlopok parancsnokainak el
sősorban a dandár vezető szervek felelős személyeit, az önálló gépkocsi szállí
tó zászlóaljak, raktárak és egyéb egységek alegységek parancsnokait célszerű ki
jelölni. 

Az ellátó dandár egységeinek, alegységeinek vezetése a menet alatt a dan· 
dárparancsnok vezetési pontjáról az oszlopok, az egység és az alegységek pa
rancsnokain keresztül valósul meg. A dandár vezetési pontja rendszerint a fő
erők élén menetel. A kikülönített dandár részleg menetét a tevékenységének 
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irányítására létrehozott híradó, kiszolgáló erőkkel megernsttett operatív cso
port vezeti a dandár főerői vezetése alkalmazott elveknek, követelményeknek 
megfelelően. 

A települési körlet határára érkező menetoszlopok fogadását, az alegységek, 
részlegek után vezetését az előre kiküldött operatív csoport az oszlop, alegység, 
illetve részlegparancsnokokkal szoros együttműködésben végzi, azoknak az erők
nek és eszközöknek a felhasználásával, amelyek e célból a felderítő-előkészítő 
csoportba beosztásra és a feladat végrehajtására időben útbaindításra kerülnek. 

Amennyiben a menet végrehajtása alatt számolni kell az anyagi eszközök 
átvételére, kiadására a megállás időtartamától, az utak megtételétől, állapotától 
és az álcázás feltételeitől függően a dandár menetoszlopai előzőleg megtervezett 
és felderített útszakaszon a menet vonalakról letérve rejtett helyeken, illetve az 
utak jobb oldalán rendszerint csökkentett távolságra kerülnek elhelyezésre, olyan 
számvetéssel, hogy biztosítva legyen az érkező járművek szabad haladása, az 
anyagi eszközök gyors átvétele, kiadása és az oszlopok (járművek) megkerülésé
nek lehetőségei. 

4. A dandár tevékenységek mindenoldalú biztosítása 

Az ellátó dandár egységei, alegységei harcbiztosítása - a gépesített egységek, 
magasabbegységek harcbiztosításával kapcsolatos követelményekhez hasonlóan -
megszervezésének vezetését a dandárparancsnok valósítja meg. A harcbiztosítás 
sikeres megvalósítása érdekében a dandár törzs a parancsnok elhatározása és 
utasítása, valamint az elöljáró hadtáp törzs utasítása alapján harcbiztosítási ter
vet dolgoz ki és ellenőrzi annak maradéktalan végrehajtását. A terv az adott 
települési körletre, valamint minden egyes áttelepülés időszakára kidolgozásra 

-,.,;"" kerül. A harcbiztosítás megszervezésével kapcsolatos feladatok megszabása az 
alegységek, egységek parancsnokai részére harcbiztosítási intézkedésben történik. 

A harcbiztosítás megszervezése és végrehajtása abból a célból történik, hogy 
az ellenség idejében felderítésre kerüljön és rendszabályokat lehessen foganato
sítani a dandár védelmével kapcsolatban. Az ellenség felderítése elsősorban a 
közelbiztosítók, a közvetlen őrségek, a komendáns szolgálat, a vcgyifigyelő őr
sök és a vegyifelderítő járőrök személyi állományával történik. Az ellenséggel 
kapcsolatos adatok beszerezhetők az elöljáró, a szomszédok a szétbontakozott 
közúti komendáns szervek, a helyi lakosság tájékoztatása, illetve kikérdezése 
alapján is. 

A légi ellenség felderítése a dandár települési körletének kiemelkedő pont
jára telepített vizuális figyelőpontok és az alegység figyelői által kerül végrehaj
tásra. A műszaki és vegyisugár, továbbá a bakteorológiai felderítés az ellátó 
dandár műszaki és vegyivédelmi alegységei - egyes esetekben az elöljáró által 
biztosított szakfelderítők - által történik. Az áttelepülés alatt, továbbá az anya
gokat szállító gépkocsi szállító oszlopok érdekében a vegyi és bakteorológiai 
felderítést a menetoszlopok biztosítására létrehozott menetbiztosító részlegekbe 
beosztott vegyifelderítők hajtják végre. 

~ A tömegpusztító eszközök hatásának csökkentése érdekében a dandár erői 
és eszközei széttagoltan helyezkednek el, olyan számvetéssel, hogy a menetet 
szervezetten meglehessen kezdeni, a terep által nyújtott védelmi lehetőségeket 

hatékonyan fel lehessen használni, a helyőrségek, illetve a zászlóalj menetosz
lopok közötti 3-5 km távolságot belehessen tartani, a lőszer, robbanóanyag és 
üzemanyag raktárakat lehetőleg több helyőrségben, oszlopban lehessen elhelyez-
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ni, a többi raktárak pedig ne kerüljenek megosztásra; minimális ero es eszköz
ráfordítással megoldható legyen az alegységek álcázása, a műszaki berendezé
sek kiépítése, megbízhatóan lehessen megszervezni valamennyi híradó eszköz 
felhasználásával a dandár egységeinek, alegységeinek értesítését az ellenség tö
megpusztító fegyvereinek alkalmazása veszélyéről. 

Az őrzés védelem rendszerint az ellátó dandár teljes személyi állománya 
bevonásával központilag - dandár méretben - helyőrségenként, ezen belül köz
vetlenül egységenként, alegységenként kerül megtervezésre. A különösen fontos 
objektumok őrzését, a rezsim szabályok megvalósítását az önálló kiszolgáló és 
ellátó zászlóalj erői és eszközei végzik. 

A szállító oszlopok őrzése és védelme a szállító alegységek állományán kí
vül a rakodó és szállítmánykísérő zászlóaljak erőivel és eszközeivel történik. 

A helyőrségek, egységek, alegységek elhelyezési körletei szilárd körkörös 
védelmének biztosítása céljából elsősorban a veszélyeztetett irányokba védelmi 
állások kerülnek berendezésre. Minden egyes egység, alegység települési helyén 
lövészérkok és fedezékek kerülnek kiadásra és berendezésre. 

A meglévő völgykatlanokat, pincéket, épületeket és más építményeket tűz
vezetésre készítik elő. A védelem összes irányaiban megszervezik a tűzrendszert 
és az együttműködést. Az alegységek részére a harci alegységekkel összhangban 
kijelölik a tűz alapvető sávjait és a kilövés alapvető szektorait. 

Az ellenség kisebb csoportjait rendszerint a közelbiztosítók, valamint a ki
jelölt tartalékok semmisítik meg. Nagyobb erejű ellenség esetében a megtáma
dott egység teljes személyi állománya elfoglalja saját állásait a dandárparancs
nok intézkedésének megfelelően a szomszéd helyőrségek kijelölt tartalékai is se
gítséget nyújtanak a megtámadott egységeknek. 

A dandár ellenállóképességét meghaladó túlerejű ellenség támadásban a kö
zeli fegyvernemi magasabbegységek és egységek is résztvesznek, a hadsereg, il
letve a front parancsnok utasításának megfelelően. 

A tömegpusztító fegycverek következményei szervezett felszámDlása érde
kében dandár mentőosztag és helyőrség szintű mentőcsoportok kerülnek létre
hozásra és szükség esetén működtetésre. A létrehozott mentőo.sztagok állománya 
az alkalmazás kezdetéig tervszerűen végzi a funkcionális tevékenységével járó 
feladatokat. 

Az állomány részleges mentesítése az alegységek, egységek parancsnokai uta
sítása alapján azonnal, a teljes mentesítése a dandár parancsnok utasításának 
megfelelően a kapott feladat végrehajtásának befejeztével történik. A teljes men
tesítést a hadsereg ellátó dandár vonatkozásában a dandár vegyivédelmi zászló
alj, a központ hadtáp vonatkozásában az őr és biztosító ezred vegyivédelmi 
zászlóalj erői és eszközei végzik. Súlyos esetekben a hadsereg, illetve a front 
vegyivédelmi csapatai is résztvesznek a teljes mentesítés végrehajtásában. 

Az ellátó dandár sajátosságait tekintve igen nagy jelentősége van a tüzek 
megelőzésének a keletkezett tüzek oltásának. A tüzek megelőzése és oltása biz
tosítható: az ellátó dandár összes egységénél és alegységénél a tűzbiztonsági sza
bályok pontos végrehajtásával: a tűz- és robbanásveszélyes anyagok széttagolt 
elhelyezésével és földbesüllyesztésével, az anyagi eszközök fedésére felhasználás
ra kerülő építmények tűzálló takaróval való ellátásával, a sátrak ponyvák tűz
védőanyaggal történő átitatásával, a tűzoltó alegységek állandó készenlétben tar
tásával; a tűzoltó őrsök, tűzoltó felszerelésekkel történő ellátásával; víz, és egyéb 
tűzoltó eszköz tartalékok létrehozásával; a dandár egész személyi állományának 
a tüzek megelőzésére és oltására történő felkészítésével. 
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Az egységeknél, alegységeknél a tüzek oltását a saJat tíízoltó alegységek és 
a személyi állomány oldja meg. Ha szükséges, a dandárparancsnok elhatározásá
nak megfelelően a tűz gócpontjához közel lévő egységekből, alegységekből tűzoltó 
alegységek kerülhetnek bevonásra, ugyancsak bevonásra kerülhetnek még az ön
álló kiszolgáló ellátó zászlóalj és a dandár más egységei, alegységei is. 

Az ellátó dandár alegységei, egységei hadtáp biztosítása megszervezésének 
alapját a dandárparancsnok által a megszabott feladatok végrehajtására hozott 
elhatározás képezi. 

A hadtáp biztosítás sikeres megvalósítása érdekében a dandárparancsnok 
azokat a feladatokat szabja meg, mint a;i: összfegyvernemi magasabbegységek pa
rancsnokai. A dandár erői és eszközei egy része önálló irányban történő alkal
mazása esetén a tevékenység jellegétől függően kiegészítő feladatok megszabá
sára is sor kerülhet. 

A hadtápbiztosítás tervezését a parancsnok hadtáp helyettese a parancsnok 
elhatározása alapján szoros együttműködésben a szolgálat főnökökkel és a pa
rancsnok technikai helyettesével valósítja meg. 

A hadtáp biztosítás megtervezésre kerül a dandár adott körletében törté
nő tevékenységére, valamint minden egyes áttelepülésre. 

A dandár hadt..í.p alegységei a dandár részére meghatározott körleten be
lül a dandár harcállásponttól 3-5 km-re széttagoltan, az álcázási rendszabályok 
betartásával, a terep védőképességének kihasználásával települ. Menetben a dan
dár vezetésének menetrendjében menetel. A dandár erői és eszközei megosztása 
esetén a dandár hadtáp is arányosan megosztásra kerül, olyan számvetéssel, hogy 
a kikülönített részleg hadtáp biztosítása önállóan megoldásra kerülhessen. 

A dandár egységei, alegységei hadtáp szervei az egységükkel, alegységükkel 
együtt települnek át. 

A dandár az anyagi eszközöket saját, hadsereg, illetve központ hadtáp rak
táraiból az önálló kiszolgáló és ellátó zászlóalj útján kapja. 

A dandár alegységei, egységei folyamatos anyagi biztosításra ezred szintű, 
az önálló kiszolgáló ellátó zászlóaljnál a dandár valamennyi egysége és alegy
sége részére hadosztályszintű készletek kerülnek létrehozásra. 

Az ellátó dandár egységei, alegységei részére az anyagi eszközök kiutalása 
a dandár szolgálat főnökei elosztói alapján az önálló kiszolgáló és ellátó zászló
aljon keresztül a hadsereg illetve a központ hadtáp raktáraiból történik. Ezzel 
lehetőség adódik a hadsereg, illetve központ hadtáp raktárainál vételező szer
vezetek számának csökkentésére és a csapatok gyorsabb kiszolgálására. 

A dandár alegységei, egységei részére az anyagi eszközök utánszállítása .'.1 

parancsnok hadtáp helyettes által kidolgozott és a dandárparancsnok által jó
váhagyott terv alapján kerül megvalósításra, alapvetően az önálló kiszolgáló és 
ellátó zászlóalj szállító eszköz<;ivel, egyes esetekben az egységek, alegységek 
szállítótereinek ideiglenes bevon{(sáva\. 

A dandár egységei, alegységei meleg éielcmmel történő ellátása, az alegysé
gek, egységek hadtáp szervezeteinél rendszeresített mozgókonyhákról valósul meg_ 
A technikai eszközeik feltöltése az alegységek, egységek eszközeivel történik. 

A személyi áliomány egészségügyi biztosítása az egységek, alegységek, to
vábbá az önálló kiszolgáló és ellátó zászlóalj eü. szervezetei erőivel és eszközei
vel történik, olyan számvetéssel, hogy az elsősegélyt maga a sérült és az alegy
ségek sebesültvivői, az első orvos előtti segélyt az egységek és alegységek se
gélyhelyein (egyes egységeknél az egységek segélyhelyein első orvosi segélyt is,) 

55 



az első orvosi segélyt az önálló kiszolgáló és ellátó zászlóalj segélyhelyein kapják 
meg az arra rászorulók. Az. ellenség által alkalmazott tömegpusztító fegyverek 
következményei felszámolásához az ellátó dandár megerősítésre kerülhet 1-2 ön
álló egészségügyi osztaggal is. Azok a sérültek és betegek, akik szakorvosi, sza
kosított szakorvosi ellátásra szorulnak az egységek, alegységek, továbbá az ön
álló kiszolgáló és ellátó zászlóalj egészségügyi és egyéb szállító eszközeivel a 
központ hadtáp tábori kórházaiba kerülnek elszállításra. 

Az ellátó dandár technikai biztosításának alapját hasonlóan a hadtápbizto
sítás alapjához a parancsnok elhatározása képezi. A technikai biztosítás fontos, 
növekvő eleme a hadtáp technikai biztosítás, amelyben az ellátó dandárra a MN .....,.. 
szárazföldi csapatát érintő funkciók is hárulnak. 

A tervezés rendje alapvetően megegyezik a hadtápbiztosítás tervezésével. A 
technikai alegységek településének, áttelepülésének rendje megegyzik a hadtáp 
alegységekével. A technikai anyagokkal, lőszerrel történő ellátás csatornái azo
nosak a hadtáp anyagokéval. A technikai alegységek a hadtáp alegységek köze
lében, azokkal egy helyőrséget alkotva települnek. 

A dandár technikája és fegyverzete technikai kiszolgálását a járművek ve
zetői, kezelői és más személyi állománya oldja meg az alegységparancsnokok, 
azok technikai helyettesei irányításával. A technikai kiszolgálás rendszerint a dan
dár részére megszabott feladatok előkészítése és befejezése időszakában kerül 
megvalósításra, az alábbi rendszabályok figyelembevételével: 

- kisjavítást - a járművek vezetői, kezelői, továbbá a dandár alegységei, 
egységei javító műhelyei, továbbá a dandár önálló technikai, illetve gépjármű 
javító műhely erői és eszközei esetenkénti segítségével végzik; ..,. 

- közepes javítást - a dandár önálló technikai, illetve gépjárműjavító mű-
helye végzi; 

- a dandár erőivel és eszközeivel nem javítható technikát és fegyverzetet 
hátra kell szállítani a hadsereg központ hadtáp javító műhelyeibe. 

Meneteknél - áttelepülés, előrevonás, szállító oszlopok mozgása -, min
den egyes menetoszlopba technikai zárórészleget kell szervezni és működtetni. A 
technikai zárórészlegek állományába javító, vontató, egészségügyi erőket és esz
közöket, tartalékalkatrészekkel, üzemanyaggal, élelemmel megrakott járműveket 
és tartalék gépjárműveket kell beosztani. 

5. Az ellátó dandár tevékenységének megszervezése 

Az ellátó dandár tevékenységének megszervezése a hadsereg, illetve az MN 
elvonuló csapatai anyagi szükségletei maximális, időben történő kielégítése ér
dekében történik. A dandár tevékenysége megszervezésének alapját a helyzet
értékelésből levont következtetések képezik. A helyzetértékelésből levont követ
keztetések alapján a dandárparancsnoki elhatározásnak minden oldalról megala-
pozottnak kell lenni és biztosítani kell- hogy a kapott feladatok a legkisebb erő 
és eszközráfordítással a meghatározott időre végrehajtásra kerüljenek. 

A parancsnok elhatározása alapján a törzs kidolgozza és az érintettek ré
szére eljuttatja mindazokat a parancsokat, intézkedéseket, terveket, melyek alap
ján a dandár szervezett tevékenysége folyamatosan biztosított. Kiemelt figyel
met fordítva a dandáron belüli és a dandár tevékenységét befolyásoló szervekkel 
történő együttműködés szoros, folyamatos fenntartására. 
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Az anyagi eszközöknek a dandár által történő átvételének, szállitásának (to
vábbításának, kiadásának) megszervezése mindenekelőtt azoknak a szállító esz
közöknek a fajtáitól és felszereltségétől függ, amelyekkel azok szállításra kerül
nek. 

Az ellátó dandárhoz az anyagi eszközöknek a dandár szállító eszközeivel 
való szállitása esetén a dandár szállító gépkocsi oszlopai elhelyezkednek a had
sereg illetve a központ hadtáp ellátó dandár raktárak körletében a részükre meg-
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határozott helyen (ha szükséges, az összes anyagi eszközök vagy egy része a föld
re kerül lemálházásra), ahonnan az elöljárói intézkedéseknek megfelelően átrakó 
körzetekbe vagy egyenesen a csapatokhoz kerülnek irányításra. 

Azon anyagi eszközök átvételének (kiadásának) megszervezésére, amelyek 
nem a dandárnál vannak elhelyezve, a hadseregparancsnok hadtáp helyettes, il
letve az MN EHVP pk. intézkedésének megfelelően a dandár parancsnok ope
ratív csoportot jelöl ki megfelelő erőkkel és eszközökkel együtt. 

A dandár részére az elöljáró szállító eszközeivel szállított anyagi eszközök 
átrakásra kerülnek az ellátó dandár szállító gépkocsijaira vagy a hadsereg, illet
ve központ hadtáp ellátó dandár raktáraiba (földre) kerülnek lerakásra, az üzem
anyag a rendszeresített tároló eszközökbe. A gépjárművek minden esetben olyan 
mennyiségben kerülnek irányításra az átrakó pontokra, raktárakba, amennyinek 
átrakása egyidőben végrehajtható. A szállító gépkocsi oszlop többi része a vára
kozási körletben (helyen) tartózkodik. 

Az anyagi eszközök vasúti (vízi) szállító eszközökön való átvétele, továb
bítása esetén a dandár törzs a megfelelő katonai komendással közösen meg
szervezi a kirakó állomás (kikötő) szemrevételezését. 

A rakományok átvételére a dandár parancsnok (törzs) időben irányítja a 
kirakó állomásra (kikötőbe) a szükséges erőket és eszközöket. 

Az átvett anyagi eszközök a vagonokból (hajókból) átrakásra kerülnek a 
gépjárművekre, amelyeket a gépkocsi oszlopokban a rendeltetési helyre irányí
tanak. Ha a terv szerint érkezik nagymennyiségü üzemanyag, akkor a lehetőség 
függvényében a vasúti tartálykocsikból (tankerekből) a dandár raktár csőveze
tékén átszívásra kerül a raktár tároló eszközeibe, illetve a dandár folyékony gép
kocsi szállító eszközeibe. 

A hadsereg, illetve központ hadtáp ellátó dandár raktáraiból az anyagi esz
közök vasúti (vízi) szállító eszközökön való továbbítása esetén az ellátó dan
dár parancsnok (törzs) időben biztosítja az anyagi eszközöknek a kijuttatását és 
a vagonokba (hajókba) való berakását; a szállítmányok kísérését és az anyagi 
eszközök átadását a címzett részére a kirakó állomásokon (kikötőkben). 

A továbbítandó anyagok gépkocsival kerülnek a berakó állomásra és köz
vetlenül berakásra kerülnek a vagonokba (hajókba). Amennyiben ilyen lehető
ségek nincsenek, az anyagokat ideiglenesen a földre rakják, azután kerülnek be
rakásra a vagonokba (hajókba). Az üzemanyagnak a raktár tároló eszközeiből a 
vasúti tartálykocsiba (tankerba) való közvetlen átszívása a dandár raktár csőve
zetékével történik. 

A rakományok légi szállítóeszközökön való időbeni továbbítása érdekében 
a dandár parancsnok köteles: kiválasztani a dandár településekor minden alka
lommal, a települési körlete közelében a leszálláshoz és az anyagok légi kidobá
sához szükséges területet; kijelölni a légi szállítóeszközökön érkező és továbbí
tandó anyagok átvételi, tov3bbítási körzetéhez vezető gépkocsi utakat; biztosítani 
a légi úton szállításra kerülő anyagi eszközök előkészítését, az eljuttatás feltéte-
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lezett módszerének megfelelően, valamint a tervezett továbbítási módszerek meg
felelő időbeni biztosítását, a légi szállítóeszközökön, továbbítandó anyagok, va
lamint a hadsereg, illetve központ hadtáp ellátó dandár raktáraiban az anyagi 
eszközök becsomagolására, a légi szállítóeszközök be- és kirakására kiképzett 
személyi állományt. 

Az anyagi eszközök légi szállítóeszközökön való továbbítása (átvétele) ese
tén a dandárparancsnok (törzs) a légi szállító egység képviselőjével, a közleke
dési szolgálat főnökével és a hadsereg, illetve az MN EHVP közúti komendán5 
szolgálatával együttműködve köteles: megszervezni a leszálló területek és a hoz
zájuk vezető bekötő utak előkészítését (a légi kidobással érkező anyagok kido
báshoz szükséges területe); kijelölni a légi szállítóeszközök berakásához (kiraká
sához) szükséges erőket és szétosztani az eszközöket a leszálló területenként; 
biztosítani a szilárd összeköttetést az ellátó dandár vezetési pontja és az anya
gokat továbbítandó körlet között; rendszabályokat foganatosítani az álcázással. 
őrzéssel és védelemmel kapcsolatban. 

Az anyagi eszközök repülőtérről légi szállítóeszközökön való továbbítása 
esetén a dandár parancsnok (törzs) időben köteles biztosítani az anyagi eszkö
zöknek a légi szállítóeszközökhöz való szállítását és a légi szállítóeszközökbe való 
berakását. 

A dandárhoz légi szállítóeszközökön érkező anyagok a dandár erőivel és 
eszközeivel kerülnek gépkocsira átrakásra és a rendeltetési helyre való szállításra. 

A dandárhoz érkező anyagi eszközök átvételét és rendeltetés szerinti továb
bítását (kiadás, átadás) a hadsereg, illetve a központ hadtáp ellátó dandár rak
tárak (raktár-részlegek) képviselői valósítják meg. Ezeknek a munkálatoknak a 
befejezését a raktárak főnökei (képviselői) jelentik a dandár parancsnoknak 
(törzsnek), a raktár részleg főnökei az ellátó dandár operatív csoport vezetőjé
nek és az alárendeltségnek megfelelő raktárak főnökeinek. 

A vasúti, vízi és légi szállítóeszközökön érkezett anyagok átvételének (to
vábbítás esetén a berakás befejezésének) idejét a fentieken kívül közlik az érin
tett kirakó állomás (kikötő) és repülőtér katonai komendánsai részére is. 

Az átvett, továbbított és a hadsereg, illetve központ hadtáp ellátó dandár 
raktáraiban és raktár részlegekben tárolt anyagi eszközök nyilvántartása ezekben 
a raktárakban (raktár részlegekben) történik az érvényben lévő utasítások alap-
ján. 

Az anyagi eszközök tárolását a hadsereg, illetve a központ hadtáp ellátó 
dandár raktáraiban és ezek raktár részlegeiben a raktár főnökei szervezik az ér
vényben lévő segédletek és utasítások, valamint a megfelelő fegyvernemi főnö
kök, szakcsapatok főnökei és szolgálat főnökök kiegészítő utasításai és követel
ményei alapján. A tárolási szabályok betartását a dandár parancsnok a törzsén, 
saját hclyettesein és szolgálat főnökökön keresztül ellenőrzi. 

A hadsereg, illetve a központ hadtáp ellátó dandár készletei tárolásra ke
rülhetnek gépjárműveken vagy földön (előkészített területeken, természetes fe
dezékekben, illetve műszaki létesítményekben). 

A szükségletnek megfelelően a tárolás folyamán a hadsereg, illetve a köz
pont hadtáp ellátó dandár raktárai és raktár részlegei megvalósítják az anyagi 
eszközkészletek osztályozását, komplettírozását, csomagolását és a rendeltetésnek 
megfelelően a következő továbbításhoz (kiadáshoz) való előkészítését. 

A hadsereg, illetve a központ hadtáp ellátó dandár raktáraiba, raktár rész
legeibe érkező hátraszállított rakományok (többek között a zsákmány anyagok) 
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ezeknek a raktár főnököknek (raktár részleg főnököknek) az utasításai alapján 
tüzetesen átvizsgálásra, hatástalanításra, osztályozásra és a seregtest tervének 
megfelelően a rendeltetési helyre kerülnek továbbításra. 

A dandárhoz érkező anyagi eszközök átvételével, tárolásával, továbbításával 
(kiadásával, átadásával) kapcsolatos berakási-, kirakási munkák megszervezése 
az érintett raktárak (raktár részlegek) főnökei illetve azok képviselői által tör
ténik. Erre a célra felhasználásra kerülnek a raktárak (raktár részlegek), az ön
álló rakodó és szállítmánykísérő zászlóaljak személyi állománya és technikája. 

Az önálló rakodó és szállítmánykísérő zászlóaljak gépirakodó alegysége 
:_~ rendszerint centralizáltan kerül felhasználásra (az ellátó dandár parancsnok ter

ve szerint) konkrét feladatok végrehajtására. A gépikirakodó alegységek erői és 
eszközeinek egy része csak egyes esetekben kerülhetnek a raktár főnökök igény
lése alapján a raktárak részére rendelkezésre bocsátásra. Ha az ellátó dandár ré
szére kirakó állomások (kikötők) és repülőterek kerülnek kijelölésre, akkor az 
önálló rakodó és szállítmánykísérő zászlóaljak gépirakodó eszközei elsősorban 
ezekben az állomásokon (kikötőkben) és repülőtereken elvégzendő rakodási mun
kára kerülnek felhasználásra. 

A seregtest tömeges technikájának üzemanyaggal történő feltöltésének meg
szervezése, az erre meghatározott körletben közvetlenül az üzemanyag feltöltő 
századparancsnok által történik. 

Az adott körletben a technika üzemanyaggal történő feltöltése megszervezé
sére az elhatározást a századparancsnok vázlaton önti formába. Az elhatározás
ban kifejezésre juttatja: a feltöltési pontok szétbontakozási helyeit és a technika 
egyidőben való feltöltésénél a lehetőségeiket, azoknak az üzemanyagoknak a faj
táját és minőségét, amelyek egyes feltöltési pontokon kiadásra kerülnek, a tech
nikai oszlopok a feltöltési helyekhez vezető útvonalát és a feltöltés után a csapa
tok menctvonalára való kivezető utakat, a forgalomszabályzó őrsöket, fedezéke· 
ket a személyi állomány részére, a század vezetési pontjának helyét, az össze
köttetés, őrzés- és védelem megszervezését. 

A feltöltési körletbe annyi technika megy be, amelyet a század eszközeivel 
egyidőben fel lehet tölteni. 

A század üzemanyag készletei feltöltésére az üzemanyag szállítás az ellátó 
dandár parancsnok (törzs) urnsítása alapján az ellátó dandár üzemanyag szál
lító zászlóalj alegységei kerülnek kijelölésre. 

A hadtáptechnika javítása, az önálló hadtáp technikai javító üzem parancs
noka által kerül megszervezésre (csak a központ hadtáp ellátó dandára rendel
kezik hadtáp technikai javító üzemmel). 

A javításra váró hadtáp technika a hadtáp javító üzembe a hadsereg illet
ve az ellátó dandár szállító eszközeivel kerül hátraszállításra. Elsősorban azok 
a technikák kerülnek javításra, amelyek helyreállítása a legkevesebb munka- és 
időráfordítást igénylik. A javítás rendszerint fődarabcserés módszerrel történik. 
Azok a javításra váró eszközök, amelyek megjavítása az önálló hadtáp techni
kai javító üzemben (században) nem lehetséges, az elöljáró utasításának megfe
lelően hátraszállításra kerülnek, a javíthatatlan eszközök pedig a megjelölt rend
ben tartalékalkatrészekre kerülnek szétszerelésre. 

Az ellátó dandárhoz utalt magasabbegységek és egységek kenyérrel történő 
ellátása és mosódai kiszolgálása az ellátó dandár parancsnok elhatározása, az 
érvényben lévő szabályzatok, követelményei, valamint a hadsereg, illetve az MN 
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EHVP élelmezési és ruházati szolgálatvezetők utasításai alapján a megfelelő tá
bori sütöde és tábori mosódai osztag parancsnok által kerül megszervezésre. 

A seregtest hadműveleti manővercsoport állományába ténykedő ellátó dan
dár erői és eszközei egy része rendszerint magába foglalja: a dandár operatív 
csoportját, a kiszolgáló és biztosító alegységekkel együtt; önálló gépkocsi szállító 
zászlóaljakat (hadseregparancsnok hadtáp helyettes illetve az MN EHVP pk.) 
által meghatározott lőszer, üzemanyag, élelem, egészségügyi, harckocsi, gépko
csi, műszaki, vegyivédelmi és híradó eszközkészletekkel, valamint a megfelelő 
hadsereg, illetve központ hadtáp ellátó dandár raktárak a szükséges személyi 
állományával és egyéb szervezeteket a szükségleteknek megfelelően. 

A hadműveleti manőver csoport csapatai hadtápbiztosítására kijelölt erők 
és eszközök a tevékenységi körletébe történő előremozgás, a település és áttele
pülés, a feladat végrehajtása folyamán megerősítésre kerülnek összfegyvernemi 
alegységekkel. 

Az ellátó dandár egységei és alegységei az áttelepülést és a települést min
den esetben csökkentett távolságokra kötelesek végrehajtani - a harcbiztosító 
alegységek fedezete alatt. 

A hadműveleti manőver csoport tevékenységétől függően az ellátó dandár 
kikülönített erői és eszközei feladatait rendszerint rövid megállásokkal, illet
ve menetelve oldja meg, állandó készenlétben a légi szállítóeszközökön érkező 
anyagi eszközök átvételére. 

Az ellátó dandár tevékenysége folyamatos vezetésének biztosítására, meg
szervezésre és fenntartásra kerül a dandár vezetési pontjának híradása az aláb
bi szervekkel: 

- hadsereg hadtápvezetési ponttal, illetve MN EHVP-al; 
- azokkal a közúti komendáns magasabbegységek (egységek) vezetes1 pont-

jaival, amelyek kiszolgálják a front (hadsereg) katonai gépkocsiutak azon ré
szeit, amelyeken a dandár erőivel és eszközeivel az után- és hátraszállítás meg
valósításra kerül; 

- azon kirakóállomások (kikötők), repülőterek és leszállóhelyek (anyag
kidobóhelyek) katonai komendánsaival, amelyeken keresztül a dandár (az erői~ 
nek és eszközeinek egy része) kap vagy továbbít anyagi eszközöket; 

- az ellátó dandár valamennyi egysége és alegysége vezetési pontjával; 
- a dandárnak megerősítésül adott egységek és alegységek vezetési pont-

jaival; 
- a dandár őrzés és védelmét biztosító egységek és alegységek harcállás

pontjaival; 
- azon alárendeltségű magasabbegységek és egységek hadtápvezetési pont

jaival, amelyek ellátásra az ellátó dandárhoz vannak utalva; 
- az ellátó dandár közelében tevékenykedő hadtáp magasabbegységek, egy

ségek és intézetek vezetési pontjaival. 

Az ellátó dandár erői és eszközei egy részének a főerőktől elszakadva való 
tevékenysége esetén az összeköttetés az ellátó dandár vezetési pontja és operatív 
csoportja között is megszervezésre kerül. 

Az ellátó dandár vezetési pontjának híradása az ellátó dandár híradó fő
nöke által kerül megszervezésre az ellátó dandár parancsnok elhatározása, a dan
dár törzsfőnök utasításai, a hadsereg hadtáp TÖF, illetve az MN EHVP pk. in
tézkedései alapján. 
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Az ellátó dandár (operatív csoport) vezetési pontja a (hadsereg) hadtápve
zetési pontja, illetve az MN EHVP, a közúti-komendáns magasabbegységek (egy
~égek) vezetési pontja, a kirakó állomások (kikötők) repülőterek katonai komen
dánsai, az ellátó dandár őrzését és védelmét biztosító egységek, alegységek harc
álláspontjai az ellátó dandárhoz ellátásilag utalt egységek és magasabbegysé
gek hadtáp vezetési pontjai, valamint az ellátó dandár közelében tevékenykedfJ 
magasabbegységek és egységek vezetési pontjai között a híradás az MN EHVP 
pk., illetve a hadsereg htp. TÖF utasításainak megfelelően alapvetően az elöl
járó erőivel és eszközeivel történik. 

6. Az ellátó dandár vezetése 

Az ellátó dandár tevékenységének sikere elsősorban a szilárd vezetés függ
vénye. A vezetésnek arra kell irányulnia, hogy a dandár alegységei, egységei az 
állománytábla szerinti személyi állománnyal, fegyverzettel, technikával és fel
szereléssel időben feltöltésre kerüljenek, az egységek, alegységek hadrafogható
sága állandóan biztosítva legyen, a dandár személyi állománya magas színvona
lon legyen képes a feladatok végrehajtására, a dandár erői és eszközei az ellá
tandó csapatokhoz állandóan közelítésre kerüljenek, a személyi állomány köré
ben aktív, célratörő, folyamatos politikai munka kerüljön végrehajtásra, az alegy
ségek, egységek mindenoldalú biztosítása feszesen meg legyen szervezve, az al
egységek, egységek folyamatosan szilárdan legyenek vezetve, biztosítva legyen 
a hadműveleti, hadműveleti-hadtáp helyzetre vonatkozó adatok folyamatos gyűj
tése, elemzése, feldolgozása, az elhatározások időbeni meghozatala és a végre
hajtókhoz történő időbeni eljuttatása, a csapatok hadtápbiztosításával kapcsola
tos feladatok időbeni megtervezése, megszervezése és végrehajtása, a folyamatos 
együttműködés fenntartása, a megszabott feladatok folyamatos ellenőrzésének 
végrehajtása. 

A dandár vezetésének folyamatosnak, operatívnak, rugalmasnak és rejtett
nek kell lenni. 

A dandár vezetése magába foglalja: a vezetés szerveit, a vezetési pontokat, 
a híradás rendszerét, a vezetés automatizált rendszerét és eszközeit. Ezért az el
látó dandár vezetési rendszerét már az állandó harckészültség időszakában ki 
kell elégíteni, a gyakorlatokon folyamatosan pontosítani és korszerűsíteni. 

A dandárparancsnok a vezetést egyszemélyben a helyettesei, a törzs és a 
szolgálatfőnökök, továbbá az anyagellátást és szállítást tervező osztály útján való
sítja meg. 

A dandár vezetéséhez szükséges adatok a hadsereg hadtáp törzs, illetve az 
MN előretolt hadtápvezetési ponton tartózkodó szolgálati és szakelöljáróktól, to
vábbá az együttműködőktől és az alárendeltektől kapja meg az e célra létreho
zott információs csatornán, esetenként közvetlenül is. 

A dandár egységei, alegységei (a kikülönített dandár részleg) vezetésére ve
zetési pont kerül megszervezésre, melynek állományába a dandár vezetése (a 
kikülönített dandár részleg vezetése) híradó alegységek, és a mindenoldalú biz
tosításra kijelölt erők és eszközök tartoznak. 

A dandár vezetési pontja (a dandár részleg vezetési pontja is hasonlóan) a 
települési (összpontosítási) körlet középpontjában települ olyan számvetéssel, hogy 
biztosítható legyen az alegységek, egységek szilárd vezetése és megbízható össze
köttetés a hadsereg hadtáp törzzsel, illetve az MN Előretolt Hadtápvezetési 
Ponttal. 
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A dandár (a kikülönített dandár részleg) vezetési pontja az alábbi csopor
tokra tagozódik: vezetési csoport, híradó csoport, biztosító csoport. A vezetési 
csoportba tartozik: a dandár parancsnok és helyettesei, a törzs, politikai osztály, 
az anyagellátást és szállítást tervező osztály, a szolgálat főnökök. 

A dandár egységei és alegységei vezetési pontjai az egységek, alegységek te
lepülési körleteiben települnek. Menetben a dandár az egységek, alegységek ve
zetési pontjai a főerők élén menetelnek. 

Az ellátó dandár raktárainak vezetési pontjai annak az önálló gépkocsi szál
lító zászlóaljnak (századnak) a vezetési pontján települnek, amely a hadműve
leti készleteiket szállítja. 

Az összeköttetés az alárendeltekkel a helyőrségparancsnokságok (önálló gép
kocsi szállító zászlóaljak, századok) útján kerül megszervezésre, olyan számve
téssel hogy egy helyőrségen belül (önálló gépkocsi szállító zászlóaljon belül) a 
raktárak részéről párhuzamos híradás szervezésének szükségessége ne merüljön 
fel. 

Az együttműködést a saját egységek, alegységek között továbbá azokkal a 
katonai szervezetekkel kell szervezni, akikkel az eliátó dandár a kapott feladat 
végrehajtása érdekében közös tevékenységet kell, hogy folytasson. 

Az alárendelt egységek és alegységek együttműködésének szervezésekor az 
erőfeszítéseket össze kell hangolni. A fő feladatok végrehajtása érdekében - az 
anyagi eszközök átvétele, szállítása, hátraszállítása, a technika üzemanyaggal 
történő tömeges feltöltése stb. - ; törekedni kell arra, hogy az egységek és al
egységek parancsnokai helyesen értelmezzék a kapott feladatokat és azok végre
hajtását, továbbá arra, hogy a várható helyzeteknek megfelelően az egységek, 
alegységek tevékenysége különböző változásoknak megfelelően összehangolásra 
kerüljenek. 

A közúti-komendáns magasabbegységekkel és egységekkel az együttműkö
dést az alábbi kérdésekben kell szervezni; kölcsönös tájékoztatás a katonai gép
kocsi utakon kialakult helyzetről; az ellátó dandár gépkocsi oszlopai katonai 
gépkocsi úton lévő mozgási grafikonjának összehangolása, részére a szükséges 
segítség megadása, valamint az után- és hátraszállítás időszakában a dandár gép
kocsi oszlopainak irányítására; a dandárhoz érkező és távozó más gépjárműosz
lopok érkezésének és távozásának ideje, ezeknek az oszlopoknak a katonai gép
kocsi úton való helyzete stb. 

A dandár részére az anyagi eszközöket továbbítókkal és a dandártól véte
lezőkkel, az alábbi kérdésekben kerül az együttműködés megszervezésre: kölcsö
nös informálás a települési helyekre, a továbbított (kiadásra tervezett) anyagok 
fajtái és mennyisége, a továbbítás ideje és a gépkocsi oszlopok málházásra (le
málházásra) való indításának és megérkezésének lehetséges ideje, a berakó-kira
kó munkák állásai; a dandár gépkocsi oszlopai által szállított anyagi eszközök 
átadási-átvételi körletek vegyi, sugár és bakteriológiai helyzete; a gépkocsi osz
lopok részére nyújtandó közös segítség (a személyi állományuk teljes mentesítése, 
részükre melegétkezés és egészségügyi ellátás biztosítása, valamint a gépjármű
vek technikai kiszolgálásának és javításának biztosítása stb.). 

A kirakó állomások (kikötők) és repülőterek katonai komendánsaival az 
együttműködést az alábbi kérdésekben kell szervezni: kölcsönös tájékoztatás a 
dandárhoz érkező és továbbítandó rakományok fajtáiról, mennyiségéről, felada
tairól és címzettjeiről; a berakásra (kirakásra) érkező járművek megérkezésének 
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lehetséges ideje, a kirakó állomásokon, kikötőkben és a repülőtereken a rakodó 
állomások teljesítő képessége, ezeknek a körleteknek a sugár, vegyi és bakterioló
giai helyzete stb. 

Az ellátó dandár törzs a feladatok végrehajtása, az alárendeltek szilárd ve
zetése érdekében az alábbi legfontosabb terveket, okmányokat kell, hogy ki
dolgozza: 

1. Dandárparancsnokok parancsát a dandár áttelepülésére. 
2. A dandár áttelepülési tervét. 
3. A dandár településével kapcsolatos parancsot. 
4. A dandár telepítésének tervét. 
5. A dandár tevékenysége megszervezésével kapcsolatos parancsot. 
6. A dandár tevékenysége megszervezésének tervét. 
7. A dandár harcbiztosítási intézkedését. 
8. A dandár harcbiztosítási tervét. 

A fentieken kívül a dandárparancsnok helyettes a törzsfőnök kivételével, 
a helyettesek, szolgálat főnökök azon kívül, hogy résztvesznek a tervek, paran
csok kidolgozásában, elkészítik a saját részletes ellátási, biztosítási terveiket és 
a szükséges szakintézkedéseket, parancsokat. 
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A KHEL1 ellátó dandár első gyakorlatának 
fontosabb tapasztalatai 

Csabai György százados 

-

A Honvédelmi Minisztérium és az MN Hadtápfőnökség 1982. évi munka
tervének megfelelően, az MN tábori hadtápfőnök október 19. és 23. között 
kísérleti célból a KHEL ellátó dandár részére törzsgyakorlópályán kétfokozatú 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatot (a továbbiakban csak gyakorlatot) veze
tett le. 

A gyakorlatara, az MN történetében először került sor, hiszen az ellátó 
dandár a közeli jövőben törtetlő rendszerbeállításával a felső hadtáp tagozatban 
is folytatódik és teljesebb lesz az ellátó szervezetek integrációja (ellátó raj, -
szakasz, - század, - zászlóalj, - dandár). .,.. 

A gyakorlaton az MNHF-ség állományából kijelölt tudományos kutató 
csoport működött, mely a tapasztalatok elvi összegezését végezte el, javaslatait 
és következtetéseit az elöljárónak felterjesztette. 

A kísérleti gyakorlatra kettős céllal került sor. Egyrészt felfrissíteni a Tábori 
Előretolt Bázis, a Tábori Mögöttes Bázis Főnökség és alárendeltjeik ismereteit 
a harckészültség szintentartása és további növelése érdekében, másrészt pedig le
hetővé tenni a Központ Hadtáp Előretolt Lépcső és a hadsereg ellátó dandár
nak, mint új hadtáp magasabbegységnek a becsoportosítása, az alkalmazása, a 
minden oldalú biztosítása és vezetés egyes kérdéseinek beható vizsgálatát. A 
gyakorlaton az ellátó dandár törzs teljes, az alárendeltjeik pedig 3-5 fős ope
ratív csoportokkal vettek részt. 

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat három mozzanatban került végre
haitásra. 

Első mozzanat: Az ellátó dandár szervezeteinek becsoportosítása fiktív 
HKSZ körletekből az ellátó dandár háborús működési köretébe. 

Második mozzanat: Az ellátó dandár tevékenységének, működésének meg- -
szervezése a támadó hadművelet egy napjára (5. nap). 

Harmadik mozzanat: Az ellátó dandár szervezeteit ért tömegpusztító fegy
verekkel mért csapások következményeinek felszámolása. 

t KHEL - Központ Hadtáp Előretolt Lépcső 
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Lényegesebb tapasztalatok 

Az első mozzanat alapvető oktatási kérdései voltak a telepítési körletek 
felderítése, a szervezetek bevezetése, az őrzés-védelem, a tömegpusztító fegyverek 
elleni védelem, a kommendáns szolgálat, a minden oldalú biztosítás és az ellátó 
dandár vezetésének megszervezése. 

A menetet végrehajtó hadtáp csapatok előzőleg felderítő-előkészítő csopor
tokat küldtek előre a körletekből. A FIP (forgalomirányító pontok) működtetése 
lehetővé tette a beérkező szervezet átvételét, telepítésének megkezdését. A meg
tervezett körlet - 340 km2 

- biztosította az alegységek széttagolt elhelyezését, a 
hadmüveleti készletek megóvását és a vezetés feltételeinek megteremtését. 

Bebizonyosodott, hogy az ellátó dandár parancsnoka az őrzés-védelem, a 
tömegpusztító fegyverek elleni védelem megSzervezésének általános feladatait 
- helyőrségeket kijelölve - centralizáltan kell, hogy meghatározza. A egyes 
helyőrségeken belül, hogy melyik alegység, hol véd, az őrzés és közelbiztosítás 
feladatait már az illetékes helyőrségparancsnok szabja meg. Ugyanakkor a hely
őrségek közötti együttműködés rendjét (számos helyőrség kerül kijelölésre) az 
ellátó dandárparancsnok köteles szabályozni. 

Az ellátó dandár körletében 13 út 198 kilométer hosszúságban állt rendel
k1ezésre. Az elkészített számvetések alapján a gyakorlók kevésnek találták a 
mozgó forgalomszabályozás erőit és eszközeit. 1gy felvetődött az a javaslat, hogy 
C'bben a tagozatban az állomány közel 2/3-át célszerű előre felkészíteni egy 
esetleges másodrendű (pl. forgalomszabályozó) tevékenység ellátására is. 

Jelentős feladat hárult ebben az időszakban az ellátó dandárparancsnok 
hadtáphelyettesére, ugyanis ki kellett alakítani az egységes elgondolást az aláren
deltek (huszonnégy szervezet) hadtápbiztosítására. Bonyolította a vezetés rendjét, 
hogy a komendáns század, a vegyivédelmi szakasz is a kiszolgáló zászlóalj állo
mányába tartozik. Egyik megoldási útnak a profiltisztázás, a másiknak a centra
lizáltabb vezetési módszer, harmadiknak az ideiglenes kötelék létrehozása aján
latos. 

Az elvégzett számvetések szerint az ellátó dandár vezetési pontjának mű
szaki berendezésére legalább 30 munkaóra (három műszak) szükséges, a mű
szaki és a komendáns század erőinek bevonásával. 

A törzsmunkát ebben az időszakban az jellemezte, hogy nem volt kialakult 
munkarend és szervezettség. A különböző munkacsoportok (vezetési, biztosító és 
kiszolgáló) nem kerültek megalakításra, a tájékoztatási rendszer inkább csak 
alkalomszerűen funkcionált. 

Az ellátó dandár törzsfőnöke és a parancsnok helyettese jogállásából fakadó 
kompetenciái esetenként egybefolytak, illetve felcserélődtek, ami aztán a törzs
munka-végzésben pontatlanságot, az alárendeltek „kézbentartásában" pedig ese
tenként lazulást idézett elő. A jövőben jól kell érteni ebben a tagozatban, hogy 
a parancsnokhelyettes „a dandár erői és eszközei egy részének - a főerőktől való 
elszakadása - a feladatok végrehajtására való kijelölése esetén vezeti a dandár 
operatív csoportját, a részére kijelölt egységeket és alegységeket ... "2 

A mozzanatban kidolgozott tervek, okmányok alapvetően tartalmazták azo
kat a rendszabályokat, amelyek a körlet szemrevételezése, műszaki berendezése, a 

2 Segédlet a front, hadsereg (hadtest) ellátó dandár tevékenységére. 24. 
pont. Kéziratos fordítás. Nyt. sz.: 0195/13/1980. 
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beérkező szervezetek fogadása és bevezetése, a veztés és a minden oldalú bizto
sítás érdekében kellett foganatosítani. 

A második mozzanat tartalmát az ellátó dandár helyzetének tisztázása, a 
hadsereg eltátó dandárhoz és a HDS TÜCS-höz lőszer, üzemanyag és egyéb anya
gok kiszállítása, a sebesültek hátraszállítása, az elöljárónál történő vételezés és a 
dandár áttelepítésének megszervezése képezte. 

Az ellátó dandár parancsnoka a kialakult helyzetet tisztázva helyes elhatá
rozást alakított - beosztottjai bevonásával - és jól szabta meg az alárendeltek 
feladatait. 

Érzékelhetővé vált, hogy a Központ Hadtáp ellátó dandár feladatait hábo
rúban a hadműveletek kezdeti időszaában megosztás nélkül, de a hadműveletek 
folyamán erő- és eszközeinek más irányokba történő megosztásával tevékenykedik. 
1gy az ellátó dandár megosztása számos kihatással jár a megóvás, az oltalmazás, 
a minden oldalú biztosítás és a vezetés területein. Előfordulhat az is, hogy az el
látó dandár felépítése lépcsőzetes lesz. 

Az áttelepítés gyakorisága a tapasztalatok szerint kettő-három nap lehet, 
hiszen az általában a peremvonaltól 100-120 kilométerre (védelemben 200-250 
kilométerre) települ. Cél az, hogy a távolság soha ne haladja meg a dandár jár
művei félnapi menettávolságát. 

A szállító egységek napi menetűteme pedig - 30-40 km/ó sebességgel szá
molva - elérheti a napi 400 kilométert is. 

Számunkra is újszerű volt a szállító zászlóaljak málházása a különböző faj
tájú lőszerekkel, amely lényegében az egységrakományokat tükrözte. Az már 
bebizonyosodott/1 hogy a csapat és hadsereghadtápban ez a málházási mód szá
mos előnnyel jár. De ebben a tagozatban - bár kétségkívül bizonyos funkciókat 
előre átvállalva az alsóbb tagozatoktól - pontos hely, azaz a kötelék megállapí
tása további közös elméleti kutatómunkát és gyakorlati kipróbálást igényel az 
illetékes szervektől és csapatoktól. 

A mozzanat során a bonyolult szállítási feladat (9600 tonna különböző 
anyagféle szállítása egy nap alatt) rámutatott arra, hogy bár a TEB-hez képest 
jelentősen megnövekedett a szállítótér-kapacitás, mégis szűk keresztmetszetet ké
pez. Különösen igaz ez, ha abból indulunk ki, hogy az ellátó dandár valamennyi 
anyaga keréken kell, hogy tárolva, mozgatva legyen. Az anyagok földre rakása 
már jelentősen csökkenti az ellátó dandár mobilitását, az anyagi eszközök meg
óvási és manőverezési lehetőségét. Ha az MN további fejlesztését és a belső 
mechanizmus gördii_lékenységét vizsgáljuk, akkor ez már lényeges feszültség kelet
kezésének előidézője is lehet. A feloldásra három javaslat vetődött fel. Az első: 
újabb (egy-kettő) szállító zászlóalj rendszeresítése a közeljövőben. A második: 
a meglevő szállítóeszközök (gépkocsik) számának jelentős mértékű növelése. A 
harmadik: a népgazdaságba beáramló és nagyobb szállítókapacitású lebiztosított 
gépkocsik mennyiségének megemelése. 

Figyelemre méltó tapasztalatokat nyertünk a szállító alegységek és a raktá
rak együttműködése, közös munkakapcsolata terén is. A kvalifikált képzettségű 
tartalékos tisztek előrelépésnek és lehetségesnek tartják a szervezeti integráció 
megvalósítását e tekintetben, valamint a konténeres szállítási mód kiterjeszté
sében is. 

3 Lásd: Gépesített lövészcsapatok komplex feltöltése - elméleti konferen
cia. Honvédelem. 1981/2. Különkiadás. 
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A szállitási és ellátó osztály állományába tartozó kirakó állomás parancs
nokságok tevékenységi körének kiterjesztésére bár voltak - de hibás - törekvések, 
de azok nem találkoztak azzal a nézettel, hogy összetételüknél fogva legyenek al
kalmasak a dandár törzsfőnök közvetlen irányítása alatt a különböző (közúti, vas
úti és vízi) szállítmányok diszpécserpontkénti irányítására az után- és hátra
szállítás mechanizmusában. 

Sajnálatos, hogy ebben a mozzanatban a dandár törzs és az alárendeltek 
többsége túlzottan a jelentésre kijelölt vezetők részére való „alájátszásra" töre
kedett. Az előnyök mellett is előfordult, hogy a saját feladataikat elnagyolva 
teljesítették, így a szükséges és megalapozott háttér hiányzott, vagyis ez a tevé-

~ kenység valóságban az elgondolás szintjén maradt. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
ezeknek a feladatoknak a teljesítését a dandár törzse és az alárendeltek már össze
kovácsoltabban, szervezettebben igyekeztek teljesíteni mint az előzőek során. 

A harmadik mozzanatot az ellátó dandár szervezeteit ért tömegpusztító 
fegyverekkel mért csapások következményeinek felszámolása képezte. 

Erre a mozzanatra az ellátó dandár törzse és az alárendeltjeik a csapás ér
tékelő csoportját és a részlegeiket körültekintően felkészítették. 

Az ellenség az ellátó dandárra 15 atom (4 földi, 13 légi csapás, összesen 
335 kt.), 4 vegyi és 3 gyújtóeszközzel, tehát összesen 22 csapást mért. A személyi 
állomány vesztesége 13°/o, a technikai eszközökben 18°/o, a hadműveleti kész
letekben 1614 tonna (ebből üzemanyag 654 tonna) veszteség keletkezett. 

E helyzetben nem teljes részletességgel dolgozták ki az ellátó dandár mű
ködő és teljesítőképessége helyreállítására, illetve a fenntartására vonatkozó szám-· 
vetéseket. Az ellátó dandár törzs nehézkesen érzékelte, hogy ez esetben több irá
nyú, összetett feladatot kell megoldani. Ezek közé az alábbiakat sorolhatjuk: hely
re kell állítani a megbomlott vezetést; fel kell számolni az ellátó dandár szerveze
teit ért csapásokat; esetleg segítséget kell nyújtani az összfegyvernmi hadseregnek 
és a KHEL egyes mozgékony hadtáp csapatainak. 

A dandár törzs részéről túlzott törekvés mutatkozott az MN EHVP-től való 
segítség „kiharcolására", amely elsősorban a vegyivédelmi erők és eszközök be
határolt mennyisége és minősége vonatkozásában, valamint abban mutatkozott 
meg, hogy az egyik üzemanyag-szállító század „tűzkörletbe" került, és nem ren
delkezett kellő számú tűzoltóeszközökkel. Ez a körülmény olyan következtetés 
levonását is igényli, hogy ebben a tagozatban a mentőosztag és más ideiglenes 
szervezetek mellett minden esetben tűzoltó alegységek kijelölésére, megalakítására 
és begyakorlására lesz szükség. 

Összességében úgy ítélhető meg, hogy az ellátó dandárnál lefolytatott pa
rancsnoki és törzsvezetési gyakorlat elérte célját. Számos elv és módszer bizonyí
totta létjogosultságát. Ugyanakkor felszínre kerültek olyan problémák is, amelyek 
egy része az objektív körülményekből, behatárolásokból adódó szűk keresztmet
szetekből fakadnak. Biztos meggyőződésből kjelenthető, hogy az ellátó dandár, 
mint teljesen új hadtáp magasabbegység szervezete, mozgékonysága, oszthatósága, 
élet-, működő- és teljesítőképessége, vezethetősége teljes mértékben megfelel a ma 
vele szemben támasztott követelményeknek és elvárásoknak. 

Következtetések, javaslatok 

1. További vizsgálatot célszerű lefolytatni annak eldöntésére, hogy a rakéta 
hajtóanyag ellátó század és a hadtáp javító üzem, későbbiekben pedig a tömeges 
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feltöltő század bekerüljön-e az ellátó dandár állományába. Az előbbit az ellátási 
rendszer teljessége, az utóbbit az MN elvonuló csapatai alkalmazási és a hadtáp 
technikai biztosításának sajátosságai igényelnek. 

2. Az ellátó dandár vezető káderállományának összetétele bizonyos átren
deződést kíván és lehetőleg minél kevesebb katonai szervezetre (tanintézetre) ci
maszkodva. A felkészítést lépcsőzetesen (elméleti felkészítés, törzsgyakorlás, gya
korlat) kell majd elvégezni. 

3. Ajánlatos alacsony mértékű „profiltisztítás"-t elvégezni az egyszerűbb ve
zethetőség érdekében, a meglevő struktúra figyelembevételével. 

4. Az ellátó dandár oltalmazása és páncélvédettsége stb. érdekében további 
lépésekre, szervezeti és technikai korszerűsítésre van szükség. 

5. A felszabadított területen a helyi termelő, szolgáltató ipari és más létesít
mények felhasználására, a zsákmány anyagok összegyűjtésére, további felhasz
nálásának irányítására az ellátó dandár állományába zsákmánygyűjtö szolgálatot 
és alegységet lenne célszerű szervezni. 

A fent leírtak megkezdésével az MN hadtápjában egy új, intenzív minőségi 
fejlesztési szakasz kezdődött el. Közös feladatunk a gyakorlat pozitív és negatív 
tapasztalatainak jobbító szándékkal való feldolgozása, kerülve a pejoratív szán
dékú és megalapozatlan értékítéletek kinyilvánítását. 
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Az MN hátországi szervezetei háborús 
hadtáp biztosításának néhány kérdése 

Báthy Sándor őrnagy 

Az MN csapatai alkalmazási viszonyaiknak megfelelően elvonuló és hátor· 
szági rendeltetésüek lehetnek. E cikkben a hátországi rendeltetésű szervezetek 
anyagi (az MNHF-séghez tartozó anyagfajtákra vonatkoztatva), közlekedési és 
egészségügyi biztosítása néhány kérdését szeretném bemutatni, mely több lénye
ges kérdésben eltér az elvonuló szervezetek hadtápbiztosítási rendszerétől és így 
külön rendszerként célszerű kezelni. 

Az ország területén tevékenykedő csapatok rendeltetésük, illetve szervezeti 
tagozódásuk szerint honi légvédelmi, csapatrepülő, hátországvédelmi és egyéb 
hátországi szervezetek (HM közvetlenek; PVOP) kategóriába tartoznak. 

E szervezeteket, mivel tevékenységüket állandóan vagy a hadműveletek vi
szonylag hosszabb időszakában a hátország területén fejtik ki, gyűjtőnéven hát
országi rendeltetésú (hátországi) katonai szervezeteknek nevezzük. 

A honi légvédelmi csapatok rendeltetése az ipari, gazdasági körzetekre, köz
igazgatási, politikai központokra, a fegyveres erők csoportosításaira, valamint az 
ország területén lévő fontosabb objektumokra mért ellenséges légi-kozmikus csa
pások elhárítása, annak érdekében, hogy biztosítsák a népgazdaság és az állam
vezetés szerveinek folyamatos munkáját, az ország területén lévő csapatok harc
képességét. Allományukba légvédelmi rakétacsapatok, vadászrepülő csapatok és 
rádiótechnikai csapatok tartoznak. 

A honi légvédelmi csapatok HLÉHDS-be szervezve feladataikat honi lég· 
védelmi rendszer keretében hajtják végre, amely a katonai szerződésben tömörült 
országok, vagy egyes államok légvédelmi erőinek és eszközeinek egységes elgon
dolás (terv) alapján történő csoportosítása, vezetése. 

Az MN csapatrepülő erők a szárazföldi csapatok tevékenységét elősegítő és 
más (honi légvédelmi és hátországvédelmi) feladatokat is megoldó vegyes re· 
pülő erőkből állnak. Mindazon repülők, amelyek nem tartoznak a honi vadász
repülő csapatok állományába, a csapatrepülőkhöz vannak sorolva. 

A csapatrepülő parancsnokság alárendeltségében maradó repülő erőket -
amelyek a központilag tervezett feladatokat hajtják végre - ,,Visszamaradó csa
patrepülők" -nek nevezzük. A visszamaradó csapatrepülők feladataikat a párt. 
állami és katonai felsővezetés, valamint a szárazföldi, a honi légvédelmi és a 
hátországvédelmi csapatok érdekében hajtják végre. 
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Csapatnemeik közül a szállító repülők és a közepes szállító helikopterek a 
párt, állami és katonai vezetők szállítását, mélységi felderítő csoportok, deszan
tok különleges szállítmányok eljuttatását és kirakását, sebesültek hátraszállítá
sát végzik, a vegyisugár felderítő és mentesítő, futár repülők mind a hátország
ban, mind a hadműveleti területen hajtanak végre szakfeladatokat, ugyanígy 
a sebesültszállító repülőpark is. 

Hátországvédelmi és HM közvetlenek egy része - a Magyar Néphadsereg 
sajátos szervezetét figyelembe véve - seregtest szintű parancsnokság a Hátor
szágvédelmi Parancsnokság szervezetében hajtja végre feladatát, más részük köz
zetlenül az egyes HM szervek alárendeltségébe tartozik, illetve egy részük a Pol
gári Védelem keretében működik. 

A Hátországvédelmi Parancsnokság alárendelt szervezetei sorába a vezetést 
biztosító csapatok, központi rendeltetésű szakcsapatok, többrendeltetésű közpon · 
ti és megyei területvédelmi csapatok tartoznak. 

Az ország területén a hátországvédelmi csapatok mellett egyes HM főnök
ségek alárendeltségében egyéb speciális rendeltetésű HM közvetlenek is működ
nek. Ilyenek például a különböző tanintézetek, területvédelmi és hadkiegészítő 
parancsnokságok, bíróságok, ügyészségek, speciális bázisok és javító szerveze-. 
tek, honvédségi vállalatok, stb. E szervek szakirányítását a HM vezetési pontjai
ról az érintett szakfőnökségek végzik. 

A hátország területén működik a polgári védelem, mely - a honvédeletll ré
szeként - a lakosság és a polgári szerveknek az ellenséges csapások felszámolá
sára való felkészítését, mentését, mentesítését, a szervezett társadalmi és állami 
élet fenntartását, ehhez az országos és területi vezető szervek vezetéséhez szük
séges technikai feltételek megteremtését hivatott végrehajtani. A polgári Véde
lem részben katonai, részben nem katonai szervezetekből áll. A katonai szervek 
sorába állami vezetési pontok működtetését biztosító szervezetek, raktárak, ki
képző szervezet, megyei polgári védelmi parancsnokságok és működési feltétele
ikhez szükséges vczetésbiztosító századok tartoznak. 

E szervezetek tevékenységének jellege és területi elhelyezkedésük lehetővé 
teszi a hadtápbiztosítás során az ellátás és szolgáltatások stacionér technológiá
jának alkalmazását. Ennek következtében az ételkészítés, hús, kenyér előállítá
tása, a fürdetés, a mosatás, a sebesült ellátás és egyéb szükségletek kielégítése 
alapvetően nem igényel tábori eszközöket és eljárásokat, rendszerében területi 
ellátás és biztosítás valósítható meg. 

A területi ellátási rendszer: a csapat- és központhadtáp erőinek, eszközeinek 
olyan ellátási rendszere, tagoltsága, diszlokációja, működési feltétele, amely had
erőnemi hovatartozástól függetlenül biztosítja az ország meghatározott területén 
diszlokáló csapatok, intézetek, szervek anyagi, technikai, egészségügyi, közleke
dési, szállítási, valamint egyéb irányú szükségleteinek kielégítését. 

I. 

A hátországi szervezetek hadtápbiztosításának iellemzói 

A hátországi szervezetek háborús hadtápbiztosításának jellemzője az egy sza
kaszos ellátás, amely azt jelenti, hogy közbeeső !Zervek nélkül a csapatok köz-
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vetlenül kerülnek ellátásra az MN és a népgazdaság bázisairól, illetve adják le 
sérültjeiket, betegeiket a részükre kijelölt kórházakba, egészségügyi intézetekbe. 

A hátországi csapatok és szervek hadtápbiztosításának sajátos jellemzője, 
hogy a helyi-területi adottságok következtében nem igényli az anyagellátásban, a 
technikai- és egészségügyi biztosításban a hosszú után-, hátraszállítási lánc ki
alaktíását, a csapatok mögöttes területein a mélységben tartalék készletek fel
halmozását, jellegében a béke ellátási rendhez hasonló felépítésű biztosítás való
sítható meg. 

A honi légvédelmi csapatok a honi légvédelmi seregtestparancsnokság köte-
lékébe tartoznak, hadtápbiztosításuk főbb jellemzői: 

- nagymennyiségű repülő hajtóanyag szükséglet; 
- repülő rakétákkal és légvédelmi rakétákkal történő ellátás; 
- a repülő hajózó állomány speciális élelmezése; 
- a hajózó állomány egészségügyi ellátásának sajátosságai; 

a rádiótechnikai szervezetek hadtápbiztosításának nagy kiterjedésű mű
ködési területen történő végrehajtása. 

A seregtest hadtáptörzs ellátás-szervezési funkciót tölt be, seregtest és had
osztály hadtáptagozat nem működik. 

A honi légvédelmi hadtáp fő erökifejtését a honi vadászrepülő és a honi 
légvédelmi rakéta csapatokra összpontosítja. 

A csapatrepülő szervezetek hadműveleti-harcászati szintű parancsnokság kö
telékébe tartoznak, nagyobb részük hátországi rendeltetésű, egyrészük a hadmű
veleti csapatok kategóriájába tartozik. Hadtápbiztosításukban jelentősebb felada
tokat a repülő hajtóanyag ellátás, a hajózó állomány sajátos élelmezési és egész
ségügyi ellátás képez. 

A hátországvédelmi szervezetek seregtestszintű parancsnokság kötelékébe tar
toznak. Hadtápbiztosításukba a hagyományos élelmezési, ruházati és üzemanyag 
ellátás képezi a fő feladatot. Jellemző sajátosság az ország egész területére ki
terjedő működési terület és az, hogy a szervezetek zöme közvetlenül a HA VP 
alárendeltségébe tartozik, közbeeső parancsnokság, illetve hadtáptörzs nincs, ezért 
hadtápbiztosításuk szervezését közvetlenül a seregtest hadtáptörzs végzi. Fő erő
kifejtésüket a vezetésbiztosító és közlekedést biztosító csapatok ellátására össz
pontosítják. 

Az egyéb hátországi szervezetek (HM közvetlenek, PVOP), a - szerveze
tek zöme - Honvédelmi Minisztérium különböző főnökségeinek közvetlen alá
rendeltségébe tartozik. Altalában egység, alegység típusú csapatok, illetve inté
zetek szervek. Hadtápbiztosításukban a hagyományos élelmezési, ruházati és 
üzemanyag ellátás a meghatározó, valamint az, hogy a középirányító hadtáp ve
zető szervek, ellátásuk szervezésére, irányítására nem áll rendelkezésre, így köz
vetlenül az MN hadtáp felsővezetése foglalkozik mindennapos ellátási problémá
ikkal. 

Összességében megállapítható, hogy a hátországi szervezetek hadtápbiztosí · 
tása általában a központhadtáp - egység, alegységhadtáp - közvetlen ellátási 
kapcsolatán alapszik. A szervezetek elhelyezkedése, működési körzetük az ország 
valamennyi tájegységére kiterjed, anyagi, egészségügyi, biztosításuk területi egy
ségenként ellátó-biztosító körzetenként valósítható meg. 
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II. 

A hátors:/_ági hadtáptago'l.atok jellem'l.ése, 
a hadtáp telepítése 

A hátországban rendszerint két tagozat - a csapat és a központhadtáp ta
gozat működik. A hátországi seregtestek (seregtestszintű parancsnokság) rendel
keznek ugyan önálló vagy valamely alárendelt kötelékébe tartozó seregtest szin
tű feladatokat végzö hadtápegységgel, alegységgel, de ezek feladatainál és lehe
tőségüknél fogva és mivel az ellátási folyamatban nem vagy csak operatív jel
leggel vesznek részt, nem képeznek önálló tagozatot, bár jelentőségük egyre nő. 

1. A csapathadtáp tagozat jellemzője, hogy az anyagellátásra és egészség
ügyi biztosításra a tagozaton belül nem az ezred-zászlóalj, illetve század ellátási 
kapcsolat a jellemző, hanem á1talában a csapathadtáp mindhárom biztosítási, 
ellátási szintje önállóan áll kapcsolatban a központhadtáp megfelelő intézeteivel. 

Meg kell jegyezni, hogy a hátországi szervezetek egy jelentős része vagy 
egyáltalán nem rendelkezik hadtáp erőkkel és eszközökkel, vagy az anyagi biz
tosításhoz, illetve az egészségügyi biztosításhoz szükséges feltételek nem állnak 
rendelkezésre (elsősorban HM közvetlen szervezeteknél), ezért ezek anyagellá
tása katonai vagy polgári szervezeteknél valósul meg, egészségügyi vonatkozás
ban pedig csak az ön- és elvtársi segélyre korlátozódik, illetve a közeli katonai 
szervezeteknél lévő segélynyújtás áll rendelkezésre a csapattagozatban. 

A hátországi szervezeteknél a hadtápalegységek leggyakrabban a szervezet 
állandó (hadi) elhelyezési helyén, illetve a szervezet települési körletében he
lyezkednek el. Kivételt képeznek ez alól a honi légvédelmi és csapatrepülő szer
vezetek, ahol a hadtáp egy része vagy a teljes hadtáp kitelepül és az ellátan
dóktól esetleg több részlegre osztva 2-3 km távolságra települ (helyezkedik el), 

:érdemesnek tűnik néhány hátországi szervezet hadtápjának települési (fel
építési) rendjét részletesebben megvizsgálni. 

A honi légvédelmi csapatok rádiótechnikai századainak hadtápja két, illet
ve három részre megosztva települ. A műszerkertben maradt állomány ellátása 
a helyzettől függöen a laktanyából vagy az ettöl 2-3 km-re kitelepített hadtáp 
főerőiből történik. Az új álláskörletbe - a laktanyától 10, esetenként 70 km -
a hadtáp erők kisebb részét különítik ki. 

A vadászrepülő ezred hadtápja rendszerint 2:1 arányban megosztva tele
pül az alap, és a hadműveleti repülőterek között. Az alaprepülőtereken 1-2 km 
távolságra a repülőtértől hadtáp részlegeket telepít az állandó jellegű hadtáp 
objektumok dublírozására. 

A légvédelmi rakéta osztály, laktanyában elhelyezkedve 2-3 km-re kite
lepíti készletei egy részét, a laktanyából folytatva az ellátást, a laktanyától tá
voli állásokban lévő rakéta osztály ellátására, hadtápja a tüzelöállásból 2-3 
km-re települ. 

A légvédelmi tüzér dandár és ezred ellátó századát és segélyhelyét tarta
lékként körletben vagy a laktanyában vonják össze. 

A HLÉHDS gépkocsi szállító zászlóalját rendszerint megosztva, egyik ré
szét a magasabbegységeknek rendelik alá, másik részéből tartalékot képeznek 
és rendszerint a légvédelmi csapatok laktanyái közelében helyezik el. 

A csapatrepülók repülő szervezeteinek hadtápalegységei megosztva 2-3 
helyre, a repülőterek centrumából számított 3-5 km sugarú körön települnek, 
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illetve az állandó elhelyezési körletből folytatják az ellátást. A vezetésbiztosltó 
és futár helikopter ezred állományában lévő ellátó század körletben vagy a lak
tanyában települve rendszerint megosztva oldja meg feladatát. 

A HAV csapatok és HM közvetlen s:.erve,etek hadtápja a szervezettel 
együtt települ, rendszerint állandó elhelyezésben. A „vonalas„ kiterjedésben mű
ködő (hadihajós dandár, híradó ezred) szervezetek hadtápja a „vonal" közepén 
illetve a föcsoportosítás érdekében települ. 

2. A központhadtáp anyagellátó és egészségügyi szervezetei diszlokációja 
nagyban segítheti vagy hátráltathatja a hátországi szervezetek anyagi, egészség
ügyi biztosításának megvalósítását. 

A központhadtáp raktárai eI1átó bázisai állandó, - egészségügyi intézményei 
állandó és tábori elhelyezésben hajtják végre biztosítási feladataikat. 

A) Az MN központhadtáp (az MNHF-séghez tartozó szolgálatokra vonat
koztatva) 24 raktára és raktárrészlege végzi a hátországi szervezetek és egyben 
az elvonuló csapatok anyagellátását. 

A 24 raktár, illetve raktárrészleg négy ellátó központ alárendeltségében mű
ködik, amelyek közül az üzemanyag, élelmezési, ruházati közvetlenül a szolgá
latfőnökségnek, az egészségügyi a Hátországi Egészségügyi Alakulatok Parancs
nokának van alárendelve. 

A központhadtáp raktárainak munkája úgy van megszervezve, hogy az 
anyagkiadások során prioritást élvez az elvonuló csapatok és a honi légvédelmi 
csapatok ellátása. Kiemelten kell foglalkozni továbbá a vezetésbiztosító, közle
kedést biztosító szervezetek és a területvédelmi ezredekbe szervezett forgalom
szabályozó zászlóaljak ellátásával. 

Az, alapvető probléma (a béke anyagellátáshoz hasonlóan) a háborús anya
gi biztosításban az ellátó bázisok száma és térbeli elhelyezkedésük az ellátandó 
szervezetekhez viszonyítva. Az egyes anyagnemekből rendelkezésre álló ellátó 
bázisoktól a különböző seregtest parancsnokságok alárendeltségébe tartozó szer
vezetek esetenkénti nagy távolsága egyrészt az ellátás biztonságát veszélyeztet
heti, másrészt gazdaságtalan szállításokat eredményez. indokolatlanul megnö
velve a gépjármű mozgást, tovább nehezítve a szűk közlekedési keresztmetsze
tet jelentő átkelőhelyek közlekedési csomópontok forgalmának biztosítását. 

Az anyagellátást biztosító raktáraink, raktárrészlegeink - figyelembe véve 
a Dunát és a Tiszát mint természetes akadályt - tájegységenkénti diszlokáciÓja 
a raktárak kitelepítési helye helyes megválasztásának és perspektív állományuk 
olyan számvetéssel való kialakításának, hogy az valamennyi települési helyről 
biztosítsa az anyagkiadás feltételeit, kedvezően változott: 

Dunántúl Duna-Tisza köze Tiszántúl Össz. 

Üzemanyag 1 4 5 
Élelmezési ag. 4* 4 2 10 
Egészségügyi ag. 1 3 4 
Ruházati ag. 3* 2 2 7 

Összesen: 9 13 4 26 

Meg keIJ jegyezni, hogy a két * vegycsraktár csak élelmezési és ruházati, 
részlegeik pedig csak élelmezési anyagellátásra készültek fel, a fenti kimutatás 
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ezt rögzíti. A vegyesraktárak lehetőségeinek jobb kihasználásával ezt az állapo
tot tovább !ehet és célszerű javítani. 

Az ellátási helyek megoszlási aránya a jelzett tájegységeket tekintve 35°/o, 
50°/o, 15°/o. ami összességében arányosnak mondható az ellátandó szervezetek 
diszlokádójának arányával ezekben a tájegységekben. Az üzemanyag és egész
ségügyi anyag vonatkozásában fehér foltot jelentő Tiszántúlon az üzemanyagel
látás bázisát APOR telep, az egészségügyi anyagát pedig két katonai szervezet 
képezi. 

Összességében megállapítható, hogy a központhadtáp raktárak közelmúltban 
kialakított széttelepítésével, kedvezőbb raktározási-, anyagkiadási lehetőségeik 
megteremtésével csökkentek a hátországi csapatok vételezési távolságai, arányo
sabb lett a raktárak leterheltsége, javult az ellátás biztonsága és a készletek de
centralizáltsága. 

B) A központhadtáp hátországi egészségügyi szervezetei állandó elhelyezésű 
és tábori (mozgó) szervezetekből állnak. 

Az állandó elhelyezésű kórházak (MN katonai kórházak, az EÜM által 
biztosított szükségkórházak, katonai kiürítő kórházak) az ország egész területén 
a meglévő kórházakban és kitelepített nagyobb középületekben helyezkednek el 
A tábori kórházak mozgó kórház scoportba szervezve a részükre kijelölt körlet
ben települnek, készenlétben az ország bármely területén vagy az országhatáron 
túli alkalmazásra, az egészségügyi osztagok pedig az ország különböző körzetei
ben helyezkednek el készen a tömegpusztítási gócok felszámolására. 

A stacionér kórházak közül néhányat (területi egységenként) szakositanak 
és azok az úgynevezett „bázis" kórházként a területéhez tartozó kórházaknál irá
nyítják és segítik a szakosított ellátást. 

3. A hátországi szervezetek hadtápjának áttelepülése, vagyis a diszlokációjá
nak megváltozása rendszerint az új elhelyezésnek megfelelő ellátási, biztosítási 
utalás kialakítását teszi szükségessé. 

A hadtáp áttelepítését akkor kell végrehajtani: 

- ha a biztosítandó szervezet áttelepül; 
- ha a csapás alól vonjuk ki, illetve a következmények felszámolása ezt 

megkívánja; 
- és a légvédelmi rendszer kiterjesztésre kerül (HLÉHDS). 

Néhány hátországi hadtáp szervezet rendszeres mozgásban végzi feladatát 
(pl. sebesültszállító vonat, gk. száll. z.) az egészségügyi biztosítást, szállítást, ki
ürítést, esetenként az országhatáron túlra távolodva, ezért biztosításukat minden 
feladatra külön kel megszervezni és folyamatosan a helyzettől függően ponto
sítani. 

Ill. 

Anyagi biztosítás 

A hadtápbiztosítás legösszetettebb, egyik legbonyolultabb, a koordinációt 
legjobban igénylő biztosítási ágazata az anyagi biztosítás. Ez abból adódik, hogy 
az anyagi biztosítás mindennapos feladatait különböző ellátási ágak, több mint 
tíz szolgálati ág - melyből négy hadtáp - végzi, eltekintve itt a közlekedési szak
anyag biztosítástól. 

74 

-

-· 



Tovább bonyolítja a hátországi szervezetek anyagellátását az a körülmény, 
hogy a csapatok igénye a különböző anyagnemekből eltérő, amíg egyes anyagok
ból, mint pl. élelmiszer és üzemanyag - naponta rendszeresen és nagyobb meny
nyiségben fogyasztanak, más anyagokból - mint pl. ruházati, egészségügyi, stb. -
csak időszakonként és kevesebb mennyiségben használnak fel. Ebből eredően az 
előbbiekből rendszeres - napi, heti, havi, stb. - ellátást lehet megvalósítani, míg 
az utóbbiakból csak nagyobb időszakokban, egymástól eltérő gyakorisággal le
het az ellátást szervezni. 

A hátországban a lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai alapján egy tömeg
pusztító eszközökkel vívott összfegyvernemi HDS hadművelet során mintegv 
33 OOO t anyagfelhasználással (fogyás + veszteség) lehet számolni, ennek két· 
harmadát az üzemanyag teszi ki, melyből mintegy l8 OOO t repülő üzemanyag. 

1. Az anyagfelhasználás anyagnemenként szervezetenként, seregtestenként és 
egyes időszakonként is jelentősen eltérő. Célszerű az anyagellátásban mennyisé
génél és jelentőségénél fogva legdöntőbb, kritikusnak nevezhető repülőhajtóanyag 
biztosítás rendjét megvizsgálni. 

A honi légvédelmi csapatoknál 8 napra (két légi támadó hadművelet elhá
rítására) a repülő hajtóanyag fogyasztás 7-8 ezer tonna, ami 20°/o veszteséget 
feltételezve és azt, hogy a készletek nem csökkenhetnek, a mozgókészletek szint
je alá, illetve a hadművelet előtti készletszintet kell fenntartani, azt jelenti, hogy 
a hadművelet során már az első naptól jelentős szállításokat kell végrehajtani 
repülő üzemanyagból. 

A repülőezredeknél repülőhajtóanyag tárolótér mintegy 4 napi harctevé
kenységet tesz lehetővé az EPE fogyasztási normákat véve alapul és azt, hogy a 
tárolótér 80°/0-ban feltöltött. Az alaprepülőterekre a hadművelet 2-3. napjától 
naponta kiszállított 160-180 tonna repülő petróleum biztosítja a szükségletet, 
a készletek szintentartását. 

A hadműveleti repülőtereket nézve jóval kedvezőtlenebb a helyzet, mert 
itt a kitelepülő „földi lépcső" által szállított mennyiséggel együtt is csak 6 re
pülő század javadalmazás áll rendelkezésre. Ebből természetesen következik, 
hogy a hadműveleti repülőterekhez minél közelebb kell kirakó állomást létesí
teni és már az első naptól kezdve folyamatosan kiszállítást biztosítani. 

Amennyiben a hadműveleti repülőtéren az alkalmazási körülmények miatt 
- több század erőt kell folyamatosan ellátni - esetleg szövetséges erők és itt 
kerülnek feltöltésre - a HLÉHDS, illetve a központhadtáp erőivel kell beavat
kozni. 

A hadműveleti repülőterek (200-200, illetve 400 t) kis repülőhajtóanyag 
tároló kapacitása és az, hogy a kirakó állomások telepítésére viszonylag távo
labb (15-20 km) van lehetőség, szükségessé teszi, hogy a hadsereg a repülő pet
róleum szállítására az üzemanyag szállító századot megosztva itt alkalmazza. 

A központhadtáp gépkocsi szállító erőiből megfelelő tartalékot kell képez
ni repülő üzemanyag szállítására, a vasúti szállítás dublirozására, illetve minden 
olyan esetre, amikor a repülő hajtóanyag beszállítása a légvédelmi hadsereg 
erőivel és eszközeivel nem biztosítható. 

A csapatrepülő szervezeteknél a helikopterek és kisebb repülőgépek 3-5, 
a nagy szállítógépek 1-2 bevetésével számolva naponta 10 nap alatt a fogyasztás 
folyékony anyagból 9-11 OOO tonna, melynek mintegy 700/o-át a repülő üzem
anyag teszi ki. Az ellátás rendje megegyezik a honi légvédelmi repülő csapatai-
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val. Itt is jelentősen befolyásolja a készletképzés szintjét a repülőterek üzem
anyag tárolótere (az MNK területén a HLÉHDS és a szovjet csapatok aláren
deltségébe tartozó repülőterek kivételével valamennyi repülőtér a CSR kezelé
sében van) és a földi lépcsővel szállítható üzemanyag mennyiség. 

Az állandó repülőtereken az elrendelt mozgókészlet tárolása biztosított, de 
a hadmüveleti repülőterek közelében - saját erőből - csak ezek .S0-700/o-a ala
kítható meg. 

2. Az anyagi ellátás alapját a csapatoknál és szerveknél a központi előírá

sokban meghatározott szinten tartandó és tárolandó anyagi készletek képezik. 
Ennek ,nagyságát - elvileg - a mindenkori mozgókészlet kiszabatok határozzák 
me. Ezek megalakított nagysága benzinből és gázolajból 8 nap, repülő benzin
ből 8-9, repülő petróleumból 7-8, bevetés élelemből 7 nap szükségletét fedezik. 
A konkrét helyzet és körülmények mérlegelése alapján ennek nagyságát a HM 
szervek vezetői intézkedéseikben csapatonként, szervenként külön-külön szabá
lyozzák. Esetenként a MK kiszabaton felül kiegészítő készletet is előírhatnak. 

A felhasznált, illetve veszendőbe ment anyagi eszközök pótlásának alapve
tő forrásai a központhadtáp raktáraiban, raktárrészlegeiben tárolt anyagi eszkö
zök. Hús és kenyér vonatkozásában a húsipari vállalatok, illetve sütűüzemek. 
Kiegészítő források - elsősorban volumenük miatt - az AFOR telepek és a há
ború kezdeti időszakában az elvonuló csapatok után visszamaradt készletek. 

Az önálló élelmezési ellátást nem folytató és katonai szervezetekhez nem 
utalható szervezetek, részlegek (pl. KSZI-k, VKP-k, rendészeti komendáns hi
vatalok, stb.) ellátása a közelükben lévő polgári intézményekben biztosított kész 
pénz illetve élelmezési jegy ellenében. 

A központi raktárak és raktárrészlegek előzőekben vázolt területi elhelyez
kedése mellett az anyagi, ellátási utaltság kedvezőbbé válásával a vételezők je
lentősen arányosabb megoszlásával javultak az anyagkiadás feltételei, jobban 
előtérbe került a raktáraknál az elvonuló szárazföldi és honi légvédelmi csa~
tok anyagellátása. 

A központi üzemanyag raktárban összesen 48 szervezet vételez, a többi 
üzemanyag raktárakban pedig még kevesebben. Összességében a négy MN 
üzemanyag raktárnál a hátországi szervezeteknek csak mintegy egyharmada vé
telez közvetlenül. 10-12 szervezet részére a raktárak vasúton kiszállítanak. A 
Dunántúlon perspektivikusan rendszerbe lépő raktárral az ellátási„ szállítási 
körülmények további javulásával lehet számolni. 

Az élelmezési raktáraknál jelentkezik talán a legnagyobb változás a hátor
szági ellátás feltételeinek javulásában. A raktárak száma - raktárrészlegeket 
számolva - megkétszereződött. A tíz raktárban (részlegnél) összesen a hátor
szági szervezetek 60°/o-a vételez, ami átlagosan mintegy 30 szervezetet jelent. Ez 
még akkor is igen kedvező helyzet, ha egyes raktárak kiadási lehetőségeit a 
kedvezőtlen raktározási körülmények nehezítik. 

Az egészségügyi anyagellátást a központi egészségügyi anyagraktár és három 
részlege biztosítja. A hátországi szervezetek mintegy egynegyede vételez közvet
le0ül az egészségügyi raktárakból, 20%-a pedig az ellátásba bevont kórházakból, 
szanatóriumokból. 

A ruházati anyagellátás az öt ruházati raktárból, illetve részlegből és a két 
vegyesraktárból valósul meg. Ezekhez a hátországi szervezetek mintegy fele jár 
közvetlenül vételezni. A textiltisztító és javítóüzemek pedig a szervezetek 50°/o-
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ával állnak közvetlen kapcsolatban, amelyekhez a hátországi szervezetek 300/o
van utalva, 200/o mosatási igényének kielégítését a közelükben lévő patyolat és 
vegytisztító vállalatok végzik. 

3. A hátországi szervezetek anyagszükségletét 10 napra, (az elvonuló had
sereg hadműveletének időszakára), illetve az első háborús hónapra célszerri meg
határozni. Mértékét a hadművelet kezdetére elrendelt készlet (mozgó) az anyag
felhasználás (fogyás + veszteség) és a hadművelet végén fenntartandó készlet 
határozza meg. 

A honi légvédelmi, csapatrepülő és a hadműveleti csapatok közé sorolt szer
vezeteknél a hadművelet végére a hadművelet induló készletét, illetve lehetőleg 
ahhoz közeli értéket rendelnek el. A többi szervezetnél az induló készletek 50°/o
ára lehet minimálni a fenntartandó készletszintet, ami ritkább vételezést tesz le
hetővé anélkül, hogy veszélyeztetné a folyamatos anyagellátást. 

4. A szállítások végrehajtásánál a „magam felé" történő szállítás, a „felül
ről lefelé" történő szállítás és a kettő kombinációja egyaránt érvényesülhet. 

A szervezetek számát tekintve meghatározó a magam felé való szállítás, az 
anyag (hajtóanyag) mennyiségét tekintve viszont közel 2/3 részt felülről lefelé 
való szállítás valósul meg. 

A központhadtáp raktárak kedvezőbb diszlokációja következtében a vételező 
szervezetek anyagszállítási távolságai csökkentek. 

A seregtestekkel egyeztetve olyan ellátási rend került kialakításra, melyben 
az azonos vagy egymáshoz közeli elhelyezésben lévő szervezeteket - esetenként 
más alárendeltségében lévők is - a legerősebb hadtáppal rendelkező szervezet 
lát el. Ez tulajdonképpen a laktanyahadtáp ellátási rendszernek felel meg. 

A szállítások további csökkentése érdekében a seregtestek a közeli elhelye
zésben tevékenykedő, illetve adott feladatot közösen megoldó szervezetek had
tápjait ellátási csoportba vonják. Az eddigi gyakorlatokon ezt hadtáp anyagok
kal való ellátás vonatkozásában hajtották végre. Az ellátási csoportot teljes had
tápbiztosításra vagy csak a szállítások végrehajtására lehet szervezni. 

Az ellátási csoport vezetésére a legerősebb hadtáp erőkkel rendelkező PK 
HTPH kap megbízást. Az ellátási csoport szükségleteit a közös ellátó bázistól 
igényli és vételezi fel. Előfordulhat, hogy az ellátási csoportba vont valamely 
szervezet nem a közös ellátó bázishoz van utalva, ebben az esetben az utalást 
módosítani kell 

IV. 

Közlekedési biztosítás 

A közlekedési szükségletek kielégítésére az ország közlekedési útvonalait 
lehet felhasználni azzal a számvetéssel, hogy az ország fegyveres erői érdekében 
végrehajtott csapat-, ellátó és kiürítő jellegű szállításokon kívül biztosítani kell 
a szövetséges csapat- és anyagszállításokat, külkereskedelmi és tranzitforgalmat, 
népgazdasági jellegű, valamint polgári személy- és anyagszállításokat is. 

A közlekedési útvonalak igénybevételét ezeknek figyelembevételével a köz
ponthadtáp közlekedési szervei a polgári közlekedési szervekkel (KPM), a HM 
szervekkel szoros együttműködésben szervezik a hátországi forgalomszabályozó 
egységek, átrakó körlet, ideiglenes átrakó körletek alkalmazásával. 
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Hasonló a helyzet a közlekedési útvonalak helyreállításával, javításával is, 
azonban az ezért való felelősség egyértelműen a KPM-et terheli. Erre a célra 
elsősorban a polgári irányítás alatt álló helyreállító erők és eszközök, továbbá 
hátországvédelmi és központhadtáp szervezetek kerülnek alkalmazásra. 

Az ország vasút- és közúthálózatának áteresztő képessége (Kelet-Nyugat 
irányban) a dunai és tiszai hidak rombolása esetén lecsökken az ideiglenes átrakó 
körletek átrakó kapacitására. 

A hátországi seregtestek közül csak a HAVP rendelkezik a közlekedés 
komplex biztosításához önálló közlekedési szervezettel. A többi seregtestek szer-
vezetei és a HM közvetlenek saját erőikkel oldják meg a csapatokhoz bevezet5, .-_ 
leágazó, esetenként tervezett kitelepülési csoportokhoz vezető utak szükség sze- ...., 
rinti berendezését és fenntartását. 

Természetes, hogy a hátországi szervezetek után- és hátraszállítási felada
taik végrehajtására a hátország közlekedési rendszerét veszik igénybe. 

Mivel az ország közlekedési (közúti, vasúti, vízi és légi) hálózatán elsősor
ban a koalíciós front szállításait bonyolítják, a hátországi csapatok részére, álta
lában alacsonyabb rendű útvonalak állnak rendelkezésre. A gyakorlati tapasz
talatok azt mutatják, hogy már az AHKSZ időszakában a katonai közlekedési 
szervekkel egyeztetett után- és hátraszállítási útvonalakat kell kijelölni: 

- a csapatok állandó elhelyezési körlete, illetve tevékenységi helye és az 
ellátó bázisok, kirakó állomások között; 

- a repülő ezredek alap- és hadműveleti repülőterei és a kirakó állomások 
között; 

- a technikai üzemeltető szolgálat, technikai osztályok és a rakéta osztá
lyok között; 

- a vadászrepülő ezredek alap- és hadműveleti repülőterei között, valamint 
a technikai üzemeltető szolgálat, illetve technikai osztály és a légvédelmi raké-
ta osztályok között; 

A rádiótechnikai ezredek, valamint a légvédelmi rakéta ezredek és dandár 
járat útvonalakat terveznek. 

A berendezett katonai fő gépkocsi utakat, a kisegítő és haránt utakat, az 
IAK-eket csak külön engedéllyel vehetik igénybe, ezért azokat igényelni kell. 

A szállítást végrehajtó szerveknek a szállítások végrehajtása érdekében kap
csolatot kell tartani a területileg illetékes Katonai Szállítási Igazgatósággal. 

Az ország közút és vasút hálózatában várhatóan bekövetkező nagyarányú 
romboltság, szennyezettség szükségessé teszi, hogy a közlekedési hálózat igénybe
vétele előtt annak állapotáról információt szerezzenek, illetve derítsék fel. 

V. 

Egészségügyi biztosítás 

V 

Az egészségügyi biztosítás feladatai megtervezésének és végrehajtásának -
alapját a várható egészségügyi veszteségek nagyságrendje, a rendelkezésre álló 
egészségügyi erők és eszközök, továbbá a csapatok saját kiürítő kapacitása ha-
tározza meg. A hátországi szervezetek egy része az alapellátásban is, a szakor-
vosi és szakosított szakorvosi ellátásban pedig valamennyi a központ hadtáp 
és a hátország intézeteire és kórházaira, illetve a repülő szakkórházra utalt. 
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A sérülések leggyakrabban gócokban, tömegesen, tömegpusztító eszközök 
hagyományos légi csapások hatására keletkeznek. 

1. A hátországi szervezetek várható egészségügyi vesztesége a harctevé
kenység első 10 napjára elérheti a 12-20°/0-ot. A seregtestek között is jelentős 
eltérések lehetnek, aminek jelentőségük, mint ellenséges célpont, és védettségük, 
valamint diszlokációjuk az alapvető oka. A honi légvédelmi csapatok például 
- mint elsődleges célpontok - a legkezdetibb időszakban is jelentős nagyság
rendű veszteségeket szenvednek. Veszteségeik ezért várhatóan a legmagasabbak 
lesznek, elérhetik a 22-280/o-ot, a csapatrcpülőké a 14-180/o-ot, a többi hátor
szági szervezeté a 10-12°/o-ot. 

A várhatóan legtöbb (legnagyobb arányú) veszteséget szenvedő néhány honi 
légvédelmi csapat veszteségeit a csapatok kiemelt jelentőségénél fogva is célsze
rű külön elemezni. 

Ennek megfelelően a vadászrepülő ezred alaprepülőterét ért atomcsapás 
esetén 200-250 fő, zömmel kombinált sérült keletkezése várható. Az alaprepü
lőteret ért hagyományos csapás esetén 60-80 fő sérült áramlásával kell számolni. 

A hadműveleti repülőteret ért atomcsapás esetén 120-150 fő, zömmel kom
binált sérült keletkezésével lehet számolni, míg hagyományos csapás esetén 30-
50 fő sérülttel. 

A honi légvédelmi rakéta és rádiótechnikai alegységeknél zömmel hagyomá
nyos, esetleg vegyi csapásokkal számolnak, melynek következtében 25-35 fő sé 
rült várható. 

A hátországi szervezeteknél keletkezett sérültekkel együtt, leggyakrabban 
nagyszámú polgári személy is sérülést szenved, ezért a segélynyújtás, kiürítés és 
a későbbi kórházi kezelés és rehabilitáció során is együtt ke11 működni az állami 

~ egészségügyi szolgálat helyi, illetve a mentésre, ellátásra kikülönített csoportjai
val. 

A tömegesen keletkezett sérültek kiürítésére, osztályozására és a helyszín kö
zelében történő ellátására a központhadtáp egészségügyi osztagai vagy a Mozgó 
Kórház Csoport egésze, iljetve részei telepíthetők. 

2. A hátországban keletkezett sérültek ellátásának rendje, a segélynyújtás 
formái szervezetenként differenciáltan az alábbiak lehetnek: 

- ön- és elvtársi segély, amelyet a rendszeresített egyéni egészségügyi cso
mag felhasználásával, valamint a sérülés helyén található szükségeszközök igény
bevételével hajtanak végre; 

- az első szaksegély, melyet szakképzett egészségügyi tiszthelyettes, vagy 
kiképzett egészségügyi tisztes biztosít, a zászlóalj típusú segélyhelyeken; 

- az első orvosi segély, melyet általános alapképzettségű csapatorvos biz
tosít az ezred segélyhelyeken az e célra rendszeresített szakfelszerelések igény
bevételével. E segélynyújtás tömegsérülési gócok esetén egyértelműen beszűkül 
és az általános alapképzettségű csapatorvos életmentő első orvosi segélyt bizto
sít a rászorulók részére. 

A várható egészségügyi veszteségek közül a szakorvosi ellátást igénylők, va
lamint a 10-15 napon túl gyógyuló sérültek kiürítésre kerülnek. Ez az össz sé
rült állomány 70-80%-a. 

A sérültek az első ellátás után saját, vagy a központhadtáp, illetve állami 
egészségügyi szolgálat erőivel és eszközeivel kiürítve a kijelölt kórházakban 
szakorvosi vagy szakosított szakorvosi ellátásban részesülnek. 
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A sérültek kiürítése általában saját erővel és eszközzel „tőlem ürítés" elve 
alapján történik, a rendszeresített sebesültszállító eszközökön kívül valamennyi 
rendelkezésre álló szállító eszköz szükség szerinti bevonásával a sebesültek szer
vezett kiürítésébe. 

A repülő csapatok egészségügyi biztosítási feladatai kibővülnek a hajózó 
orvosi ellátással. Ezt a feladatot minden repülőtéren orvosnak kell ellátni. A 
hajózó orvosi ellátás magába foglalja: 

- a hajózó repülő harctevékenység előtti és időszakos vizsgálatát, egészség
ügyi állapotuk folyamatos figyelését, nyilvántartását; 

- a sérült, kényszerleszállt hajózók felkutatását, hátraszállítását. 

A hajózó állomány időszakos, mindenre kiterjedő szakvizsgálatát, sérülés, 
betegség esetén a gyógyítását, rehabilitációját a ROVKI hajtja végre. 

A sérült, kényszerleszállt hajózókat a felkutatás, gyors segélynyújtás után 
a ROVKI-ba, vagy egyéb kórházba kell szállítani. A gyors hátraszállításuk ér
dekében légi szállítóeszközök igénybevétele is szükséges. 

Valamennyi tagozatban már a magasabb harckészültségbe helyezéstől kezd
ve folyamatos és megbízható járványügyi felderítést kell folytatni szigorított 
hygiéniai és közegészségügyi követelményeket kell foganatosítani az állomány 
egészségvédelme érdekében. 

A Magyar Néphadsereg járványegészségügyi intézményei mellett támaszkod
ni kell az állami ·egészségügyi szolgálat KÖJAL laboratóriumaira, fertőző osztá
lyaira. 

VI. 

A hadtáp vezetése 

A seregtest-parancsnokságok alárendeltségébe tartozó szervezetek hadtáp 
vezetése a seregtest parancsnok hadtáphelyettesek, a HM közvetleneké a HM 
szervek vezetői útján az MNHF-i intézkedések és az adott szervezet parancsno
kának követelményei szerint valósul meg. 

Azoknál a hátországi szervezeteknél, ahol szervezetszerű hadtáphelyettes 
van, a parancsnok klasszikus módon, ahol nincs, ott kijelölt személy, esetleg a 
parancsnok személyesen irányítja az anyagi, egészségügyi biztosítással összefüggő 
feladatok végrehajtását. 

A hadtápvezetésére külön hadtápvczetési pont - a vezetési pont szerinti 
értelemben - sem a seregtest, sem hadosztály. dandár szinten nem települ, a had· 
táp vezetése a harcálláspontról a parancsnok vezetési rendszerében valósul meg. 

A csapatok, intézetek, szervek hadtápvezetésére, csak a honi légvédelmi és 
csapatrepülő szervezetek egy részénél különül ki hadtápvezetési pont. Ezeknél 
a szervezeteknél a hadtápbiztosítás tervezése, szervezése a hadtápvezetési pon
ton történik, de részben a vezetés is és az operatív irányítás is - a híradási le
hetőségek szűkös volta és az ezzel összefüggő alulinformáltság miatt - a harc
álláspontról történik. 

Az eltelt néhány év során a MN hadtáp tagozati rendszerében, szervezeti 
struktúrájában, teljesítőképességében és háborús diszlokációjában bekövetkezett 
változások kedvezően hatottak a hátországi katonai szervezetek hadtápbiztosí
tási rendszerének továbbfejlesztésére is. 
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A központhadtáp perspektív átszervezése a szakágankénti vezetés, az egész
ségügyi és közlekedési szolgálatok középirányító szervei hatáskörének kiszélesí
tése nagyobb lehetőséget biztosít a vezetés számára úgy az elvonuló szárazföldi 
csapatok. mint a hátországi szervezetek biztosításának irányítására és a nagyobb 
tartalékok kézbentartásával az erők és eszközök jobb manővereztetése valósítható 
meg. 

A központhadtáp raktárainak széttelepülésével jelentősen megjavul életké
pességük és diszlokációjuk, és ez jobban megfelel a hátországi (területi) ellátási 
rendszer fokozódó követelményeinek. 

A hátországi szervezetek hadtápbiztosítási rendszerének további fejlesztése 
és az ezzel való mélyreható foglalkozás indokoltnak látszik, mert: 

- a honi légvédelmi seregtest és az MN vezetési pontjai szilárd hadtáp
biztosításának kiemelt a jelentősége; 

- az MN létszámának közel fele ebben a rendszerben kerül ellátásra; 
- több hátorsmgi szervezet közvetve vagy közvetlenül az elvonuló csapa-

tok - a hadászati-hadműveleti cél elérése érdekében fejti ki tevékenységét; 
- nincs seregtest ellátó, biztosító tagozat; 
- a HM közvetlen szervezetek hadtápbiztosítását közvetlenül az MNHF-

ség szervezi ; 
- a hadtápszervezettel nem rendelkező, illetve ellátó MN szervezettől távol 

eső szervezetek népgazdasági vállalatokhoz, intézetekhez való utalása sokrétű, 
esetenként felsőszintű együttműködést igényel. 
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A háborús hátországi egészségügyi biztosítás rendszere 

Dr. Horváth István o. ezredes és Dr. Törő István o. alezredes 

A háborús egészségügyi biztosítás alapvető ellátó tagozatai a következők: 

1. csapat-, 
2. tábori kórházi és 

3. hátországi tagozat. 

A két utóbbi ellátó tagozatban az egészségügyi biztosítást a központ hadtáp 
kötelékébe tartozó egészségügyi erők és eszközök hajtják végre. Jelen cikkben a 
hátországügyi egészségügyi ellátó tagozat működési és irányítási rendjével kívá
nunk foglalkozni. 

Háborús körülmények között a katonaegészségügyi szolgálat hátországi ellá-
tási rendszerére kettős feladat hárul. Az első feladatrendszer abban foglalható ""W:' 

össze, hogy minden lehetséges eszközzel és módon tehermentesíteni, segíteni kell 
az elvonulók érdekében - a hadművelet területén - működő egészségügyi erőket 
és eszközöket. A másik feladat a hátországban diszlokáló vagy az ország terü-
letén átcsoportosításra kerülő csapatok állományában keletkező katonasérültek 
teljes terjdelmű ellátása. 

Mielőtt ezeket a feladatokat részleteznénk, célszerűnek látszik számba venni 
azokat az erőket és eszközöket, melyek a hátországi ellátó tagozatban az egész
ségügyi szolgálat rendelkezésére állnak. 

Igen jelentős az igénybe vehető kórházi ágy kapacitás, melynek legfontosabb 
elemét az állandó katonakórházak és szanatóriumok képezik, melyek a „veszélyez
tetett" városokból történő részleges kitelepítését követően kiegészülnek az úgy
nevezett „ikerkórházak"-kal (báziskórházakkal). Emellett nagyszámú szükség 
gyógyító intézeti ágyat biztosít a hadsereg részére az állami egészségügyi szol
gálat. 

Ezek egyrészt a meghatározott profillal és ágyszámmal, előre meghatározott 
helyeken települő és közvetlen katonai vezetés alatt álló katonai kiürítő kórházak, 
másrészt a Egészségügyi Minisztérium irányításával felállításra kerülő háborús 
szükségkórházi rendszer intézeteiben biztosított ágyak. -

A stacioner jellegű hátországi kórházak mellett a Hátországi Egészségügyi 
Alakulatok Parancsnokságának (HEAP) a katona egészségügyi szolgálat hátor
szági középirányító szervének - alárendeltségébe tartozó szakorvosi segélynyújtó 
erők (önálló egészségügyi osztagok), sérültkiürítő-szállító erők és eszközök (sebe· 
sültszállító gépkocsi századok és sebesültszállító vonatok), valamint közegész· 
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ségügyi-járványügyi, vérellátó és egészségügyi anyagi-technikai alegységek, (rak
tárak, javítóműhelyek) tartoznak. 

Az MN Egészségügyi Szolgálat Főnökség központi tartalékát képező erők és 
eszközök, melyek közül legjelentősebb a tábori mozgó kórházcsoport, valamint az 
önálló egészségügyi osztagok, mind a hadműveleti területen, mind a hátországban 
alkalmazásra kerülhetnek. 

A hátországi ellátó tagozat az elvonuló csapatok érdekében működő egész
ségügyi erők és eszközök tehermentesítésének a hadművelet folyamán a követ
kezőképpen tesz eleget: 

a hadművelet első napjaiban az országhatár közelében folyó harcokban meg
sérült katonákat első orvosi (esetleg életmentő szakorvosi) segélynyújtást köve
tően hátraszállítják a hátország területén kialakított ún. vegyes kórházházisokba 
kórházi ellátásra. A vegyes kórházbázisok nagyobbrészt polgári kórházakból, to
vábbá néhány tábori kórházból kerülnek létrehozásra, a katona egészségügyi szol
gálat irányítása alatt állnak s jelentős számú sérültet vehetnek fel a hadműveleti 
területről. 

A hadművelet előrehaladtával egészségügyi dandár (tábori hórházbázis) rész
legeket telepítenek a hadműveleti területen s ezek veszik át az egészségügyi zászló
aljaktól és az önálló egészségügyi osztagoktól a friss sérülteket szakosított szak
orvosi (kórházi) ellátásra. A továbbiakban a hátországi ellátó tagozat a hadmű
veleti területen telepített és sérültekkel leterhelt tábori kórházak felszabadításával 
tehermentesítheti a tábori kórházi tagozatot. E célból a hátországi sebesültszállító 
erők és eszközök előrevonásra kerülnek a letelepített egészségügyi dandárok kör
letébe, ahonnan a huzamosabb gyógykezelést igénylő sérülteket - általában a sé
rültek mintegy egyharmadát - szállíthatóvá válásuk után hátraszállítják a had
sereg rendelkezésére álló hátországi kórházakba végleges gyógykezelésre. 

A hátországba hátraszállított katonasérültek a vegyes kórházbázisok osztá
lyozó, elosztó intézetein keresztül kerülnek a hátországi ellátási tagozatba s ezek
ben az intézetekben történik elosztásuk, csoportosításuk a hátországi katonai gyó
gyító intézetek felé. 

Teljes egészében a hátországi ellátó tagozatra hárul az ország területén kelet
kező katona sérültek egészségügyi ellátása. A sérültek túlnyomó többsége az egy
ségszintű csapatsegélyhelyeken (ezredsegélyhelyeken) végrehajtott első orvosi se
gélynyújtás után a csapatok saját szállító eszközeivel kerül kiürítésre - közvetlenül 
- a hátországi katonai kórházakba szakorvosi és szakosított szakorvosi ellátásra 
és végleges kórházi gyógykezelésre. 

A hátországi ellátó tagozat sérültszállítási feladatainak végrehajtására a 
közúti sebesültszállító eszközök (nagyrészt sebesültszállításra átalakított autóbu
szok), valamint az egyenként 450-500 sérültet befogadó sebesültszállító vonatok 
hivatottak. Ezek kerülnek felhasználásra mind a hadműveleti területről történő 
sérültszállításra, mind az országon belüli (a vegyes kórházbázisból a mélyebb hát
országban levő gyógyító intézetekbe irányuló) sebesültszállításra. 

A háborús hátországi egészségügyi biztosítás rendszerében a leglényegesebb 
változások a vezetés-irányítás rendjében jelentkeznek. 

Az MN hadtáp háborús vezetés-irányításának korszerűsítése kapcsán kialakí
tásra került az MN egészségügyi szolgálatának új irányítási rendje is. 

Az új rendszer szervesen illeszkedik az MN hadtáp vezetési rendjéhez és 
biztosítja a hatékony kapcsolatot az elvonuló szárazföldi csapatok biztosítására 
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rendelt Központ Hadtáp Előretolt Lépcső (KHEL) egészségügyi erőkkel, a hát
országi egészségügyi intézetekkel, valamint a polgári egészségügyi bázisokkal. 

Az MN Egészségügyi Szolgálat Főnökség - az MNHF-ség irányításával -
vezetési tevékenységét két fő irányban végzi. Egyrészt az elvonuló szárazföldi 
csapatok egészségügyi biztosítására hivatott KHEL-ben levő egészségügyi erők 
felé, másrészt a hátországi tagozat egészségügyi biztosítását irányító HEAP irá
nyában. 

A KHEL-ben levő egészségügyi erőket az MN EHVP (EHVP egészségügyi 
szolgálat) vezeti, az MNHF-ség (MN EÜSZF-ség) irányításával. Ebben a tago
zatban a változást az jelenti, hogy a Tábori Hadtáp megszűnésével az EHVP 
egészségügyi szolgálatát az MN EÜSZF h. vezeti, s így közvetlenül érvényesíthető 
a központi elképzelés. 

A hátországi tagozatban az irányítás terén gyökeres változást tervezünk. 
Alapvetően abból indultunk ki, hogy a vezetés-irányítás csak akkor lehet hatékony 
és célratörő, ha kellő időben megfelelő mennyiségű és minőségű információ áll a 
vzetés rendelkezésére. 

Tekintve, hogy a hátország egészségügyi biztosítás rendszerében kell végezni 
a hadműveleti területről hátraszállított sérültek kórházi gyógykezelését, a honi 
területen levő katonai szervezetek egészségügyi ellátását és az egészségügyi anya
gokkal és eszközökkel történő utánpótlást, szoros, közvetlen kapcsolat kialakítása 
szükséges az Egészségügyi Minisztériummal és a megyei (fővárosi) tanácsok egész
ségügyi szakigazgatási szerveivel. Ennek szükségességét az „ORION-79" egész
ségügyi rendszergyakorlat és több más gyakorlat is bebizonyította. 

A gyors, pontos információáramlás és a hatékony intézkedés lejuttatása érde
kében tervezzük egy - az Egészségügyi Minisztérium vezetési pontján települő -
Katonaegészségügyi Operatív Csoport, valamint a megyei (fővárosi) tanácsok 
egészségügyi osztályain működő Katonaegészségügyi Képviselő Csoportok lét
rehozását. 

Az Egészségügyi Minisztérium vezetési pontján települő Operatív Csoport 
az MN EÜSZF-ség alárendeltségében dolgozik. 

Alapvető feladatai: 
1. Információ gyűjtése, csoportosítása és eljuttatása az MN Egészségügyi 

Szolgálat Főnökséghez. 
2. E.rvényesíteni az együttműködési megállapodásokban rögzített néphad

seregi igények kielégítését. 
3. Aktívan közreműködni a hátországi egészségügyi biztosításban, különös 

tekintettel a katona-sérültek ellátására és a tömegpusztulási, illetve járvány
gócok felszámolására. 

Az Egészségügy; Mini.sztériumi Katonaegé,rzségügyi Operatív Csoport in
formációit az Egészségügyi Minisztérium intézeteitól és föosztályaitól, a megyei 
(fővárosi) egészségügyi szakigazgatási szervektől szerzi be. Tartalmilag ezek az 
információk felölelik a gyógyító kapacitás aktuális állapotát, az ország járvány
helyzetét, a gyógyszer-kötszer és egészségügyi technikát gyártó ipar termelési mu· 
tatóit és az anyagok beáramlási ütemét, a szakember-biztosítás kérdéseit. Mind
ezen adatok alapvetően szükségesek az egészségügyi biztosítás tervezéséhez, szer
vezéséhez, irányításához és végrehajtásához. 

A különbözö együttműködési megállapodásokban rögzítettük azokat az erő
ket és eszközöket, amelyeket az állami egészségügyi szolgálat kell, hogy bizto-
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sítson az MN részére. Ezek az erők és eszközök (katonai kiürítő kórházak, szük
ségkórházak, gyógyszerek, kötszerek, műszerek és egészségügyi technikai eszközök) 
mennyiségileg, minőségileg és időhöz kötötten alapvetően meghatározzák bizto
sítási feladataink végrehajtását. Az Operatív Csoport hivatott arra, hogy ezeket 
a kérdéseket figyelemmel kísérje, tegyen meg mindent az MN szükségleteinek 
kielégítésére, illetve időben jelezze az MN EÜSZF-ség-nek az esetleges akadá
lyokat, problémákat. 

Az ország területén keletkezett tömegpusztulási, illetve járványgócokban 
többnyire katonasérültek is keletkeznek, ezért szükséges, hogy ezek ellátására vo
natkozóan az Operatív Csoport intézkedjen. Másik oldalról viszont szükség lehet 
arra, hogy honvédségi erők és eszközök segítsék a góc felszámolását. Az Egész
ségügyi Minisztérium ilyen irányú kéréseit az Operatív Csoporton keresztül jut
tatja el az MNHF-ségre, illetve segít a végrhajtásban. 

A megyei (fővárosi) egés,;.ségügyi képviselő csoportok a HEAP állományába 
tartoznak. Mivel a megyei tanácsok egészségügyi osztályán tartózkodnak, köz
vetlen híradó-összeköttetésük van az Egészségügyi Minisztérium vezetési pontjá
val és ezen keresztül a katona eü. Operatív Csoporttal, valamint a megyei Hadki
egészítési és Területvédelmi Parancsnokságon keresztül a HEAP-ság, illetve az 
MN EÜSZF-séggel. 

Fő feladatuk egyrészt megegyezik az egészségügyi minisztériumi Katona
egészségügyi Operatív Csoport feladataival (természetesen a megyére vonatko
zóan), de kiegészül azzal, hogy ezek a csoportok képviselik a honvédségi érde
keket a működési területükön levő katonai kiürítő és szükségkórházak munkájá
nak irányításában. 

A megyei (fővárosi) képviselő csoportok létrejöttével egy időben megszűnné
nek a hátországi kórházbázis főnökségek, mert a területi (körzeti) irányítási rend
szer nem volt kellően hatékony és nem illeszkedett a polgári egészségügyi irányítási 
rendszer megyei tagozatához. 

Külön problémát jelent a katonai kiürító és szükségkórházak szakmai irányí
tása. Az eddigi irányítási rendben ez a kérdés nem volt megoldott. 

Jelenlegi elgondolásunk szerint az állandó katonakórházak - mivel veszé
lyeztetett városokban vannak - kitelepítésre kerülnek úgy, hogy kapacitásuk 70°/o
ával rátelepülnek egy működő polgári kórházra (vagy egy minden szempontból 
megfelelő más objektumra, ez lehet szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő, szál
loda stb.) és ott végzik a katonasérültek legmagasabb szintű szakosított ellátását, 
és - a megyei képviselő csoportok sgítségével - szakmailag irányítják és segítik 
a vonzás-körzetükhöz tartozó katonai kiürítő és szükségkórházak munkáját, vagyis 
báziskórházként szerepelnek. 

A tervezett irányítási rend szerint a HEAP-ság alárendeltségébe tartozik a 
Mozgó Kórházcsoport (MKCS) is, amely tábori kórházakból áll és az MN Egész
ségügyi Szolgálat Főnökség tartalékát képezi. Alkalmazására vonatkozóan elgon
dolásunk a következő. 

Részben, vagy egészében felhasználható az egészségügyi dandárok megerősí
tésére, egyes intézetei a hadművelet első időszakában megalakításra kerülő Vegyes 
Kórházbázisban kerülhetnek alkalmazásra; és végül felhasználható az ország te
rületén keletkező tömegsérülésí gócokból kikerülő katona- és átmenetileg polgári 
sérültek kórházi elhelyezésére. 
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A HEAP-ságra hárul a hadműveleti területen települt tábori kórházbázisok· 
ról (bázis részlegekröl) a sérültek hátországba való szállításának megszervezése 
és végrehajtása is. E feladat megoldásához rendelkezésre állnak sebesültszállító 
vonatok és sebesültszállító gépkocsi század. Ezeknek az erőknek és eszközöknek 
a mozgatása igen pontos és feszes irányítást követel, összehangolva a közlekedési 
szolgálattal. 

Összefoglalva: az elmondottak alapján az MN egészségügyi szolgálat hábo
rús vezetési rendszere - megítélésünk szerint - hatékonyabb és rugalmasabb lesz. 
A tervzett irányítási rend kialakításához még sok lényeges kérdést kell megolda
nunk, az MN felső vezetése, az MNHF-ség és az Egészségügyi Minisztérium se
gítségével és aktív közreműködésével. 

Főbb következtetések 
A háborús hátországi egészségügyi biztosítást végrehajtó erők és eszközök cso

portosításánál nagy figyelmet kell fordítani számottevő kapacitású, mozgékony 
és megfelelően elhelyezett központi egészségügyi tartalék kialakítására. A tábori 
gészségügyi intézetekből és alegységekből álló tartalék a konkrét helyzettől füg
gően alkalmazásra kerülhet vagy a hadműveleti területen vagy a hátországban. 
A mozgó kórházcsoport és néhány egészségügyi osztag mellett célszerű ebbe a cso
portosításba közúti és vasúti - s lehetőség szerint légi - sebesültszállító erőket és 
eszközöket, járványvédelmi egészségügyi osztagot, tábori vérellátó állomást és 
egészségügyi anyagraktár részleget kijelölni. 

A további hadműveletek egészségügyi biztosítása feltételeinek megteremtése 
érdekében vizsgálni szükséges a hadműveleti területen - a hadművelet első idő
szakában - letelepített tábori kórházak eddiginél gyorsabb felszabadításának szak
mai feltételeit és egyéb lehetőségeit. Ebbe a témakörbe tartozik annak a kérdés
nek a vizsgálata is, hogy a sebesültszálító vonatok és más sebesültszállító eszközök 
felhasználásával végrehajtható-e vegyes kórházbázisok katonasérültekkel megtöl
tött gyógyító intézeteinek bizonyos mértékű felszabadítása a hadművelet első 
napjait követő időszakban. 

Vizsgálni és a lehetőségek függvényében fokozni szükséges a légi úton történő 
sérült kiürítés lehetőségeit, ami a sérült szállítás legkíméletesebb és leggyorsabb 
módja. A sérültszállítás kíméletességét növelni kell a közúti sebesültszállító esz
közök vonatkozásában is, ami elsősorban a sebesültszállításra berendezett autó
buszok eddiginél szélesebb körű alkalmazásával és a sebesültszállító gépkocsik 
arányának növelésével érhető el. 
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A központ hadtáp előretolt lépcső (KHEL) 
állományába tartozó vasúti dandár (va. dd.) 
és közúti komendáns dandár (ku. kom. dd.) 

alkalmazásának alapjai 

Szűcs László alezredes 

!. Bevezető 

A KHEL va. dd. és ku. kom. dd. rendeltetése, hogy a front más k"2lekedési 
csapataival együttműködésben biztosítsa az után- és hátraszállítás vasűt és ka
tonai gépkocsiút (KGU) vonalait az MN front kötelékben levő szárazföldi csapa
tai haditevékenysége hadtáp és fegverzettechnikai biztosítása érdekében. A front 
vasút és KGU hálózata az után- és hátraszállítás biztosítása mellett jelentős sze
repet kap a csapatmozgások végrehajtásában is. 

A KHEL va. dd. és ku. kom. dd. alkalmzását vizsgálva az előzőeken túl 
abból kell kiindulni, hogy a front tevékenységi sávjában egységes, az összes ott 
alkalmazható szállítási ágazatot magábafoglaló közlekedési hálózat kerül lét
rehozásra - a front hadtápfőnöke elhatározása alapján - a 01/1974. HM (011. 
EFEF) parancs követelményei szerint: .,A közlekedési biztosítás magába fog
lalja a közlekedési utak és szállító eszközök előkészítésével és üzemeltetésével, a 
közlekedési hálózat műszaki biztosítás.ival és helyreállításával kapcsolatos rend
szabályok komplxumát valamennyi közlekedési ágazat fennakadás nélküli mű
ködésének biztosítása céljából, továbbá az Egyesített Fegyveres Erők érdekében 
végzendő katonai szállítások teljes és időben történő végrehajtását." 

Az adott front tevékenységi sávjában létrehozandó közlekedési hálózattal 
szemben támasztott konkrét követelmények meghatározásának alapjai a követ
kezők: 

- a sáv méretei (szélessége és mélysége megindulási helyzetben és a hadmű
velet során) ; 

- a sávban meglevő hadműveleti irányok száma; 
- a front csapatai hadműveleti felépítés és a ha,J:művelet lefolytatásának 

elgondolása; 
- a gépjármű-áramlás (csapatmozgások és szállítások) alapvető irányai és 

várható intenzitása; 
- a szállítási szükségletek méretei idősza.konként, illetve napi átlagban; 
- az alkalmazható szállítási ágazatok, illetve közlekedési csapatok és lehető-

ségeik; 
- az anyagi-technikai és egészségügyi biztosítás bázisai és rendje; 
- a földrajzi viszonyok (terep, klíma, évszak, időjárás). 
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A valószínű hadászati irányt· figyelembe véve a vasúti, közúti, folyami, cső
vezetékes és légi szállítási ágazatok alkalmazására kerülhet sor. Ezek közül a 
továbbiakban kiemelésre kerül a vasúti és a közúti szállítás hálózata annak érde
kében, hogy a va. dd. és a ku. kom. dd. alkalmazásának tárgyalása kellően meg
alapozott legyen. 

A front vasútháló'ltlta \ 
A front sávjában megindulási helyzetben berendezésre kerül 3-4 frontális és 

1-2 haránt vasútvonal. 

Támadó hadműveletben a csapatok nyomában helyreállítandó vasúti irányok 
számát a front hadmüveletére készített, az összes szállítási ágazat komplex alkal
mazását tartalmazó szállítási terv és a csaptamanőverek terve alapján a front ka
tonai tanácsa határozza meg (első támadó hadműveletre a tervek már békében 
elkészülnek). Altalában 2 frontális és 1-2 haránt vasúti irány kerül helyreállí
tásra - a rendelkezésre álló erők és eszközök, illetve a meglevő hálózat figyelem
bevételével. 

A kijelölt vasúti irányok helyreállítását a támadó hadművelet 2., 3. napján 
lehet csak megkezdeni, a támadó csapatok térnyerésének, illetve a vasúti csapatok 
beérkezésének függvényében. Alapelv az, hogy az egyik helyreállítandó vasúti 
irányt fő iránynak kell tekinteni. Ebből az következik, hogy az elsőként beérkező 
va. dd.-t erre a vonalra kell szétbontakoztatni. A föirányban lehetőleg 2 va. dd.-t 
és egyéb megerősítő erőket (va. hídépítő, pálya és alagúthelyreállító vonatokat, 
önálló zászlóaljakat stb.) kell alkalmazni, annak érdekében, hogy a helyreállítás 
üteme elérje a 20-25 km/nap teljesítményt. A másik irányban általában 1 va. dd. 
és a minimálisan szükséges megerősítő erők kerülnek alkalmazásra. 

Az előzőekből következik, hogy a KHEL va. dd. a helyzettől függően al
kalmazásra kerülhet a fő, vagy a másik irányban is. A főirányban történő tevé
kenysége esetén azzal kell számolni, hogy egy másik va. dd.-ral fog szorosan 
együttműködni. 

II. A KHEL va. dd. alkalmazása 

A va. dd. fő feladatai az alábbiak lehetnek: 
- M. és elörevonás végrehajtása a kijelölt körletbe; 
- részvétel az MNK vasúthálózata műszaki biztosításában (elsősorban a 

dd. előrevonulási vasútvonalán); 
- a kijlölt vasúti irány helyreállítása; 
- a helyreállított vasútvonalszakasz üzemeltetése és műszaki biztosítása (az 

ismételt rombolások helyreállítása). 

A va. dd. mozgósítása és előrevonása 

A va. dd. rövid készenlétű magasabbegység, amely az M-t több körletben 
hajtja végre. Az M sajátossága abban nyilvánul meg, hogy állománytáblás tech
nikai eszközeinek egy része vasúthoz kötött, ezért a technika átvételét ennek meg
felelően kell szervezni. 

A dd. előrevonása egyben összpontosítása történhet közbeeső körlet elfog
lalásával (ez várakozási körletnek is tekinthető), vagy közvetlenül az alkalmzási 
körletbe - amely egyben bázískörletül szolgál az első helyreállítási szakaszon való 
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tevékenység idejére. Az előrevonás végrehajtható vasúti szállítással, vagy kom
binált menettel. 

A teljes állomány vasúton történő előrevonásához az állománytáblás vasúti 
gördülöanyag kiegészítésére a területileg illetékes Katonai Szállítási Igazgatóság 
útján kell a szükséges gördülőanyagot, illetve a szállítást igényel~ .. A vasúti 
szállítás forgalmi adatait (a szállítmányok menetrendi grafikonba vll{ó illeszté
sét) az MN KSZF-ség biztosítja. 

A teljes állomány vasúti szállítását csak nagy távolságra célszerű alkalmazni. 
A KHEL va. dd. esetében alapvető elörevonási módnak a kombinált menetet 

kelJ tekinteni, amelynek az a lényege, hogy a vasúthoz kötött technikát, valamint 
az egyéb nehéztechnikát vasúti szállítással, a dd. többi részét pedig „keréken" -
lehetőleg az elörevonási vasútvonallal párhuzamos gépkocsiúton kell meneteltetni. 

Az előrevonás tervezésénél egyik fő szempontnak kell tekinteni a közbeeső 
(várakozási) körlet kérdését. Ha VAK elfoglalására várhatóan sor kerül, akkor 
az alegységek (vasúti szállítmányok) sorrendiségének meghatározása nem jelent 
különösebb problémát. Abban az esetben, ha VAK elfoglalására nem kerül sor, az 
egységek, alegységek és szállítmányok sorrendjét az alkalmazásra való előrelátás
sal kell meghatározni (erről még a későbbiekben szó lesz). A menetet a harcászati 
szabályzat vonatkozó utasításai szerint kell megszervezni, biztosítani és vezetni. 

A vasút helyreállításának megszervezése és végreha;tása 
A várható hadszíntéren, amelyet területe nagy részén erdő-magashegyi terep 

jellemez, gyér, sok műtárgyat magába foglaló vasúthálózattal találkozhatunk. A 
nagy, közepes és kis műtárgyak sokasága, különösen a nagy hidak és alagutak az 
egyes vasúti irányokat rendkívül sebezhetővé, könnyen rombolhatóvá, ezáltal ne-

:; hezen helyreáIIíthatóvá teszik. Ehhez járul még az a tény, hogy az ellenség védő
körleteiben gócszerű, teljes rombolással számolhatunk. Figyelembe véve a várható 
rombolások mértékét, a dd. napi 7-10 km vasútvonal helyreálllítására képes -
nagy hidak, illetve alagutak kivételével. Ezt az ütemet összevetve a támadás 30 
km-es napi ütemével, megállapítható, hogy egy 20 napos front hadműveletben a 
peremvonaltól való leszakadás: (20X30) - (17XIO) - 430 km, amely majdnem 
2 napi gépkocsiszállítási távolság. Figyelembe véve a rendelkezésre álló gépkocsi 
szállítási kapacitást, kívánatos elérni a napi 15 km-es helyreállítási ütemet, amely 
a dd. megfelelő megerősítésével (1-2 pályahelyreállító, 1 hídhelyreállító vonat) 
erővel biztositható. 

A dd. részére 40-60 km-es helyreállítási szakaszokat célszerű meghatározni, 
amely biztosítja a széles fronton folytatott tevékenységet. A két vasúti felépít
ményépítő zászlóalj (va. fép. z.) is ennek megfelelő szervezettel és technikával 
rendelkezik; erőinek egy részével képes elszakadni a vasúttól, keréken menetet 
végrehajtva előremenni és széles frontra szétbontakozva megkezdeni a helyre
állítást. A vasúthoz kötött nehéz gépeivel teljesen új pályaszakaszok építését vég
zi szerelt sínmezők felhasználásával, illetve a kézi helyreállítás után elvégzi a 
pálya megerősítését (nagyobb teherbírásra és sebességre való fejlesztését). 

A helyreállítás szűk keresztmetszetét az alagút- és hídhelyreállítás képezi. 
Az alagút-helyreállítás különösen bonyolult, idő- és munkaigényes feladat, ezért 
a szállítás folyamatosságának biztosítására az alagút helyétől függően ideiglenes 
átrakó körletet (vasút-gépkocsi-vasút) vagy a szállítási ágazatváltást (vasút
gépkocsi) biztosító kirakó körletet kell berendezni. Emellett keresni kell a könnyí
tett technikai mutatókkal rendelkező megkerülő vasútvonal kiépítésének lehető-
ségét is. 
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Hagyományos módon való rombolás esetén az alagút helyreállítható. (Alta
lában a kapuk berobbantásával, valamint belül felrobbantott mozdonyokból ké
pezik az akadályt). A Nagy Honvédő Háborúban a szovjet csapatok honi te
rületükön 13 km (17 db) alagutat állítottak helyre. A helyreállítás legmagasabb 
üteme napi 6-8 fm volt, ezen belül a torlaszeltakarítás 1 fm/nap. (Meg kell je
gyezni, hogy a visszavonuló német fasiszta csapatok többnyire totális rombolást 
hajtottak végre). Jelenleg a vasúti csapatok gépesítettsége többszöröse a háború 
alattinak, azonban a széles fronton való hozzáférhetőség hiánya miatt a számvetés 
üteme ma sem haladja meg a napi 10 fm-t. 

A helyreállítást két oldalról szemben haladva kell végezni - elsősorban 
ideiglenes polgári munkaerő és a területen felderített gépi berendezések felhasz
nálásával. 

Atomaknával, vagy földi atomcsapással rombolt alagút egy front hadmű
velet alatt nem állítható helyre a rendkívüli mértékű torlaszképzödés és a tar
tós szennyeződés miatt. 

A dd. hagyományos hídépítő kapacitással rendelkezik, és naponta képes 
40 fm. hídelem előkészítésére. A hídelemek előregyártását üzemszerűen a vasúti 
technikai bázis (V A TB ) végzi, naponta 50-fm-t. A dd. összes hídelemgyártó 
kapacitása 90 fm, és képes ennek folyamatos beépítésére. A hídszerkezet: ma
gasvízi híd, hajózónyílás nélkül. A V A HÉZ mobil, képes elszakadni a vasúttól, 
így alkalmazása rugalmasabban tervezhető. Alapvető hiányosság az, hogy a dd. 
nem rendelkezik a várható hadszíntéren leghatékonyabban alkalmazható mobil 
hídszerkezettel (pl. REM-500). 

A vasúti hídhelyreállítás lehetőségei a II. világháború tapasztalatai szerint 
széleskörűek. Ezeket a lehetőségeket a dd. és a va. héz. törzsének ismernie kell: 

- megfelelő megerősítéssel közúti híd is alkalmassá tehető kisebb terhelésű 
vonatok átengedésére, a megengedettnél nagyobb emelkedők leküzdéséhez kiegé
szítő vonóerő (pl. csörlő) alkalmazása szükséges; 

- a Nagy Honvédő Háborúban a szovjet vasúti csapatok SZP-19 típusú 
szovjet műszaki pontonanyagból 1943-ban a Dnyeperen, 1944-ben a Bug-folyón, 
1945-ben Bajánál a Dunán építettek úszóaljzatú vasúti hidat, 30 t teherbírású 
zsákmányolt német pontonanyagból pedig az lngul folyón; 

- a helyszínen található úszótestek, acélszerkezetek, betonelemek is fel
használhatók a híd egyes részeinek elkészítéséhez. 

Összességében úgy tervezzük, hogy a va. dd. képes lesz a várható hadszín
téren levő vasúti hidak helyreállítására. Ennek az a feltétele, hogy a va. héz. szo
rosan a támadó csapatok nyomában előrevonásra kerüljön, és a szükséges híd 
helyreállítását a leggyorsabban megkezdhesse, illetve a V A TB által gyártott 
hídanyag időben a beépítés helyére előre legyen szállítva. 

Különösen nehéz, rövid idő alatt szinte megoldhatatlan feladatot jelent a 
völgyhidak (viadukt) helyreállítása az áthidalandó nagy mélység miatt. E téren 
a kötésgyorsítóval kevert betonból épített pillér jelenthet megoldást. 

A távközlés és biztosító berendezést helyreállító század alapvető feladata 
az, hogy helyreállítsa a vasútállomások (kitérők) között a kapcsolatot, illetve 
üzemképessé tegye a minimálisan szükséges biztosító berendezéseket. Ennek ér
dekében elsősorban a helyszínen található eszközöket kell felhasználni: az ere
detileg alkalmazott vasúti híradó berendezéseket (főként a föld alatt vezetett ká
beleket) illetve az üzemeltetést biztosító alapvető vezérlő rendszereket. Szükség 
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esetén a század saját eszközeivel is képes az alapvető híradó rendszer kiépítésére. 
Alapvető követelményként lehet meghatározni, hogy a vezérlő és biztosító be
rendezéseket kézi vezérlésre kell helyreállítani, mert pl. a váltókezelő egyben 
ellátja az őrzés feladatait is, másrészt az eleve korlátozott áteresztő képesség ese
tén biztosítani kell a teljes megbízhatóságot. 

A korábbiakhoz képest megnövekedett lehetőségű vasútüzemeltető zászlóalj 
rendeltetése a va. dd. által helyreállított vasütvonalszakasz üzemeltetése, illetve 
őrzése. A zászlóalj lehetőségei: 160-200 km, polgári munkaerő bevonásával 200-
240 km vasútvonal üzemeltetése. A polgári munkaerő bevonásának lehetősége a 
szétbontakozás veszélye miatt viszonylag korlátozott: alapvetően „párban", a 
saját vasútüzemeltető katona mellett lehetséges néhány beosztásban. 

Az üzemeltető zászlóalj szorosan együttműködik a KHEL ellátó dandár 
(ello. dd.) állományába tartozó kirakó állomás katonai parancsnokságokkal, ame
lyek a kijelölt KA-kon települnek. 

A helyreállítás anyagi biztosítása 

Helyreállító anyagokból a dd. alapvetően önellátó. Az anyagi biztosítás alap
vető eleme a va. dd.-nak M után átalárendelt VA TB feladatai az alábbiak: 

- híadanyag előregyártása (fából) ; 
- a helyszínen található egyéb anyagok és eszközök alkalmassá tétele híd-

építéshez; 
- az ideiglenesen alkalmazott polgári munkaerő felhasználásával helyszíni 

gyártó kapacitás működtetése; 
- kötőelemek gyártása, előkészítése; 
- segítségnyújtás nagyméretű földmunkákhoz. 

A V A TB-t úgy kell telepíteni (áttelepíteni) hogy biztosított legyen folya
matos működése; 

- elegendő ideje legyen a saját technológia, illetve a helyszíni lehetőségek 
kihasználására ; 

- megfelelő mennyiségű nyersanyaggal rendelkezzen; 
- a szállítási távolság ne korlátozza a termelő kapacitás kihasználását. 

Egy települési helyen tehát 3,5-4 napi munkával lehet számolni. Az átte
lepülésre - beleértve az alapvető termelő kapacitás készenlétét is - 1-1,5 nap 
szükséges. 

A V A TB mellett a felépítmény és a hídépítő zászlóaljak is végeznek anyag
kitermelést. 

A va. fép. z-k a pálya helyreállításához nem alkalmazott állomási vágányok, 
illetve vasútvonalszakaszok felszedésével (amely történhet kézi módszerrel, azaz 
elemeire bontással, vagy gépi úton sínmezők felemelésével) juthatnak felépít
mény-anyaghoz. Az ágyazatot és alépítményt is önerővel termelik ki és szállítják. 

A felderítés végrehajtása 

A felderítés eredménye nagymértékben befolyásolja a va. dd. alkalmazásá
nak tervezését (a parancsnok elhatározását) ezért itt kerül tárgyalásra - az elő
zőekben tárgyalt feladatok tükrében. A va. dd. törzs által szervezett felderítésnek 
meg kell állapítani: 

- a rombolások helyét, mértékét és eszközeit (módszereit) ; 
- a helyreállítandó vasútvonalszakasz műszaki dokumentációit; (helyszín-

rajzok, híradás vázlata stb.); 
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- a helyrállítandó anyagok helyét, mennyiségét, nagybani feldolgozási szük
ségletét; 

- a rombolt objektumok nagybani helyreállítási erő- és eszköz- (anyag-) 
szükségltét, valamint időtartamát; 

- a felhasználható termelő kapacitások helyét, méretét, alkalmazásuk lehető-
ségeit; 

- a dd. alkalmazási körleteit; 

A dd. törzs részére célszerű légi felderítési lehetőséget is biztosítani. 
Az egységtörzsek a részükre megszabott vonalszakaszok (objektumok) szak-

felderítését végzik - az alkalmazásra kerülő technológia által támasztott követel- ..-
ményeknek megfelelőn. 

A va. dd. vezetése 
Alkalmazásáért az MN KSZF felelős. Az MN EHVP kitelepülése után a 

vezetést az itt működő közlekedési csoport (valószínűleg a KSZF H vezetésével) 
gyakorolja. Abban az esetben, ha a va. dd. a front Vasúti Csapatok Parancsnoksá
gának kerülne átalárendelésre, a vezetést az MN csak egyes kérdésekben (pl. éle
lem, ruházati, szaktechnikai, politikai-információs anyaggal való ellátás) gyako
rolná. 

A dd. belső vezetése 
A dd. parancsnokság egy vezetési pontot telepít, amely alapvetően vasúti 

eszközökön van elhelyezve. Operatív csoportokat kell kiküldeni a fontosabb mun
katerületekre: a pályahelyreállítást végző csoportosításhoz, a hídépítő zászlóalj
hoz és a V A. TB-hez. A dd. közvetlenek egy része a vezetési pont közelében 

~~- -
Az egységek egy vezetési pontot telepítenek - a zászlóalj közvetlen alegy

ségekkel együtt - a munkaterület közelében (2-3 km a minimális távolság). A 
munkák irányítását a parancsnok, illetve szaktisztjei személyesen végezzék. 

Az egységek feladatait a dd. parancsnok általában nem naponta, hanem egy 
adott feladatra határozza meg. A végrehajtásról célszerű 4 óránként jelentést 
kérni. 

Az összeköttetést a rendszeresített és a helyszínen található híradóeszközök
kel, illetve mozgó összeköttetéssel kell megszervezni. 

Következtetések 
A KHEL. va. dd. szervezetének korszerűsítése mintegy 25°/o-kal növelte a 

dd. lehetőségeit. 
Ennek ellenére önállóan történő alkalmazása esetén indokolt a fronttól meg

erősítést kérni 1-3 helyreállító vonat, vagy önálló zászlóalj erőben. 
A vasúthelyreállítás szükséges ütemének biztosítása érdekében a frontpa

rancsnokságtól kémi kell a legfontosabb objektumok; alagút, nagy híd stb. ép-
ségben való birtokba vételét, illetve az ellenség vasútromboló eszközei (pl. von- ,. 
tatott horog) felderítését és megsemmisítését. .,.. 

A V A TB-nál célszerű lesz létrehozni a vasútépítő (helyreállító) technikai 
eszközök front szintű javításának lehetőségeit, illetve a hadszíntéren található 
vasszerkezetek (vasanyag) és betonelem felhasználását (gyártását) biztosító szer
vezetet - elsődlegesen az ideiglenes munkaerő és helyszíni kapacitások felhaszná
lásával. 
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Ill. A KHEL. ku. kom. dd. alkalmazása 

A front KGU hálózata 

A KGU-k rendeltetése a gépkocsiszállítások (szükség szerint a csapatmozgá
sok) biztosítása mellett az, hogy egységes rendszerbe foglalják a többi szállítási 
ágazat hálózati elemeit, biztosítva ezzel az összes szállítási ágazat komplex alkal
mazását. A front KGU hálózat tervezéséhez alapul szolgálnak: 

- a gépjármümozgások várható intenzitása és iránya; 
- a hadműveleti irányok száma; 

;::,-, - a rendelkezésre álló közúti csapatok lehetőségei; 
- a meglevő úthálózat vonalvezetése, sürüsége, állapota, áteresztő képessége; 
- a hadművelet megvívására, illetve hadtápbiztosítására hozott elhatározás; 

az egyéb szállítási ágazatok lehetőségei. 

A KGU hálózat tervezésének alapvető követelményei 
- a front első lépcsőjében tevékenykedő HDS-ek számának megfelelő FGU-t 

kell fenntartani, továbbá hadműveleti irányként 1-1 kisegítő, vagy tartalék 
KGU-t; 

- a KGU-k berendezésének (továbbfejlesztésének) üteme feleljen meg a csa
patok támadási ütemének; 

- elsősorban a meglevő, jó állapotú, illetve a műszaki csapatok és a HDS 
közúti csapatai által már helyreállított utakat kell KGU-ként felhasználni - a 
szükséges továbbfejlesztés, szilárd burkolattal való ellátás, (burkolat és műtárgy 
megerősítés) és berendezés végrehajtásával; 

- a KGU hálózat kösse össze a front mögöttes bázisokat (FMB) a központ-
~, hadtáp KGU-kal, illetve a front ellátó dandárok (fr. elló. dd.) és részlegeik kör

leteivel (általában két HDS-re számolnak egy elló. dd-t), valamint a fr. elló. dd-k 
(dd. rlg-k) és az 1. lépcsőben levő HDS elló. dd.-k (dd. rlg-k) körleteit; a KGU 
hálózat fontos elemeit képezik, a különböző anyagi és technikai bázisokat, egész
ségügyi csapatok, ellátó repülőtér, csővezetékes üza. kiadóhely stb. települési 
helyeit a fő közúti irányokhoz bekötő, valamint a veszélyeztetett (és rombolt) ob
jektumokat megkerülő utak. 

A fő közúti irányokat az FMB (FMBR)-ket; az elló. dd.-k körleteit érintő 
harántutak, valamint a nagyobb terepakadályok mentén létesített harántutak kötik 
össze - biztosítva a manőverzés lehetőségét. 

A front KGU-k előkészítését, helyreállítását, berendezését, fenntartását és 
üzemeltetését a front közúti csapatai végzik a front PK HTPH alárendeltségébe 
tartozó közúti csoportfőnökség irányításával. 

A KHEL ku. kom. dd. feladatai 
A ku. kom. dd. az előzőekben leírt rendszerben kerül alkalmazásra azzal a 

sajátos feladatkörrel, hogy elsősorban az MN elvonuló szárazföldi csapatai érde
kében tevékenykedik. 

Abban az esetben, ha a front támadó hadművelete kezdetéig a front terve
zett közúti csapatai (1-2 ku. kom. dd. és megerősítő erők) még nem érkeztek be, 
előfordulhat, hogy a KHEL. ku. kom dd. egy része a front szövetséges csapatai 
irányában és érdekében kerül alkalmazásra - front egyik FGU-ja előkészítésére 
kap feladatot. A közúti csapatok beérkezésével ez az útvonalszakasz átadásra 
kerül. 
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Az alaprendeltetést figyelembe véve (tehát az MN erői érdekében való te
vékenységgel számolva) a KHEL ku. kom. dd. feladatai a következők: 

M végrehajtását követően előrevonás végrehajtása a meghatározott kör-
letbe; 

FGU berendezése a KHEL elló. dd. áttelepülése érdekében; 
- FGU-k berendezése az MN csapatai nyomában az általuk igénybe vett 

hadműveleti irányoknak megfelelően az országhatártól (a hátországi közúti ko
mendáns zászlóaljak által fenntartott központi KGU-khoz való csatlakozással) 
a KHEL elló. dd. (dd. rlg.) körletétől a HDS elló. dd. (dd. rlg.) körletéig; 

- harántutak berendezése a határmenti vasúti kirakó állomások, a KHEL 
elló. dd. és részlege, illetve a HDS elló. dd. és részlege vonalában; 

- kisegítő gépkocsiút berendezése; 
- bekötő utak berendezése az anyagellátást, egészségügyi és fegyverzet-

technikai biztosítást végző katonai szervezetek települési körletei és a frontális 
közúti irányok közúti összeköttetésének biztosítása érdekében; 

- megkerülő utak berendezése veszélyeztetett (és rombolt) objektumoknál a 
hadiforgalom zavartalan biztosítása érdekében. 

Összességében a dd. általában 2 frontális közúti irányt tart fenn, illetve 
fejleszt tovább, egy időben 2-3 harántutat és 1 kisegítő KGU-t üzemeltet, amely 
300 km-es hadműveleti mélység esetében 1000-1200 km úthálózat fenntartását és 
üzemeltetését jelenti - azaz teljes leterhelést. 

A feladatok végrehajtásához a ku. kom. dd. a következő kapacitással ren
delkezik: 

Hídelem-gyárt. 
fm/nap 

80 
+ 50 (,,M'' után) 

Hídépítés 
fm/nap 

2X60 

A kijelölt KGU hálózat helyreállítása 

Útépítés 
km/nap 

6-8 

KGU berend. 
és fenntart km 

900 

Az elöljáró a várható hadszíntér úthálózata békében történő értékelését fi
gyelembe véve határozza meg a dd. részére helyreállítandó közúti irányokat. 
Ezek az irányok az érintett HDS felé is közlésre kerülnek az MNHF intézke
désében (vagy a hadtápdirektívában) illetve a tervezés során egyeztetik a front 
műszaki csapatai parancsnokságával. Ezt követően a dd. törzs megszervezi a fel
derítést, és figyelembe véve az utak valóságos állapotát, visszajelenti a célszerű 
vonalvezetést, amely az elöljáró jóváhagyása esetén a KGU valóságos vonalve
zetését képezi. A dd. a továbbiakban ezt az utat köteles helyreállítani, mert ez je
lenik meg majd az utat felhasználók munkatérképein és az operatív intézkedések
ben. Meg kell jegyezni, hogy az eredetileg meghatározott iránytól jelentősen 
nem lehet eltérni, legfeljebb rövidebb szakaszokon, megkerülési jelleggel. 

A várható hadszíntér meglevő úthálózatát figyelembe véve, a KHEL. ku. 
kom. dd. által berendezésre kerülő utak vonalvezetése egybeesik a HDS ö. ku. 
kom. z-ak által berendezett utak valamelyikével (esetleg kettőnek) a vonalveze
tésével. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a HDS ö. ku. kom. z-ak előtt a HDS 
út-hídépítő csoportjai (uhécs.) tevékenykednek, a ku. kom. dd. helyreállító erői 
általában nem a nulláról kezdik a helyreállítást, hanem az előttük elvégzett 
munkát folytatják, fejlesztik tovább magasabb műszaki paraméterekkel. 
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Abból kiindulva, hogy a dd. két közúti irányt állít helyre és tart fenn, állo
mányát ennek megfelelően kell csoportosítani. Egyik irányban 1 útépítő, 1 híd
építő és 1 közúti komndáns zászlóaljat, illetve a KU TB egy részét célszerű al
kalmazni - a dd. törzs operatív csoportja vezetésével. A másik irányban, amely 
a fő irány, az erők zömét. (A súlyképzést egy közúti komendáns zászlóalj jelenti.) 

Az adott közúti irányban tevékenykedő erők célszerű csoportosítása a kö
vetkező: 

- az útépítő zászlóalj (uéz.) lehetőség szerint zárkózzon fel a HDS ku. kom. 
z-ra, úgy, hogy folyamatosan végezze az út szilárd burkolattal való ellátását (a 

·::::-- burkolat megerősítését) és szélesítését; 
- a hídépítő zászlóalj (héz.) települjön rá a HDS által épített alacsonyvízi 

hídra, lehetőség szerint annak felhasználásával építse ki a kétpályás alacsonyvízi 
hidat az előírt terhelésre. 

Abban az esetben, ha a HDS által visszahagyott alacsonyvízi híd biztosítja 
az anyagszállítmányok átengedését, célszerű, ha a ku. kom. dd. az ideiglenes hely
reállítás követelményeit kielégítendő, magasvízi híd építését kezdi meg. 

A ku. kom. z. a forgalomszabályozó erőkkel folyamatosan átveszi a HDS ku. 
kom. z-tól az út azon szakaszát, amely a HDS elló. dd. áttelepülésével felszá
molásra kerül. 

A fentiekben leírt tevékenység az alárendelt tagozattal, illetve a dd. egységei 
között összehangolt egységes folyamatot kell, hogy képezzen. 

A forgalomirányítás megszervezése 
A dd. alapvető helyzetében a gépkocsi oszlopok irányításával az országhatár

tól a HDS elló. dd. (dd. rlg.) körletéig kell számolni. Emellett egy sor más „fel
adó" és „címzett" is lehetséges. A forgalomirányítás rendszerét tehát ennek meg
felelően kell felépíteni. 

A forgalomirányítás információs rendszerének biztosítani kell : 

- a hátországból érkező gépjárműoszlopok szállítmány (irányító) számait, 
méreteit, a technika jellegét (lánctalpas, kerekes, vegyes) a KHEL FGU-ra tör
ténő belépésük idejét, az útról való letérés helyét, különleges rendszabályok be
vezetésének szükségességét; 

- az úthálózaton mozgó gépjárműoszlopok mindenkori tartózkodási helyét, 
állapotát, ezzel együtt a parancs lejuttatás, illetve a jelentésvétel és továbbítás 
készségét; 

- a forgalom rendjének (sorrendiségének) szükség szerinti gyors megváltozta-
tását (pl. sürgős csapatelörevonás biztosítása érdekében); 

- az úthálózat állapotának, áteresztő képességének állandó ismeretét; 

A ku. kom. dd. a következő forgalomirányító elemeket telepíti: 

- dandár diszpécserpont (dd. DP), amely átfogja és irányítja a ku. kom. z-k 
diszpécserpontjait; 

- a zászlóalj diszpécserpont (Z DP), amely átfogja és irányítja a zászlóalj 
ellenőrző-áteresztő pont (Z. EAP), a század diszpécserpontok és ellenőrző-át
eresztő pontok tevékenységét; 

század diszpécserpontokat (szd. DP), és EAP-okat; 
- forgalornszabályozó őrsöket (fo. szab. őrs); 
- forgalomirányító és ellenőrző járőröket. 
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A felsorolt forgalomirányító elemek a híradó rendszerben felülről lefelé ké
pesek intézkedések (információk) lejuttatására fo. szab. őrsökig bezárólag az 
adott elemre való ráhangolással( úgy, hogy a közbeeső elemek is veszik a közle
ményt); a jelentések alulról felfelé alapvetően a szolgálati út betartásával le
hetségesek (átjátszással). A forgalomirányító elemek feladatait, tevékenységük 
rendjét a Közl/22. szakutasítás tartalmazza. 

A hadiforgalom tervezése 

Az MN EHVP-n levő közlekedési szolgálat az ott készített szállítási tervek, 
a H-2 vezetési pontról kapott, az utánszállítással és a csapatmozgással kapcsola
tos információk, valamint az egyéb KHEL szakcsapatok elöljáróitól kapott út
igénybevételi igénylések alapján készíti a KHEL KGU-k forgalmi tervét - ál
talában egy napra - és intézkedés formájában kiadja a ku. kom. dd. parancs
nokságnak. Az. útforgalmi terv az egyes utakra való bontásban tartalmazza a 
forgalmi adatokat. A dd. törzs feldolgozza és a forgalomirányító elemek útján le
juttatja a terv adatait a szükséges mértékben az alárendeltek részére. A foszab. 
őrsöknél ez egy oszlopszámokat, azok áthaladási idejét illetve az útról való le
térés irányát tartalmazó okmányban (kártyában) realizálódik. amelyet az éppen 
szolgálatban levő katona magánál tartva magabiztosan képes a forgalom szabá
lyozására. 

A közúti komendáns dandár forgalomirányító erői a fő feladat mellett rendé
szeti jellegű feladatokat is ellátnak: 

- okmányellenőrzéssel kiszűrik a gyanús, katonának álcázott személyeket, il
letve az esetlegesen szökésben levőket; 

- feltartóztatják a forgalmi rendet, álcázási rendszabályokat megsértő jár
műveket; 

- eligazítják és továbbirányítják a csapataiktól elszakadt katonákat, jármű
veket. 

A ku. kom. z-k egészségügyi, ellátó és javító alegységei képesek a legszük
ségesebb mértékű segélynyújtásra az úton mozgó egyedi járművek, vagy kisebb 
jármúcsoportok részére; 

A Nagy Honvédő Háborúban széleskörűen alkalmazták a hátraszállítandó 
anyagok KGU-k mentén való gyűjtését, amelynek hátraszállítását nagyrészt az 
üresen közlekedő járművek felhasználásával a forgalomszabályozók szervezték 
meg. Ezt a módszert ma is alkalmazni lehet. 

A KHEL KGU-k őrzése és védelme 
A várható hadszíntér terepviszonyaiból adódóan a KGU-k objektumai, illetve 

a forgalomirányító állomány rendkívül sebezhetőek. Ezt a várható ellenség harc~ 
módja is alátámasztja. A többszáz kilométeres úthálózat objektumainak őrzését 
ezért nagyon gondosan kell megszervezni, a rendelkezésre álló erők felkészítése 
fontos feladat. 

A front hadtáp sáv őrzés-védelme a front PK HTPH felelősségével, általa jó
váhagyott terv alapján kerül megszervezésre a szervezetszerű őrcsapatok, a had
tápcsapatok, részben a front tartalékok erőivel és eszközeivel. (A front tartalékot 
képező hadosztályokra elsősorban az ellenséges deszantok elleni harc hárul.) 

Allandó őrzést kell biztosítani a közepes és nagy hidaknál, hegyoldalakba 
vágott teraszszerü útszakaszoknál, hágóknál stb. - lehetőség szerint az őregységek 
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állományából. A forgalomirányító elemek önvédelmük megszervezésével egyben 
ellátják az adott csomópont és a közeli útszakaszok őrzését is. 

Járőrszerűen részt vesznek az őrzésben a szállítmányokat kísérő őrségek is. 
Ezen kívül a ku. kom. alegységek is állandó járőrözésre kötelezettek. 

Következtetések 

A KHEL ku. kom. dd. korszerűsített szervezete a korábbihoz viszonyítva 
jelentősen megnövekedett erőt képvisel, biztosított a két önálló irányban való 
alkalmazása, képes arra, hogy reodeltetésszerú feladatait végrehajtsa. Továbbra 
is problémát jelnt, hogy a dd. nem rendelkezik legalább egy 200 fm-es gyorsan be
építhető mobil hídszerkezettel. 

A2 elkövetkező szervezési időszakban - az addig gyűjtendő tapasztalatok bir
tokában - célszerű lesz növelni a hadszíntéren található gyártókapacitás és mun
kaerő kihasználásának, illetve a különféle nyersanyagok kombinált felhasználá
sának képességét. Rendszerbe szükséges állítani a fejlesztés alatt álló közúti jár
örgépkocsikat és biztosítani kellene a légi felderítés és a légi diszpécser - vezetési 
pont alkalmazását is. 
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A központ hadtáp kiterjesztése 

Dr. Deák Péter ezredes, a hadtudományok doktora 

,,Minden hadművelet után, a hadtáp megszervezése végett, megállás követke
zett ... Napjainkban a hadtáp megszervezése rendkívül könnyű. A legnehezebb 
hadfelszerelési fajtákat, például az élelmiszert és a takarmányt a csapatok a hely
színen találják meg. Mindez a hadműveletek fölöttébb gyors kifejlődéséhez ve
zetett, és ahhoz, hogy az egyik hadműveletet csaknem szünet nélkül követi a 
másik." 

Ezek a gondolatok csupán egyek Tuhacsevszkij megvalósult álmaiból. De a 
megvalósulás már a második világháborúban is jóval túllépte az álmokat, ponto
sabban tudományos előrelátásban foglaltakat. 

I. A helyszíni igénybevétel újszerü tartalma 

A második világháború során a hagyományos „helyszíni beszerzés" törté
nelmi fogalma már jelentősen átértékelődött és kiszélesedett. Az új felfogás sze
rint beszélnünk kell: 

- helyszíni beszerzésről, amelyet elvonuló hadtápszervezetek szerveznek, ál
talában csapatszintű végrehajtással; 

- szabályozott igénybevételről és zsákmányolásról, amelyet felsőtagozatú 
hadtápok szerveznek és sajátos beszerző - üzembehelyező keretszervezetek vé
geznek és végül 

- az adott gazdaság bázisának szervezett beindításáról, amelyet a katonai 
közigazgatásra támaszkodva állami szervek szabályoznak és hajtanak végre. 

Hazai és szövetséges területen a helyszíni igénybevételt egyezmények sza
bályozzák. A felszabadított idegen területen folytatott tevékenység azonban sajá
tosságot jelent a hadtápbiztosítás megszervezésében. Ezt már a Nagy Honvédő 
Háború harmadik szakasza is messzemenően bizonyította. ,,A haditevékenységek
nek külföldi országok területére történő áthelyezése új feladatok elé állította a 
hadtáp szerveket. új módon kellett megszervezni az élelmiszerbeszerzést, a magán
és állami üzemeknek, vasutaknak és műutaknak a hadsereg érdekében történő 
igénybevételét, segítséget nyújtani a helyi szerveknek ... " 

A helyszíni igénybevétel a korszerű háborúban azonban már minőségileg is 
lényegesen több (bár egyes ágazatokban mennyiségileg kevsebb), mint a második 
világháborúban vagy az azóta eltelt helyi háborúkban volt ... A lényeg ugyanis 
a modern - közöttük tömegpusztító - fegyverekkel vívott hadviselés során a 
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helyszínen talált anyagkészletek azelőtt uralkodó mennyiségi felmérés alapján 
történő igénybevétele helyett elsősorban az adott ország (ezen belül a fegyveres 
erők) infrastruktúrájának szervezett, fokozatos üzembehelyezése, üzemeltetése, ka
pacitásának kinyerése. Ebből következik, hogy az ún. helyszíni beszerzés vagy 
igénybevétel - esetleg zsákmány - kategóriáján belül a második világháborúban 
is még uralkodó élelmiszer igénybevétel arányait tekintve háttérbe szorul. Amíg a 
Nagy Honvédő Háborúban, a Zsákmánygyűjtő Szolgálat nyilvántartása szerint 
3,5 millió tonna élelmiszert adtak át, már jelentős mennyiségben (4614 vagon) je
lentkezett a gépegységek és tartalékalkatrészek igénybevétele. 

A vietnami háborúban pedig - természetesen bizonyos sajátosságokból ere
dően - elsősorban hadianyagok, műszaki gépek, aknák, robbanóanyag zsákmá
nyolásáról volt szó. 

A helyszíni igénybevétel így nem csupán mechanikus felderítésre, begyűjtésre 
és elosztásra korlátozódik, a mai viszonyok között az előtalált készletek igény
bevétele több szempontból is másodrendű. Másodrendűségét indokolja elsősor
ban az, hogy ezek a készletek nem mindig illeszthetők be pontosan saját fegyve
res erőink ellátási és normarendszerébe. Indokolja továbbá lehetséges szennyezett
ségük, rongálódottságuk, rombolásuk. A másodrendűséget egyértelműen indo
kolja, hogy ezeknek a készleteknek volumene valószínűleg jelentősen korlátozott, 
s végül egy szocialista koalíció és ország fegyveres erejének figyelembe kell venni 
a felszabadított területek lakossági ellátásának követelményeit is. 

Mi tehát a minőségileg más, új az idegen felszabadított területeken folytatott 
hadtáptevékenységben? 

A korszerű háború, pontosabban az arra történő felkészülés rendkívül nagy
méretű, fejlett, kiterjedt, sok ágú polgári; polgári állományú honvédelmi rendel
tetésű, végezetül kifejezetten katonai infrastruktúra létrehozását követeli meg, 
annak kifejlett létesítménybázisaiva1. 

Mind a katonai szövetségek, mind a semleges, illetve el nem kötelezett, vagy 
sajátos védelmi doktrínára épülő országok differenciáltan, de intenzíven fejlesztik 
a katonai érdekű infrastruktúrát. Ennek alapvető része például az óvóhely és a 
földalatti program, az autópályák, közlekedési vonalak vezetése és építése, a ki
kötő, repülőtér, csővezték- és híradóbázisok létrehozása. 

Szerves részét képezik a fejlesztésnek a mozgósítandó, saját, de a nagy hadá
szati mélységből előrevonásra tervezett szövetséges csapatok szervezetszerű anyag
készleteinek, technikájának felhasználása és előretolása. Mindez nagyarányú rak
tárépítési programokat jelent, ebbe beleértve a raktározás járulékos létesítmé
nyeit is. 

A kifejezetten katonai készletek mellett jelentős súly helyeződik a nyers- és 
alapanyagtartalékok létrehozására. Ezek jelentős része hadászati nyersanyagtar
talék, elsősorban ritkafémek, (a tárolók 90°/o-ában) témánk szempontjából a leg
jelentősebb viszont a kőolaj és kőolajszármazékok tartalékolása. ENSZ-kiadvány 
szerint nyugaton a kőolaj forgalmi készletek 9°/o-a kerül állami tartalékolásra. Az 
utóbbi időszakban a tartalékolás élelmiszerekre is kiterjedt. 

Az elmúlt időszakban a különböző Nyugat-európai országokban meghatáro
zott NATO infrastruktúra program alapján 1953 óta jelentékeny munkálatok 
folytak e tekintetben. 1971-ig csupán 160 repülőteret, 9000 km csővezetéket, 
42 00 km hiradókábelt építettek. 1980-1984 között a NATO újabb öt nagy infra
struktúra programot fogadott el. 1982-ben pl. 725,5 millió dollárt fordítottak az 
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USA Army eszközeit Nyugat-Európában befogadó objektumok létesítésére és kor
szerűsítésére, míg csupán 13,4 millió dollárt az amerikai expedíciós erők lőszer
raktáraira. 

Ennek következtében ma a közvetlen hadszíntér, de a teljes európai háborús 
térség infrastruktúrája is olyan fejlett, hogy annak teljes és tervezett rombolására 
nem kell számítani. A hadszíntéri lehetőségek így alapvető megoldást jelenthetnek 
a hadtápbiztosítás szűk keresztmetszeteinek feloldásában, így a lehetőségek job
ban kifejező terminológiát kutatva, a szervezet komlexitását jobban kifejezi a 
,,helyszíni erőforrások igénybevétele". 

II. A helyszíni erőforrások igénybevételi módjai 

Egy esetleges jövő háborúban a hadműveleti terület helyszíni erőforrásának 
igénybevételét csak több lépcsőben lehet elképzelni. Ez az eszkaláció, amely végül 
a hadműveleti területen levő infrastruktúra teljes üzembehelyezését eredményezi, 
a következő állomásokon megy keresztül: 

1. A harcot megvívó csapatok által nehezen korlátozható harcizsákmány 
igénybevétel, melynek minimális szabályozására a hadosztály hadtáp törzsek ké
pesek, illetve hivatottak. Ez elsődlegesen kereskedelmi forgalomban vagy közü
leti tulajdonban levő élelmiszerekre, tüzelőanyagokra, egészségügyi anyagokra, me
legruházati cikkekre terjed ki. 

2. Az igénybevétel második szakaszában a hadosztály, illetve a hadsereg 
hadtáptörzs bizonyos irányítása alatt szervezett, a céloknak megfelelő és felhasz
nálható zsákmányolt katonai anyagok konkrét igénybevétele történik meg az el
lenséges csapatok visszahagyott vagy összegyűjtött készleteiből. Ezzel egyidejűleg 
a hadtáp törzsek által irányított operatív, helyszíni beszerzés helyi polgári készle
tekből, elsősorban víz, élelem, üzemanyagok, tüzelőanyagok vonatkozásában; 

3. A hadsereg hadtáp törzs és a központhadtáp vezetésére hivatott operatív 
csoportból kikülönített vezető szerv koordinációja és irányítása alatt a harmadik 
szakaszban jellemző lesz bizonyos helyszíni bázisok ideiglenes üzembehelyezése 
és az előtalált készletek külön engedély alapján való felhasználása. Ezzel pár
huzamosan megkezdődik a katonai és polgári készletek szervezett felmérése és ka
tonai beszerzése. 

4. A negyedik szakaszban és lépcsőben az MN központhadtáp vezető szervei 
és a létrehozott katonai közigazgatás hatáskörében megkezdődik az elsőrendűen 
szükséges gyártó, szolgáltató kapacitások saját erőkkel vagy irányítás alatt törté
nő beüzemeltetése, főleg az energiaközpontoké, élelmiszeripari üzemeké, kenyér
gyáraké, a közlekedési objektumoké, ezzel párhuzamosan megkezdődik a szer
vezett önkormányzati és közigazgatási szervek útján végzett katonai begyűjtés; 

5. Végül a helyszíni erőforrások igénybevételének ötödik hullámában, üte
mében a felszabadított ország gazdaságának helyreállított szférája a katonai köz
igazgatás és az új kormányzat irányítása alatt bekapcsolódik a hadigazdasági ter
melésbe. 

Ez lenne az erőforrások igénybevételi eszkalációjának általános, bár egyszerű
sített sémája. 

A felszabadított területeken nagyütemű hadműveletek során és után végzett 
hadtáptevékenység azonban annyiban is bonyolultabb e sémánál, hogy bizonyos 
értelemben a küzdelem hevessége megnövelheti az anyagszükségletet, a helyzet 
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az egészségügyi veszteség ideiglenes megnövekedését eredményezheti, ugyanakkor 
a stabil források helyszínen nem állnak rendelkezésre, az utánszállitás is bonyo
lultabb. 

Mindezt fokozza, hogy jobban kiterjed a csapatok hadtápbiztosításának fel
adatköre, s néhány új funkció is jelentkezik. Ilyen új funkció például az egyszerú 
zsákmányon felüli, szabályozott módon igénybevett kapacitások igazgatása és fel
ügyelete; a megnövekedett mennyiségű hadifogoly átvételével, gyűjtésével, szállí
tásával, ellátásával, nem utolsó sorban gyógyításával, valamint a feléjük végzendő 
politikai munkával kapcsolatos feladatok. 

Új elemként jelentkeznek azok a funkciók, amelyek az adott országban a 
haditevékenység következtében megrongálódott üzemek, bányák, olajmezők, me
zőgazdasági apparátus helyreállításával kell foglalkozzanak. Mindenképpen meg
nő az igazgatási-pénzügyi tennivalók mennyisége, szabályos, mintegy „bankügy
letek" lebonyolítására is sor kerül. Ezért a korszerű háborúban ez a helyzet is 
egyértelműen az adott hadműveleti hadtápok ilyen ideiglenes hadászati termé
szetű feladatokkal való korlátozott felruházását, elsősorban azonban a köz
ponthadtáp kiterjesztését igényli. 

A központhadtáp kiterjesztése két értelemben is meg kell valósuljon. Először 
is tovább kell közelíteni a közlekedési hálózat teljes üzembehelyezésének megfelelő 
ütemében a hátországból a saját, iletve koalíciós hadigazdaság termékeit, azaz a 
csapatok felé működő transzmisszió legfelsőbb állomását a háború térségei után 
előre kell vonni. A központ hadtáp kiterjesztésének mdsik oldala olyan vezető és 
végrehajtó szervek létrehozása, amelyek képesek a felszabadított területeken 
szervezett helyszíni igénybevételt szervezni és végezni. 

A helyszíni igénybevétel komplex fogalmából kiindulva a központ hadtáp (és 
később a hadigazdaság) kiterjesztésének elsőrendű formája a hadműveleti terü
leten meglevő kapacitások üzembehelyezése, esetleg újabbak létesítése. Ezt az 
adott lakosság érdekei is követelik. Jelentős előnye ennek a felfogásnak, hogy az 
ilyen üzemek, kórházak, bányák, közlekedési objektumok, mezőgazdasági és élel
miszeripari egységek, repülőterek üzemanyag-tárolók és töltőrendszerek, csőve

zetékek, szolgáltató létesítmények üzemeltetése az adott felszabadított terület la
kosságával integrált szervezetben valósul meg, így olyan hadtáp szervezetek hoz
hatók létre kis létszámban, melyek mozgékonyak, képesek a felderítésre, a gyártás 
kapacitás megszervezésére, beindítására és művezetésére, továbbá a szükséges 
igazgatási, őrzés-védelmi és rendfenntartási feladatok végrehajtására. 

Mindezen feladatok szervezett megoldása érdekében a korszerű, csapatjel
legü hadtápszervezetek (ezen belül elsősorban az ellátó és egészségügyi dandárok) 
magukba foglálják a rendeltetésükben újszerű, speciális felderítő, beszerző, segít
ségnyújtó, üzembehelyezést irányító, valamint vasút-üzemeltető és légiforgalmi, ún. 
operatív csoportokat, melyeknek legelső szervezeti elemeit az ellátódandárok tar
talmazzák. A kérdés további részletes kidolgozásához, a központhadtáp teljes ki
terjesztéséhez a későbbiekben azonban arra lesz szükség, hogy a tipikusan hátor
szági központhadtáp szervezetek és iparági igazgatóságok állományából az ilyen 
feladatokat tartósan ellátó csoportok is létre jöjjenek. 

A központhadtáp (és főleg a hátország) kiterjesztése egyben azt is jelenti, 
hogy a helyszíni objektumok üzembehelyezése már nem pusztán katonai feladat. 
Különösen a közlekedés és az egészségügyi irányításában, beüzemeltetésében, bi
zonyos katonai szervezetekkel megerősített polgári, nem katonai, és vegyes nem-
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zetiségű összetételű csoportok. képesek az ilyen feladatokat megfelelö állami szak
irányítás mellett megoldani. 

Mindebből az következik, hogy a helyszíni eröforrások valóban szervezett 
igénybevétele a központhadtáp kiterjesztésével kezdődik meg, az ezt megelőző 
szakaszokban a kinyerés csak ideiglenes lehet, mert az arra hivatott szervezetek 
a csapatok nyomában áttelepülnek. 

A központhadtáp kiterjesztésének tulajdonképpeni első fázisa, amikor a 
Központ Hadtáp Előretolt Lépcső különböző mozgékony szervezetei a hadműve
leti csapatok mögött az idegen ország területén települnek és tábori erőforrásaik 
kiegészítése érdekében szervezett felderítés alapján megkezdik a helyszíni erő

források igénybevételét. Ez tehát azt jelenti, hogy az MN hadtápjának most so
ronkövetkező átszervezése, az új tagozati rend, a Tábori Hadtáp helyett a száraz
földi csapatok hadtápbiztosításának hadműveleti szintű biztosítására hivatott és 
felelös központ hadtáp ezt a feladatát mozgékony elemek elörevonásával, kiter
jesztésével oldja meg! 

A központhadtáp kiterjesztésének második fázisa, amikor a hátországi sta
cionáris raktárakból vasúti, vízi, esetleg közúti hálózaton keresztül nagymennyisé
gű anyagkészletek kerülnek elörevonásra és beraktározásra, alkalmas tárolóbázi
sokon, kikötőkben, vasúti raktárakban. E készletek megóvására, tárolására, ki
egészítésére vagy feldolgozására a hátországból kikülönített szakembercsoportok 
szervezik a tevékenységet. A kiterjesztés harmadik fázisa, amikor különböző sa
ját hátországi állami rendszerekből szervezett csoportok, kikülönített sajátos ele
mek, vegyes katona-polgári szervezetként az adott ország lojális erőivel és kez
deti közigazgatásával megkezdik az infrastruktúra teljeskörű igénybevételét. 

Mindezek alapvetően jellemzőek voltak már az NHH harmadik idöszakára: 
„a központi szervek állományában sok mozgékony magasabbegységet, egységet 
és intézetet hoztak létre." ... a Nagy Honvédő Háború befejező időszakában ... a 
központ hadtáp alárendeltségébe tartozó erőkből és eszközökből jelentős mennyi
ség mozgott előre a határon túli területekre". 

Alapvető következtetésünk mindebből, hogy a helyszíni igénybevétel szer
vezettségét a hadműveleti csapatok elvonulása után legmagasabb fokon biztosító 
eljárás, rendszer a központhadtáp, a háború későbbi, politikailag változó fázisában 
a hátország kiterjesztése a hadszíntérre, részben mozgékony (és nem mozgékony) 
elemek áttelepítése és a fellelhető objektumok szervezett üzemeltetése útján. 

lll. A központ hadtáp kiter;esz,ésének tárgya, iránya és obiektumai 

A központ hadtáp kiterjesztésére a hadszíntéri erőforrások helyszíni igénybe· 
vétele szempontjából prioritása van a szállításnak, közlekedésnek. Ez egyértel· 
műen együtt jár a hadászat és közlekedés egyre intenzívebben jelentkező kapcsa· 
latával. 

A hadműveleti területen meglevő és értékelt közlekedési hálózat elóször is 
kiindulópont, feltétel és alap a seregtestek tevékenységének, illetve a hadtáp meg
szervezésének szempontjából. Ugyanakkor a közlekedés helyreállítása, a közleke
dési vonalak technikai biztosítása olyan követelmény, melynek szolgálnia kell a 
hadműveleti célok végrehajtását is. 

Az igénybevétel alapfeltétele elsősorban tehát a helyreállítás, amelyet első
sorban a FRONT és Központ Hadtáp vasúti és közúti csapatai hajtanak végre. A 
vasút és vízi út üzemeltetéséhez azonban nélkülözhetetlen az adott polgári lakosság 
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( vasútüzemi, forgalmi alkalmazottak) foglalkoztatása részben a katonai szállítási 
szervek irányításával, részben a hazai vasút-közúti állami rendszerböl kirendelt, 
ugyancsak polgári szervek útján. A munka dandárja azonban még akkor is a ka
tonai vasúti csapatok üzemeltető (üzem) századaira hárul. Ez a helyreállítás és 
üzemeltetés azonban csak provizórikus. A hadműveleti csapatok levonulása után 
nélkülözhetetlen a közlekedési minisztériumnak, erőinek együttműködő felvo
nulása. 

A helyszíni erőforrások igénybevételének talán legjellemzőbb iránya a had
műveleti területen telepített egészségügyi intézményrendszer felhasználása. Ez 
bizonyos értelemben nemcsak lehetőség, hanem (a genfi egyezményekben előírt) 
kötelezettség is. A kifejezett szakkórházak mellett a másodrendű, főleg rehabi
litációs létesítmények beüzemletetése a következő eredményekkel jár: 

- abszolút értelemben növeli a tábori ágykapacitást; 
- lehetővé teszi a mozgékony egészségügyi dandárok tábori kórházainak 

esetleges leürítését, felszabadítását az áttelepüléshez; 
- megrövidíti a sérültek hátraszállítási útját; 
- minőségileg magasabb ellátást biztosít, elsősoban a műszerezett diagnoszti-

kai és therápiás berendezések, továbbá a meglevő középkáderállomány útján; 
- a vegyes telepítést kínáló lehetőségeivel rövidíti az egészségügyi dandárok 

szétbontakozását (esetleg lehetővé teszi, hogy a tábori kórházaknak ne kelljen 
letelcpülnie). 

A hadmlíveleti területen történő helyszíni forrásokra támaszkodó igénybe
vétel igen fontos része, iránya a fegyveres erők, csapatok formaruházattal, az 
igénybevett polgári munkaerő munka- és védőruházattal helyszíni forrásokból 
történő ellátása. A felszabadított területeken alapvetően női munkaerőt foglal
koztató ruházati és textilipari üzemek gyors üzembehelyezése és az adott gyár
tási-szabás technológiával, valamint alapanyagokkal való ellátása részben lehe
tővé teszi a ruházati cikkek előretolt helyzetben való gyártását, ugyanakkor 
hozzájárul a helyi lakosság mielőbbi gyors foglalkoztatásához. A ruházati anya
gok gyártásának és javításának helyszínen való megvalósítási gyakorlata 1944-
1945-ben általános volt. Magyarországon és Romániában például közel 300 ezer 
pár katonai lábbelit, nagymennyiségű fehérneműt gyártattak és hoztak létre. Eb
be a körbe tartozik természtesen a textiltisztító üzmek igénybevétele is. 

A felszabadított területeken folytatott harctevékenységek hadtápbiztosítá
sának egyik legfontosabb eleme a folyamatos nyersélelem-ellátás és a szükséges 
szolgáltatások helyszíni biztosítása. Ezért a központ hadtáptól távolodva vagy 
abból kikülönítve, a hadműveleti, de gyakorta a csapathadtápokon is megnövek
szik az ellátó tevékenységre alkalmas szervezetek mellett a feldolgozó tevékeny
séget végző alegységek és intézmények száma. Megnő a tábori mozgósütödék je
lentősége, ezek kiegészülhetnek különböző tésztakészítő műhelyekkel, darálók
kal, malmokkal, húsfedolgozó és tartósító szervezetekkel, amelyek képesek önál
lóan kisüzemi technológiával, vagy a hadszíntéri objektumokra rátelepülve mo~ 
dern technológiával is kiegészítő ellátást folytatni. 

A helyszíni igénybevétel szempontjából a korábbinál lényegesen maga~ 
sabb és nagyobb jelentőséggel bír a vízfogyasztás. Ennek oka, hogy a fogyasztói 
vízszükséglet nagymértékben nő, ezen belül jelentősen növekszik a technikai 
vízhányad, ugyanakkon a nyitott források szennyeződése csökkenti a fogyasztási 
célú felhasználásra alkalmas vízkészleteket. 
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A központhadtáp kiterjesztésével a kőolaj és kőolajtermékek biztosítása vo
natkozásában a következő feladatokat kell megoldani, illetve lehetőségeket lehet 
találni: 

- a helyszínen talált utánszállításra alkalmas eszközök, tartályvagonok, ter
mékvezetékek, átemelő állomások felhasználása a hazai bázisokból az üzemanya
gok utánszállítására; 

- a termékfeldolgozó kapacitás felhasználása a hátországból elóreszállított 
vagy kiskapacitással helyszínen kitermelt nyersolja feldolgozására; 

- az üzemanyag forgalmazási hálózat felhasználása. 

Mint láttuk, nem igen számolhatunk a központi készletezési, nagyvolumenű 
üzemanyagkészletek igénybevételével, beszerzési lehetőségeivel. Igen nagy ezek 
megsemmisítési lehetősége és veszélye, nagymértékű a felhasználása és lehetséges 
a hátravonása is. 

A fejlett úthálózattal és motorizált közlekedéssel bíró Nyugat-európai or
szágok, Ausztria, Észak-Olaszország, Német Szövetségi Köztársaság területén, 
ugyanakkor decentralizált állapotban, elsősorban a fejlett kúthálózatnak megfelelő 
diszlokációban hajtóanyag-készleteket találhatunk, a szükségletek második lép
csőit pedig már üzembehelyezés útján kell biztosítani. 

Ausztriában 20-30 kilométerenként találhatunk nagyteljesítményű, 500 m3-es, 
többfejes benzinkút-komplexumokat. 

A jelentős mennyiségű kereskedelmi forgalmi töltőkúthálózat igénybevételét 
elsősorban a hadműveleti hadtáp tagozatokban célszerű megszervezni, de lehet-
séges, hogy a viszonylag telített, vagy feltöltött nagykapacitású üzemanyagku
takat a menetvonalat előrevonás céljából igénybevevő magasabbegységek vagy 
seregtestek üzemanyag-szolgálatának rendelkezésére bocsátjuk. 

Egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az üzemanyag csökkentő felhasználás, 
illetve ennek érdekében történő üzembehelyezése. A csővezetékeket nyugaton föld 
alatt, a szivattyúállomásokat csak részben föld alatt telepítik. Sok esetben az 
üzembehelyezés alapfeltétele, hogy az átemelés berendezését állítjuk helyre, vagy 
pótoljuk saját, tábori eszközeinkkel, illetve a rombolt szakaszokat kisebb átmé
rőjű, de többágú tábori fővonalú csővezetékkel hidaljuk át. 

A helyszíni igénybevétel, ezen belül különösen a zsákmány fontos területe 
a javítóanyagok, alkatrészek, helyreállító üzemi gépsorok és teljes technológiák 
felhasználása. 

Ezek között első helyen a polgári középüzemek, az ott található szerszámok, 
gépek, építőanyagok és helyszíni kitermelési lehetőségek szerepelnek. Ebben a 
tekintetben a legnagyobb nehézséget a beindításhoz szükséges energiabázis jelenti, 
amelynek helyreállításáig a hadtáp csapatok tábori áramforrásainak tömegét is 
fel kell használni. 

-

.. 

Az alkatrészek, gépegységek egy részét nem kivitelezett, tárolt állapotban 
találjuk elő, hanem megrongálódott berendezésekbe beépítve. Ezért - és ez már 
a második világháborúban is így volt - nagy jelentősége van a bontásnak. Ezt ..., 
azonban nem a „manufakturális" szinten, hanem jó technológiával, ehhez rend~ 
szeresített műszaki apparátussal kell végezni. 

A Központ Hadtáp kiterjesztésének második fázisában tehát olyan szerve
zetekkel kell ezt végrehajtani, amelyek nagyüzemi formákkal képesek a zsákmá
nyolt haditechnika, a saját roncsok és polgári műszaki bázis bontására és az al
katrészek visszahelyezésére. 
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IV. A hadműveleti hadtáp felderítés 

A felszabadított idegen területeken folytatott hadműveletek és harctevékeny· 
ségek biztosítása szempontjából nagy jelentősége van a hadműveleti hadtáp-fel
derítésnek. A hadműveleti hadtáp-felderítést általában erre a célra felkészített, 
kijelölt, a helyi lakosság nyelvét, földrajzi viszonyait jól ismerő, vezető szervek 
által irányított csoportok kell végezzék, amelyek egyben az igazgatási szervek te
vékenységének előkészítői is. Feladatuk elsősorban a helyszíni források, készletek, 
helyreállító anyagok, gyógyintézeti, ipari és mezőgazdasági kapacitások felderítése, 
azok üzemeltetésére szolgáló lakosság számának megállapítása, a kitermeléshez 
szükséges és a csapatok által megteremtendő feltételek helyzetének feltárása. 

A hadműveleti hadtáp-felderítés alapját a következők képezik: 
- a FRONT által kiadott (meghatározott) feladatok és célok; 
- integrált jellegű és ágazati hadszíntéradatok, amelyek a katonai-földrajzi 

leírásokban, adattárakban, a HRAK adatbankjában, felderítő szerveknél, vagy 
hadműveleti tervekben vannak rögzítve; 

- a ho. pk. htp.-helyettesek, hds. pk. htp. h. napi összefoglaló jelentései és 
alkalmi jelentések a saját felderítésük eredményéről; 

- a hds. leld. o., a front feld. szervek (htp. törzs útján) és a VK felderítő
tájékoztató szervek közlései; 

- az ideiglenesen létrejött polgári igazgatási (demokratikus - forradalmi) 
szervek, bizottságok tájékoztatója; 

- a politikai-ideológiai szimpatizánsok adatközlései; 
- a szomszéd frontok hadtáptörzseinek együttműködési adatai. 

A hadműveleti hadtáp-felderítés jelentősen különbözik az alsóbb tagozatok
ban szervezett felderítéstől, a „szemrevételezés" nem egyeduralkodó részfeladat, 
kiterjed a terület, terep, lakosság, lelőhelyek, ellenséges csoportok stb. felderítésé
re, közutak, vasutak szemrevételezésére is. Ebből eredően módszerei szélesednek, 
forrásai szerteágazóbbak. 

Alapvető módszerei a következők: 
~ komplex felderítő csoportok útján végzett, személyes bejárással végzett 

felderités (pl. valamely leendő működési körzet felderítése); 
- ágazati szakfelderítő csoportok által végzett helyszíni szakfelderítés; (pl. 

egészségügyi helyzet felderítése); 
- hadtáp magasabbegységek felderítő szervei által folytatott funkcionális fel

derítés (pl. KGU-ak felderítése a közúti kommendáns zászlóaljak részéről); 
- műszeres felderítés (légifényképek, vegyi-sugárfelderítés, vízvizsgálat stb.) 

szakcsapatok által; 
- szimpatizánsok kikérdezése, vezetőszervek, személyek által; 
- foglyok kikérdezése az őr- és biztosító ezred, valamint HFGY A felderítő-

kihallgató szakközegei által; 
- helyszíni anyagszámlálás és beindítási próbák (az ún. üzembehelyező cso

portok által). 

Ebből következik, hogy a helyszíni felderítő járőröknek, csoportoknak meg
felelő erőkkel és eszközökkel kell rendelkezniük, amelyek között a sugárzást jel
ző és mérőeszközök, mintaételhez szükséges csomagolóeszközök, fertőtlenítő anya
gok jelentős mennyisége szükséges. 
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A hadműveleti hadtáp-felderítésre a seregtest hadtáptörzs vagy más típusú 
hadtáptörzs tehát olyan felderítő csoportot hoz létre, amely kétfajta járőrökből 
tevődik össze, A járőrök egy része bizonyos irányokban végez komplex, mindenre 
kiterjedő felderítést, más járőrök pedig konkrét funkcionális feladatok érdekében 
hajtanak végre felderítést, nevezetesen: vízfelderítést, mezőgazdasági kapacitások 
és lehetőségek felderítését stb. 

Különösen nagy jelentősége van a hadműveleti hadtáp felderítésnek a köz
utak mentén. Itt ugyanis a készletek csapatok által történő igénybevétele a leg
gazdaságosabb. Az utak mentén elsősorban a vízforrásokat, üzemanyag-forráso
kat, gészségügyi kapacitásokat, út-vasút-, közút-helyreállító anyagokat és berende
zéseket, tehát építőanyagokat célszerű felderíteni. A felderítést megszervezhetjük 
a közúti komendáns csapatok, illetve az őrzést biztosító szervezetek információi 
alapján vagy az ő erőikkel és eszközeikkel az elrendelő törzshöz befutott jelenté
sek szerint. 

A hadtáp magasabbegységek, nevezetesen az egészségügyi dd.-ok, ellátó dd. a 
kijelölt működési körletben, közlekedési dandárok a szállító vonalakon a szak
felderítést saját maguk és azonnal megszervezik. Alapelvként kell ugyanis érté
kelni, hogy a működési körzetben előtalálható szakmai objektumok, - készletek -
munkaerő igénybevétele a szervek részére automatikusan elrendelt, illetve enge
délyezett. Vasúti és közúti építőanyagokat, munkagépeket, forgalmi berendezése
ket, mozdonyokat, egészségügyi objektumokat, rendelőket, szanatóriumokat; sü
töd éket; vegytisztítókat; rakodó frontokat stb. ezeknek a szerveknek megosztott 
településsel igénybe kell venni. 

A hadműveleti hadtáp felderítő csoportokat egyben előkészítő részlegeknek 
is kell tekinteni. A fclderíett objektumokat, forrásokat, készleteket ugyanis azon
nal őriztetni kell, híradással kell ellátni, meg kell kezdeni az üzemeltetéshez szük
séges polgári munkaerő toborzását, illetve megfelelő technikus állománnyal a 
szükség szintű üzembehelyzést meg kell szervezni. 

Ezért erre a feladatra lényegében egységes felderítő, beszerző, zsákmány
gyűjtö, üzembehelyező, üzemeltető és igazgatási szervekre van szükség, amelyek a 
háborús helyzet különböző fázisaiban eleinte a hadtáp, majd a katonai igazgatás, 
később a hazai népgazdasági-állami szervek irányítása alatt, végül az adott ország 
új, dmokratikus kormányzatával együttműködve tevékenykednek. 

E szervek szervezeti formája más és más lehet, a hadműveleti tagozatban al
kalmi csoportok és keretszervezetek, a frontszinten irányító szervek, a fegyveres 
erők zsákmánygyűjtő szolgálata testesíti meg, későbbiekben azonban speciális és 
komplex összetételű szervezetre van szükség. 

V. A helyszíni igénybevétel szabályozása és vezetése 

Fontos leszögezni, hogy a Központ Hadtáp kiterjesztése csak a velünk kato
nailag szembcnálló ország területére érvényesül. 

A helyszíni beszerzés és igénybevétel azonban erre nem korlátozható, arról 
beszélnünk kell mind a saját ország, mind szövetséges országok területén is. 

Ez azzal is együtt jár, hogy a szocialista koalíció központ hadtápjai, hadigaz~ 
daságai lényegileg integrálódnak attól függetlenül, hogy ezek a szervek nem ke
rülnek az EFE alárendeltségébe, csupán egyes kontingensek kerülnek előzetes 
megállapodások alapján átadásra. Ez abból az alapelvből következik, hogy egy 
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esetleges háború a fegyveres küzdelem érdekébe a koalíció teljes erőforrásainak 
összehangolt igénybevételét követeli. 

Így a saját és szövetséges területen átvonuló, vagy szétbontakozó csapatok 
ellátása történhet: 

- államközi szerződések alapján, az egyes polgári ágazatokkal rövidrezárt 
kapcsolatban; 

- a hadseregek központ hadtápjai „katonai-hadtáp'' együttműködésével; 
- a hadműveleti csapatok és a polgári regionális szervek (honvédelmi bizott-

ságok) közötti együttműködéssel. 

Az idegen területen végzendő tevékenységet az 1949-ben hazánk által is 
ratifikált genfi egyezmények szabályozzák. Ezek részletében kitérnek a lakosság 
munkaerejének igénybevételére, határozottan előírják, hogy az „élelmiszereket, 
orvosi cikkeket vagy felszereléseket (és munkaerőt) csak a megszálló fegyveres 
erők" részére lehet igénybevenni. Tiltja az egyezmény a birtokba vett javak el
pusztítását, ha azt nem követelik kifejezetten katonai érdekek. Komoly előíráso
kat tartalmaz a kórházak felszámolása területén. 

Foglaljuk össze, hogy korszerű háborúban az idegen helyszíni erőforrások 
igénybevételének tehát milyen lehetséges formái vannak: 

- a csapatok harcközbeni, viszonylag spontán zsákmánytevékenysége; 
- a harc-hadművelet alatt a csapatok által előretolt nagyobb készletek zsák-

mányolása; 
- a szervezett helyszíni beszerzés, begyűjtés, felvásárlás; 

a hadszíntéri katonai és polgári létesítmények üzemeltetése; 
- az állami szerződésben, okmányban rögzített hadigazdasági zsákmány; 
- a megszállók által kirótt beszolgáltatási kötelezettség. 

A Nagy Honvédő Háború idején nagy figyelmet fordítottak a zsákmány
gyűjtő hálózat kiépítésére. Eleinte ezek feladatukat az evakuációval együttesen, 
mint kiürítö-hátraszállító szervek végezték. 1944-től kezdve azonban szervezeteik 
fajtája és száma egyre nőtt. Alapegységeiket a zsákmánygyűjtö századok, szét
szerelő alegységek, raktárak, és kiürítő-, emelő-, anyagmozgató osztagok képez
ték. Irányításuk a központi állami szervek felől a FRONT-ok szakmai és zsák
mánygyűjtő csoportfőnökségein keresztül egészen az ezredmegbízottakig valósult 
meg. A jelenleg tervezett MN központhadtápban erre külön szervezet ugyan nincs 
létrehozva, az ellátó dandárok azonban alkalmasak a végrehajtás megszervezésére. 

Mindennek érdekében most már célszerű tisztázni és behatárolni (mintegy le
választani) a zsákmány fogalmát. 

A Szovjet Katonai Enciklopédia szerint a zsákmány (Trofej): ,,A harcme
zőn a győztes hatalmak szolgálati személyei által tanúsítvány alapján birtokbavett 
(elfoglalt) tárgyak." 

Más meghatározás szerint „korunkban zsákmány alatt az ellenségtől zsák
mányolt olyan fegyverzetet, hadfelszerelést, élelmiszert, hadiipari berendzést, 
nyersanyagkészletet és készterméket kell érteni, ami a hadviselő állam fegyveres 
erői szükségletének biztosítására szolgál" . 

A zsákmányanyagok felosztása: 

- az ellenség katonai szervezetének rendszeresített anyagi és technikai esz
közeire; 
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- a hadviselés céljait szolgáló állami, vagy polgári üzemekre, termelóeszkö
zökre; 

- az ellenség haditeméknek minősíthető cikkeire és áruira, valamint 
- minden olyan egyéb termékre és létesítményre, amelyek a velünk szemben 

hadat viselő országban a hadijog alapján igénybevhető és nem a hátországi szol
gáltatás körébe tartozik. 

Az ezután fennmaradó termékek a beszerzés körébe tartoznak - de ezalatt 
viszont csak a hadrakelt sereg szükségleteit értjük. 

Az igénybevehető helyszíni erőforrások körzetét, a hadműveleti felderítés .,... 
irányait, a központhadtáp kiterjsztésének sávját és ütemét regionális szempont-
ból először a FRONT PK későbbiekben az EFE törzse (a vezérkarok képviselői) 
határozzák meg. E vezérkari egyeztetett döntések államközi megegyezés jellegével 
bírnak, azt a felszabadított terület megalakuló közigazgatása is annak tekinti. 
Ezek a körzetek általában megegyeznek a megszállási zónákkal. Ez az esetek 
többségében a nemzeti seregtestek mögötti megtisztított sávra koncentrálódik. 

Ez a szabályozás gyakorta nem előzi meg a helyszíni beszerzés, zsákmányolás 
bevezetését, hiszen az előtalált készletek szervezett igénybevételét a csapatok si
kere érdekében, az utánszállítási idő megtakarítása céljából haladéktalanul meg 
kell kezdeni. Ez esetben a spontán végrehajtott felderítés eredményeit és az igény
bevétel mérvét az EHVP-n keresztül az MNHF-nek jelenteni kell és az EHVP 
egyben tájékoztatja a FRONT PK HTPH-ét is. Ennek alapján előfordulhat, 
hogy ezek a szervek az igénybevehető készletezéseket, kapacitásokat lezárják, ki-
egészítő felderítést vezetnek be, illetve az anyagok elszállítására saját hatáskörben ,.. ~ 
intézkednek. *"' 

A helyszíni szolgáltatás (beszolgáltatás) éppen a katonai politikai háborús és 
hadászati helyzet alakulásának függvényében katonai (hadtáp) szerveink közvet
len utasítása; a megszállt ország polgári szerveinek lebonyolításában a létrejött 
és polgári szervekkel együttműködő katonai-közigazgatás; a saját (megszálló) or
szág népgazdasági szerveinek felügyelete és követelményei útján és végül a két 
ország (felszabadító és felszabadított) közötti egyezmények alapján megy végbe. 

A különböző hadszíntéri és politikai szituációkra természetesen előre ki kell 
dolgozni az árformákat, a térítés útjait és forrásait; a meghagyási mértékeket; a 
vezetési kapcsolatokat, a katonai és polgári igazgatással és végül a beszerzendő cik
kek körét. 

A Nagy Honvédő Háború harmadik időszakában az objektív hadászati-had
műveleti helyzet következtében létrejöttek a hadszíntéri helyszíni igénybevételt 
irányító szervezetek. Először is az Allami Honvédelmi Bizottság döntése alap
ján a Szovjet Hadsereg Hadtápfőnökségén jöttek létre speciális csoportfőnökségek, 
amelyek egy része általános funkcionális szerv volt, más részük alkalmi. Ez 
utóbbira jellemző, hogy a romániai olajkitermelés helyreállítására is külön csoport
főnökség jött létre. Ezután egyes frontoknál mezőgazdasági, ipari osztályok, be
gyűjtési szervek létesültek, amelyekről Antyipenko tábornok ismert könyvében 
igen sokat írt. Ezeknek a szerveknek a feladata volt a felszabadított országok gaz
daságának segítése is. Nyilvánvaló, hogy ezt a feladatot közgazdaságilag jól kép-
zett vezetők tudják csak ellátni. A KHEL-ben külön ilyen szervezet nincs. 
Ugyanakkor a vezetőszervek ágazati szakemberei, az ellátó dandárok törzsei (fő-
leg az ellátó-tároló alosztály szakági tisztjei) ideiglenesen képesek ezt a munkát 
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ellátni. A későbbiek folyamán azonban nélkülözhetetlennek liítszik az üzemszer
vezésben tapasztalt katonai szerv (pl. SZÜI vállalati osztály) bázisán ilyen szer
vezet felkészítése. 

Tanulmányunkban csak az első kísérletet tettük meg annak érdekében, hogy 
szemrevegyük a hadművleti terület erőforrásai kihasználásának lehetőségét és 
módszereit. A kérdés további vizsgálatot igényel. 
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Az MN hadtáp háborús vezetésének rendszere 

Pártos János ezredes 

A korszerű háborúban a fegyveres küzdelem sikere megköveteli a fegyveres 
erők központosított, rugalmas és operatív vezetését. A fegyveres erőket úgy kell 
felkészíteni és készenlétben tartani, hogy már a háború első percétől kezdve ké
pesek legyenek megkezdeni a tevékenységet az agresszor meglepetésszerű táma
dásának meghiúsítására és megsemmisítésére. Ez a fegyveres erők vezetésének 
legszigorúbb központosítását teszi szükségessé. 

A korszerű háború jellegét a helyzetek gyors és éles változásainak lehetőségeit 
(mind az arcvonalon, mind a hátországban) figyelembe véve a legfelsőbb politikai 
(állami) vezetésnek minden időben, de különösen a kritikus helyzetekben olyan 
tájékozottsággal kell rendelkeznie, amely biztosítja számára a gyors és helyes 
döntések meghozatalát, az események menetére való ráhatást. 

Ennek érdekében a felsőbb katonai (állami) vezetésnek olyan katonai 
törzzsel kell rendelkeznie, amely mindenkor tisztában van a kialakult katonai 
helyzettel, arról értékelt adatok vannak birtokában, képes a legfelsőbb vezetés 
részére előkészíteni a fegyveres küzdelem folytatására és megvívására vonatkozó 
döntéseket, illetve biztosítani azok végrehajtását. 

Ennek megfelelően, a felső katonai vezetésnek szervesen és harmonikusan 
be kell illeszkednie mind a legfelsőbb politikai-állami vezetés, mind a koalíciós 
katonai vezetés rendszerébe és a vezetés struktúrájának és mechanizmusának bizto
sítania kell a kellő centralizáltságot, operativitást és gyorsaságot. 

Az állam biztonságát fenyegeö veszély esetén, az ország védelmének és ve
zetésének központi irányítását a Honvédelmi Tanács veszi át. 

A Honvédelm Tanács háborús körülmények között munkáját háborús vezetési 
pontokon végzi, melyek a HM vezetési pontjaival egységes rendszert képeznek. 
A vezetési pontok közötti kapcsolattartásnak, a vezetési pontok működésének 
rendszere elveiben már békeidőben kidolgozásra kerül. 

A Honvédelmi Minisztériumra, mint az MN legfelsőbb katonai szervére 
háború esetén - hasonlóan békefeladataihoz - alapvetően hármas funkció hárul: 

a) Az ország háborús kormányzati rendszerének részeként, mint a legfelsőbb 
vezetés katonai törzse részt vesz - a politikai, hadászati célkitűzéseknek megfele
lően - a háborús tervek gyakorlati megvalósítására vonatkozó legfelsőbb szintű 
döntések előkészítésében, valamint az ország védelmi potenciálja összetevőinek 
háború alatti fenntartására és fejlesztésére irányuló javaslatok és tervek kidolgo
zásában. 
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A Magyar Néphadsereg legfelsőbb katonai vezető szerveként - mint fő. 

parancsnokság - biztosítja a létrehozott védelmi potenciál felhasználását a fegy
veres küzdelem sikeres folytatása érdekében. 

A koalícióhoz való tartozásunkból kiindulva a Magyar Néphadsereg irányí
tása - a csapatok rendeltetésének megfelelően - közvetlenül, illetve közvetve 
kerül megvalósításra. Háborúban közvetett módon történik a koalíciós front had
műveleti alárendeltségébe kerülő, elvonuló szárazföldi csapatok hadműveleti irá
nyítása, illetve az abban való részvétel. 

Közvetlenül történik a honi légvédelmi csapatok (amellett, hogy a Varsói 
Szerződés egységes légvédelmi rendszerében oldják meg feladataikat), a hátor
szágvédelmi csapatok; a HM közvetlen alárendltségű erők hadászati-hadműve
leti, valamint az egész MN-ben a politikai és személyügyi munka, továbbá ugyan
csak az egész MN vonatkozásában - a szükséges felkészítés, és minden oldalú 
biztosítás (ezen belül a hadtápbiztosítás) irányítása. 

c) A fegyveres küzdelem sikeres vezetése érdekében - mint legfelső szak
igazgatási szerv - államigazgatási (hatósági) tevékenységet fejt ki.. A hatáskörébe 
tartozó területeken biztosítja a legfelsőbb párt- és állami vezetés fegyveres küz
delemre, a hadserg tevékenységét biztosító igények kielégítésére vonatkozó dön
téseinek realizálását. 

A HM háborús működési rendjében a legfelső katonai vezetés által az MN 
hadműveleti vezetésében, a harcoló csapatok tevékenységének minden oldalú biz
tosításában, továbbá a szövetségi szerződésekből folyó katonai kötelezettségek 
végrehajtásában elfoglalt szerep a döntő. 

Sajátosság emellett, hogy a szervek többségének funkcionális és ágazati fel
adatát lehetőleg a kialakított struktúra alapvető megbontása nélkül - de a hábo
rús vezetéshez szükséges csoportosításban - kell ellátnia. Így a háborús felada
tok ellátása - békéhez viszonyítva - eltérő szervezettel, megváltozott (növekvő, 
illetve csökkenő) létszámmal kerül megvalósításra. 

A Honvédelmi Minisztérium háború esetén is egységes szervezetnek tekin
tendő, de célszerű háborús funkcióinak megfelelően csoportosítani. 

A háborús vezetés alapelvei és a működési rend sajátos vonásai figyelembe
vételével a HM több vezetési lépcsőre - ezen belül több vezetési pontra - tago
zódva oldja meg a háború esetén rá háruló feladatokat. 

Az MN hadtáp folyamatos és összehangolt vezetésének biztosítása érdekében 
az MNHF-ség személyi állományát úgy célszerű csoportosítani, hogy rendelkezzen 
egy erős, jól felkészült központi csoporttal, amely az úgynevezett MN HVP-on 
megoldja az MN haderönemei és csapatai hadtápbiztosításának vezetését és bizto
sítsa hadtáp erők és eszközök összehangolt alkalmazását. 

Ezen alapvető csoportosításon kívül rendelkezni kell olyan operatív csopor
tokkal, amelyek állandó jelleggel képviselik a hadtápot. Az operatív csoportok 
rendeltetése az, hogy biztosítsák az MN hadtáp megfelelő képviseletét, a kölcsö
nösen szükséges információ áramlását és előkészítik az MNHF döntéseit abban 
az esetben, ha az ideiglenes jelleggel ezen vezetési pontok valamelyikén ténykedik. 

Az MN hadtápvezetés következő részét az állami szervek vezetési pontjaira 
kikülönítésre kerülő operatív csoportok képezik, mint pl. Eü. M., KPM. 

Ezen túlmenön az MN HVP-on állandóan készen kell lenni arra, hogy kü
lönböző összetételű operatív csoportokat kikülönítsen egyes fontos feladat végre
hajtásának összehangolására, a végrehajtás segítésére. 
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Mint ahogy közismert, az MN hadtáp vezetése a miniszter direktívája, a 
VKF követelményei alapján az MN HVP-ról valósul meg. A központhadtáp 
rendelkezik azonban olyan mozgékony csapatokkal, amelyek alapvető rendelte
tése az elvonuló szárazföldi csapatok hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatok 
végrehajtása. E mozgékony csapatok vezetése is az MN HVP-ról történik. Arra 
az esetre azonban, ha a mozgékony csapatok a hadművelet során az MN HVP
tól eltávolodnak, ki kell küldeni a már békében létrehozott EHVP-t a célból, 
hogy a vezetést közelítsük a mozgékony csapatok működési körletéhez és bizto
sítsuk a FRONT HVP-val való folyamatos együttműködést. 

Ezeket az állandó jellegű operatív csoportokat az EHVP állományát béke-
időben célszerű kijelölni és biztosítani azok tervszerű felkészítését a várható fel- ...,... 
adataik ellátására. 

A továbbiakban tekintsük át fontosabb vonásaiban, mely feladatokat kell az 
MN hadtáp vezetésének végrehajtani az MN harckészültségbe helyezése érdeké
ben, a hadászati-hadműveleti szétbontakozás időszakában és a haditevékenységek 
során. 

Az MN hadtáp vezetésének a feladatai szerteágazóak. Ezekből folyamatában 
néhány sajátos, döntő tényezőt emelek ki. 

a) Az MN háborús helyzetre történő átállítását megelőzően a hadászati had
tápvezetés szervei - köztük az MNHFség - folyamatosan irányítják a központ
hadtáp felkészítésével, a csapatok ellátásával kapcsolatos meghatározott felada
taikat. 

Amennyiben a helyzet feszültsége úgy kívánja és a felső politikai, katonai 
vezetés döntésével rejtetten már ebben az időszakban létrejönnek, vagy kiegé
szülnek alakulatok, a hadtápvezetésnek is reagálnia kell és meg kell tenni ja
vaslatait az MN vezetésének az adott helyzet és a várható feladatok gondos 
értékelése után. 

Melyek lehetnek ezek a kérdések? Elsősorban arra vonatkoznak, hogy 
milyen központhadtáp szervezetet vonjanak be a feladatba, milyen rendszabályo
kat kell tenni a megalakítandó, a huzamos gyakorlatokon részt vevő, vagy a rej
tett „M" során megalakuló egységek, magasabbegységek hadtápbiztosítására. 

Különböző egyeztetéseket kell végezni ebben az időszakban, melyek közül 
kiemelkedhet a hadászati-hadműveleti készletek decentralizálási tervének pon
tosítása, illetve annak felmérése, hogy a hadtápot milyen további feladatokra kell 
felkészítenünk. 

Már itt szükségessé válhat, hogy az MN hadtápvezetés javaslatot tegyen a 
népgazdasági gyártási, beszerzési tervek módosítására, kezdményezheti a népgaz
dasági Számítási Év egyes feladatai részleges, illetve teljes tervezését, várhatóan 
már ebben az időszakban az egészségügyi és közlekedési szaktárcákkal együttmű
ködési feladatokat oldhat meg. 

Az MN felsővezetés ezirányú tevékenységével összhangban, az MN hadtáp 
vezető szervének fokozottan át kell tekinteni a DHDSCS-tal a hadtáp átadási
együttműködési terveit, pontosítani az átadások, biztosítások helyét, idejét és mó
dozatait. 

E feladatok eredményes biztosítása, a hadtáp harckészültsége és mozgósítási 
készsége fokozása érdekében kiemelt szerepet tulajdonítunk annak, hogy a had
sereg vezetése a népgazdasági szervekre való ráhatással már békében segítse elő, 
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hogy kapacitásaik - lehetőség szerint az -MN hadáp szükségleteivel összhangban 
kerüljenek fejlesztésre, ezáltal érvényesüljön a népgazdaság és a néphadsereg -
ennek hadtápja - háborús felkészítésének egysége. 

b) Az egyes harckészültségi fokozatok bevezetése során az MN hadtápvezeté
sének minden esetben négy alapvető feladatra kell reagálnia. Ezek a következők: 

- a központhadtáp és a népgazdasági szervekkel való együttműködés; 
- a központhadtáp szövetséges együttműködési és kötelezettségí feladatai 

végrehajtása; 
- a központhadtáp szervezetek, készletek, kapacitások felkészítésének, mű-

~. ködtetésének kérdései és végül 

-

- az MN hadtápvezetés ráhatása a Magyar Néphadsereg seregtestei, csapatai 
hadtápbiztositására. 

Mindezen szempontokat komplexen, egymással összefüggően kell értékelni 
és ennek alapján megteremteni a szükséges javaslatokat, illetve intézkedéseket. 

Bár az egyes harckészültségi fokozatok során a döntési ciklusok megismétlőd
nek, célszerű az egyes fokozatok hadászati hadtápvezetéssel összefüggő sajátos
ságaira röviden utalni. 

A Fokozott Harckészültség elrendelése esetén az MN hadtápvezetésnek 
különös gondot kell fordítania a központi raktáraiban arra, hogy e raktárakból a 
csapatszintű készletek kiadásával egy időben sor kerülhet a hadászati-hadműveleti 
rendeltetésű készletek málházására, szállítására való előkészítésére. A vasúti 
szervekkel - a békében elkészített - szállítási terveket pontosítani, a szakmi
niszttériumokkal, illetve szövetségesekkel a feladatokat egyeztetni kell. 

A hadtápvezetés kiemelt feladata, hogy tájékozódjon a mozgósított csa
patok, valamint a következő fokozatban belépők ellátási, hadtápbiztosítási prob
lémáiról, a harckészültségi hadtáp utaltsági rendszer működéséről. Tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a seregtestek felé az ellátás érdekében. 

Az MN hadtápvezetés volumenében és jelentőségében legnagyobb feladata a 
Háborús Veszély Harckészültségi fokozat hadtáp feladatainak irányítása. E foko
zatban olyan fontos feladatokra kell intézkedni, egyeztetni, mint az esetlegesen 
határbiztosításra kijelölt erők hadtápbiztosítása, a határőrséggel a hadtápbiztosí
tási kérdésekben az együttműködés pontosítása, saját szervezetei meghatározott 
körének mozgósítása, a seregtestek, csapatok mozgósított állománya ellátottsá
gának, anyagi, egészségügyi biztosításának, békeidőben kiadott utaltsági rendsze
rei működőképességének ellenőrzése, a felmerülő problémákra való reagálás. 
E fokozatban települ ki - az MNVKF külön parancsára - az MN HVP. 

Kiemelt fontosságú feladata ezen időszaknak a hadászati-hadműveleti kész
letek széttelepítésére, decentralizálásra való előkészítése, illetve végrehajtásának 
megkezdése. 

A Tet;es Harckészültség feladatai során biztosítani kell a szövetségesek ré
szére átadandó szállító és egészségügyi szervezetek átadását. Ennek érdekében a 
hadtápvezetésnek pontosítania kell a DHSCS hadtáp vezető szerveivel alkalma
zásukkal, ellátásukkal még esetlegesen felmerülő függő kérdéseket. 

E fokozatban tér át az MN teljes állománya a háborús ellátási rendszerre, 
melynek működésére, a hadászati hadtáp vezető szerveiken kívül, a végrehajtás 
irányításása szintjén a seregtest-parancsnokoknak is kiemelt figyelmet kell for
dítaniuk 
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Megkezdődik a csapatok és anyagi készletek vasúti szállításához szükséges 
vasúti kocsik és vonóerők biztosítása, mely a hadászati hadtápvezetés figyelmét -
a vezérkar igényeivel összhangban - a közlekedési szolgálat és a KPM illetékesei 
útján csapatszállítások szállítási tervei pontosítására irányítja. 

A Teljes Harckészültség kiemelt feladata az Egészségügyi Minisztérium 
mozgósítási tervében szereplő, néphadseregünk részére kapacitást biztosító pol
gári kiürítő és (kiegészítő kórház) hálózat átvételének folyamatos biztosítása, a 
működési feltételek megteremtése. A hadtáp szakmai vonatkozású kérdéseiben a 
hadigazdálkodás bevezetése kapcsán megfelelő rendszabályokra javaslatot, illetve 
intézkedéseket kell tenni. ...- -

c) A hadászati hadtápvezetésnek jelentős feladatokat kell végeznie a Magyar 
Néphadsereg hadműveleti szétbontakozása során. Néhány sajátos feladat jelenté-
sére szorítkozom. 

Ilyen feladatok, hogy biztosítani kell a vasúton átcsoportosításra kerülő csa
patok, kitelepülő raktárak, előrevonásra kerülő hadászati-hadműveleti készletek 
szállításának folyamatosságát, a KHEL csoportosításának felvételét. Kiemelt 
gondot kell fordítani ebben az időszakban az MN részére kijelölt polgári kórhá· 
zakból azon kiürítő kapacitás soron kívüli átvételére, melyekből - és néhány 
katonai egészségügyi szervezetből - az elvonuló csapatok érdekében Vegye,; 
Kórházbázisok kerülnek létrehozásra. 

Kiemelt feladat ebben az időszakban a DHSCS hadtáptörzsével az együtt· 
működés folyamatosságának biztosítása. E mozzanatban kerülhet kikülönítésre 
az EHVP állománya és jöhet létre az MN EHVP. 

d) A haditevékenyságek során az MN hadtápvezetés sajátos feladatai közül 
kiemelem: 

- a hadtáp folyamatos feltöltését a vezérkar követelményei, a reális szükség
letek és lehetőségek figyelembevételével, elsődlegesnek tekintve az elvonuló szá
razföldi, valamint a honi légvédelmi csapatok ellátását; 

- a hadtápvezetés figyeleme az említett feladat mellett a háború időszakában 
döntően az MNK területére összpontosul, mely hadszínteret képez. Ezen belül 
is főleg három terület, amely kiemelt és nagyvolumenű feladatot jelent. 

Ezek egyike a közlekedési biztosítás, ahol a népgazdasági szállításokkal szá
molva biztosítani kell a saját hadászati-hadműveleti és szövetséges igények ki
elégítését. Itt a hadászati hadtáp feladatait a helyzet értékelése, az MN vezetése 
részére javaslattétel, a hátországi közlekedési csapatok alkalmazására feladat
állítás, illetve a helyreállítások és szállítások KPM-mel történő szakmai ~gyez
tetése képezi. Kiemelt szakfeladata ezen időszaknak az ország területére mért el
lenséges tömeges csapások után a Dunán és Tiszán történő átszállítások (IAK-ok) 
célszerű működtetésének megtervezése és irányítása, illetve - a KPM szakembe
reivel együttműködve - a vasúti-közúti hálózat működtetésének legcélszerűbb 

helyreállításának biztosítása. 
A másik fő feladat, amely ezt az időszakot jellemzi, a hátországi egész

ségügyi biztosítási rendszer aktív működésének biztosítása. Ez döntően Egészség-
ségügyi Minisztériumi együttműködést igényel, az állami és katonai egészségügyi 
szolgálat tevékenységének összehangolásában, kiemelten az első tömeges csapások 
időszakában, amikor szinte egy időben az országban igen nagy tömegű polgári és 
katonasérülttel számolhatunk. E feladat végrehajtásában - a területi illetékeség-
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nek megfelelően - a polgári egészségügyi szolgálat területi, a megyei egészség
ügyi szolgálatok is közreműködnek. 

A harmadik terület szakanyagi-technikai vonatokzású. A hadtápvezetés fő 
feladatát az igények kielégíthetőségének felmérése, a biztosítás lehetőségei és 
módozatainak feltárása, az MN vezetés részére történő javaslattétel, a biztosí
tás gyakorlati végrehajtásának az érintett népgazdasiági és a szövetséges hadtáp 
vezetőszervekkel történő egyeztetése, illetve a hadászati hadtáp útján annak irá
nyítása jelenti. 

Az MN hadtápvezetés feladatai az MN vezetése keretében az MN felső
vezetés követelményeit figyelembe véve bonyolult, szerteágazó feladatot jelente
nek, és a néphadseregi, népgazdasági és szöveséges szervek szoros együttműkö
dését igénylik. 

A hadászati hadtápvezetés által irányított hadtápbiztosítási feladatok mara
déktalan végrehajtása a hadtáp működő- és teljesítőképességének javításával, ve
zetésének korszerűsítésével valósítható meg. 
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Hadsereg repülőerők hadtáp biztosításának rendszere 

Galambos János alezredes 

Az MN csapatai hadtápbiztosítása korszerűsítésének szerves részét képezi az 
összfegyvernemi hadseerg alárendeltségébe kerülő repülőerők hadtápbiztosítási 
elveinek oly irányú korszerűsítése, hogy az alapvetóen feleljen meg az MN el
vonuló csapatai ellátási rendszerének. Ennek feltételei a már meglevő szervezetek 
korszerűsítésén túlmenően a hadosztály ellátó zászlóaljaknál, az összfegyvernemi 
hadsereg ellátó dandáránál, továbbá a központ hadtáp ellátó dandáránál is a kö
zeljövőben teljesen megteremtődnek. 

Az összfegyvernemi hadsereg alárendeltségébe tartozó szerveknél a csapat · 
repülő erők hadtápbiztosítására M esetén rendszerbeléptetésre, illetve korszerű-
sítésére tervezett szervezetek állománya és kapacitása várhatóan az alábbiak sze- .,.-
dnt alakul: 

- ho. híradó zászlóaljaknál (az M-re rendszeresített helikopterek részére 
megalakítandó repülő-üzemanyag tárolására a helikopterek kiszolgálására) 2 db 
5 t re. üza. töltő. gk. gk-vezetővel együtt; 

- ho. ellátó zászlóaljaknál (a híradó zászlóaljakhoz M-re rendszeresített 
helikopterek részére megalakítandó magasabbegység szintű re. műszaki anyagi 
készlet szállítására) 1 db 5 t re. üza. töltő és 1 db 5 t. tgk. gk.-vezetővel együtt; 

- hadsereg futár- és tábori posta zászlóaljnál (a zászlóaljhoz M-re rendsze
resített helikopterek kiszolgálására, továbbá egység és magasabbegység szintű 

repülő-üzemanyag és re. műszaki anyag tárolására) 5 db 5 t re. üza. töltő gk. és 
2 db 3 t tgk. gk.-vezetővel együtt; 

- hadsereg ellátó dandárnál: csapatrepülő ellátó század állománya mintegy 
180 fő; 390 t re. lőszer és rakéta száll. kapacitás; 660 t re. hajtóanyag és 64 t 
re. kenőanyag szilárd szállító kapacitás, továbbá a re. műszaki anyag szállítására 
100 t szilárd szállító kapacitás, összesen: szilárd 554 t; folyékony 660 t; mind
összesen 1214 t. 

A hadseregparancsnok közvetlen alárendeltségébe kerülő harci helikopter· 
ezrednél az alegységszintű ellátás végrehajtására olyan századhadtápok vagy 
olyan integrált kiszolgáló ellátó szervezetek kerülnek létrehozásra, amely egy kö· 
zepes harcnapi - mindennemű - anyag gépkocsin történő tárolására lesz képes és 
a sebesültek ellátását két zászlóalj típusú segélyhellyel végzi. A századhadtápok 
képesek lesznek részlegek kiküldésére és működtetésére. 
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Az ezredtagozatban két-három irányba osztható segélyhely és 2-3 közepes 
harcnapi anyag keréken történő tárolására képes, 2-3 irányba osztható ellátó szá
zad kerül szervezésre. 

A felderítő repülőszázad hadtápbiztosítására olyan két irányban működőké
pes integrált kiszolgáló hadtáp részleg kerül szervezésre, mely képes 1-2 harc
napi anyag gépkocsin történő tárolására és alegységszintű ellátás végrehajtására, 
az egészségügyi biztosításnál a sérültek és betegek egység szintű ellátására. 

Mindkét szervezet (harci helikopterezred, felderítő repülőszázad) hadtáp
szervezetének konkrét kapacitás adatai az ezred, iletve a század konkrét szer
vezetének, a tervezés alapjául elfogadásra kerülő bevetések számának függvényé
ben fognak kialakulni az MN hadrendjébe történő beléptetésének kezdetéig. 

Az összfegyvernemi hadseregparancsnok alárendeltségébe kerülő repülőerők 
hadtápjának felkészítését a Magyar Néphadsereg összhaderőnemi hadtáp felké
szítésének megfelelően az a célszerű, ha teljes felelősséggel a Csapatrepülő Pa
rancsnokság és alárendelt hadtáp vezető szervei végzik együttműködésben az 
összfegyveremi hadsereg hadtáptörzsével. A hadosztály híradó zászlóaljaknál a 
hadsereg futár- és tábori posta zászlóaljnál, a hadosztályok ellátó zászlóaljainál 
rendszerbeállításra kerülő csapatrepülő ellátó részleg, illetve raj, továbbá a had
sereg ellátó dandár állományába rendszerbelépő csapatrepülő ellátó század fel
készítéséért teljes felelősséggel a hadsereg hadtáptörzs, a központ hadtáp ellátó 
dandár állományába rendszerbelépő csapatrepülő ellátó század felkészítéséért az 
MNHF-ség felelős. 

Az átalárendelés után - az elöljárói felelősség alapján - a hadtápbiztosítás 
feladatai az összfegyvernemi hadseregparancsnok követelményei alapján a hadtáp
helyettes elhatározása alapján valósul meg, olyan számvetéssel, hogy a hagyomá
nyos hadtáp anyagi-technikai és egészségügyi ellátás a jelenleg meglevő rendnek 
megfelelően, a speciális repülőanyag ellátáshoz szükséges hajtóanyag, repülő-szak
anyag, repülő-lőszer, rakéta stb. a hadsereg, illetve a központ hadtáp ellátó dan
dár csapatrepülő ellátó század raktáraiból utánszállítással történjen. A felderítő 
repülőszázad vonatkozásában annyi eltéréssel, hogy az alapvetően - egyes nemzeti 
anyagok kivételével - teljes egészében a Front légierő bázisairól kerüljön rend
szeresen feltöltésre az utólagos elszámolási rendszernek megfelelően. Az egyes 
nemzti anyagokkal történő ellátás a diszlokálás függvényében megvalósulhat: 

- a hadművelet kezdetén a központhadtáp raktáraiból; 
- az országhatártól történő eltávolodás függvényében a központhadtáp, il-

letve egyes esetekben a hadsereg ellátó dandár raktáraiból. 

A hadsereg repülőerők várható alkalmazása elveit és feladatait figyelembe 
véve a hadtápbiztosításukra létrehozásra kerülő szervezetek erői és eszközei, to
vábbá a készenlét ideje lehetővé teszik, hogy azok megfeleljenek a hadsereg re
pülőerők készenléti idejének, a várható alkalmazásukból fakadó hadtápbiztosítá
si követelményeknek. A megalakításra kerülő anyagi készletek mennyisége biztosí
tani fogja az alkalmazásból fakadó harcfeladatok végrehajtását a hadsereg első tá
madó hadműveletének időszakára. Az anyagi készletek lépcsőzése alapvetően 
meg fog egyezni az elvonuló szárazföldi csapatok anyagi lépcsőzési rendszerével. 
Az anyagi eszközök utánszállítása felülről lefelé történő szállítási elv szerint tör
ténik az alárendeltek szállító eszközei szükségszerű bevonásával. 

Az anyagi készletek az alegységtől központhadtáp ellátó dandárig keréken, 
az alegység-, egységhadtápok tehermentesítése céljából az alaprepülőtéren földre 
rakva, továbbá a központhadtáp raktáraiban kerülnek elhelyezésre. 
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Az ellátás útja az alábbi: 
a) harci helikopterezred: - központhadtáp raktárai - központhadtáp ellátó 

dandár raktárai és csapatrepülő ellátó százada - hadsereg ellátó dandár raktárai 
és csapatrepülő ellátó százada - harci helikopterezred ellátó század - harci heli
kopterszázad hadtáp szervezetei - harci helikopterek. 

b) vezetést biztosító helikopterek: - központhadtáp raktárai - központhad
táp ellátó dandár raktárai és csapatrepülő ellátó százada - hadsereg ellátó dan
dár raktárai és csapatrepülő ellátó százada - hadosztály ellátó zászlóalj - hadosz
tály híradó zászlóaljak, illetve hadsereg futár és tábori posta zászlóalj hadtáp 
szervei - helikopterek. 

e) felderítő repülőszázad - front légierő bázis raktárai - felderítő repülő
század hadtáp szervezetek raktárai - repülőgépek. Az egyes nemzeti anyagok 
esetében: központhadtáp raktárai - központhadtáp ellátó dandár illetve hadsereg 
ellátó dandár raktárai. 

A hadsereg repülőcsapatok egészségügyi biztosítása alapvetően a hadsereg 
egészségügyi biztosítási rendszerének megfelelően valósul meg - a hajózó állo
mány kivételével -. 

A sérült és kényszerleszállt hajózók a felkutatás, gyors segélynyújtás után 
speciális kórházba kerülnek elszállítára, ha a sérülésük ezt indokolttá teszi. Egyéb 
esetekben a szárazföldi csapatok egészségügyi ellátási rendszerén belül a többi 
sérültekkel együtt kerülnek ellátásra. A gyors hátraszállítás szükségessége esetén 
légi szállító eszközök kerülnek igénybevételre. 

A sebesültek kiürítésének rendje - a hajózók kivételével - azonos az össz
fegyvernemi csapatokéval. A repülőterekről a sérültek közvetlenül a hadosztály
segélyhelyekre, illetve a repülőegység-segélyhelyén keresztül a kijelölt kórházak
ba kerülnek elszállításra. A repülőtereken kívül keletkezett sérültek az összfegy
vernemi hadsereg egészségügyi ellátásának rendszerébe kerülnek be. A sérültek 
ellátása érdekében kiemelkedő jelentősége van a repülőegységek és az összfegyver
nemi magasabbegységek segélyhelyei együttműködésének. Az együttműködéssel 
kapcsolatos feladatok megszabására a hadseregparancsnok hadtáphelyettese köte
les intézkedni. 

A hadtápalegységek telepítésénél, áttelepítésénél az alábbi elveknek kell 
érvényesülni: 

a) A központhadtáp és a hadsereg ellátó dandár M hadrendjében levő 
csapatrepülő ellátó század becsoportosítása, települése, áttelepülése a központ
hadtáp, illetve a hadsereg ellátó dandár többi egységeivel, alegységeivel együtt 
egységes terv alapján történik, figyelembe véve a megalakítók ezzel kapcsolatos 
kötelezettségeit is. 

A hadosztály ellátó zászlóaljainál, a híradó zászlóaljaknál, továbbá a had
sereg futár és tábori posta zálszlóaljnál levő csapatrepülők hadtápbiztosítását 
végző szervezetek települése, figyelmet fordítva arra, hogy a repülőeszközök ki
szolgálása folyamatos legyen. 

A harci helikopterezred és a felderítő repülőszázad hadtápszervezetei cso
portosítását, telepítését, áttelepítését, a repülőalegységek harci alkalmazásához 
igazodva kell végrehajtani, olyan számvetéssel, hogy a legkedvezőbb feltételek 
teremtődjenek meg a repülőegység, alegység egyszerre több repülőtérről, leszálló
helyről történő harcfeladatának hadtápbiztosítására. Ennek érdekében az egység, 
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alegység hadtápot részlegekre osztva kell telepíteni, a repülőegység, alegység te
vékenységi helyei számának megfelelően. A megosztást olyan számvetéssel kell vé
gezni, hogy minden részleg legyen képes a felmerülő szükséglet biztosítására 
(anyagi, egészségügyi stb.). 

A hadtápszervezeteket (alegységeket) a repülőterek vagy leszállóhelyek kö
zelében, ennek centrumától mintegy 3-5 km sugarú körön kívül a reális körül
ményeknek megfelelően, alapvetően műútra támaszkodva kell telepíteni. A te
lepülési helyen tartózkodó hadtápszervezetekből ki kell jelölni a repülő és azt 
kiszolgáló szervezetek közvetlen ellátását végző csoportot (csoportokat), annak 
(azoknak) tevékenységét úgy kell megszervezni, hogy a repülőtechnika földreérése 
után a kiszolgálás azonnal megkezdődhessen. A kiszolgálás végrehajtása után a 
készletek kiegészítése céljából ez a csoport (csoportok) a kiszolgáló helyről a 
hadtápszervezetek települési helyére kell. hogy visszatérjenek. A kiszolgálás 
feszített üteme esetén a készleteket a kiszolgáló helyre kell a hadtápszervezetek 
eszközeivel szállítani annak érdekében, hogy a kiszolgálásra kijelölt csoport a 
munkáját ne kényszerüljön félbeszakítani. E feladatokat az álandó harckészült
ség időszakában célszerű alaposan begyakorolni, mivel az anyagi készletek tá
rolására elegendő terepjáró speciális töltő és egyéb kiszolgáló eszköz teljes ter
jedelemben nem kerül rendszeresítésre, helyette a népgazdaságban fellelhető nagy 
teherbírású eszközök kerülnek rendszeresítésre és M. esetén lebiztosításra. 

Mivel a támadó hadművelet 1-2 napján az anyagi forrásokat elsősorban 

az alaprepülőtéren meglevő kiképzési készletek képezik, célszerű, ha az egység, 
illetve az alegység hadtápok legalább 50°/o-át nem bontakoztatjuk szét, hanem a 
repülőtértől 3-5 km-re felkészítjuk a menet, az új tevékenységi helyeken a ki
szolgálási feladatok végrehajtására. A hadművelet kedvező alakulása esetén 
célszerű a kikülönített részleg áttelepítését a kikülönítés után azonnal megkezdeni. 

A hadsereg repülőerők hadtápvezetése szerves részét kell, hogy képezze a 
hadsereg, magasabbegység csapatai hadtápvezetésének. A hadseregparancsnok 
hadtáphelyettese, a hadseregparancsnokság csapatrepülő osztály állományába rend
szeresített hadtáptisztek bevonásával a hadsereg hadtápvezetési pontján közvet
lenül tervezi, szervezi és valósítja meg a hadtápbiztosítást, szoros összhangban a 
törzzsel és a szolgálatiág-főnökökkel, figyelembe véve a hadsereg repülőerők al
kalmazására hozott hadseregparancsnoki elhatározást. 

A csapatrepülő-erők hadtápbiztosítása sikeres vezetése érdekében, már az 
állandó harckészültség időszakában az összfegyvernemi hadsereg hadtáptörzs 
köteles rendelkezni minden olyan adatokkal, melyek meghatározói a hadtápbiz
tosítás folyamatos megvalósításának. 

A hadseregparancsnokság csapatrepülő-osztály állományába rendszeresített 
hadtáptiszteket a CSRP-ság állományából kell keretként átadni és az állandó 
harckészültség időszakában a hadsereg hadápszolgálatával együtt a gyakorlatokon 
a háborús feladataikra történő felkészítésüket lehetővé tennni. 

A hadseregparancsnok, illetve a HM által a hadsereg részére vezetett 
kétfokozatú parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatokon a harci helikopterezred 
és a felderítő repülőszázad hadtáp operatív csoportjának éppen úgy részt kell 
vennie, mint a hadsereg-közvetlen csapatok hadtáp törzseinek. 
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Az MN központhadtáp tömegpusztító fegyverek 
elleni védelme, őrzése és védelme 

Garabant István alezredes 

L 

Tömegpusztító fegyverek elleni védelem 

A korszerű háború viszonyai között a különböző hadtápobjektumok, közle~ 
kedési útvonalak és hadtráp szervek az ellenség által tömegpusztító· fegyverekkel 
mért csapások célpontjait képezik. 

A hadrakelt csapatok folyamatos hadtápbiztosítása azonban csak a hadtáp 
életképessége folyamatos fenntartásával, illetve megszakadás esetén annak gyors 
helyreállításával oldható meg. 

Az ellenség által mért tömegpusztító fegyverek alkalmazása következtében Y 

nagy kiterjedésű pusztulási gócok, szennyezett zónák, tűzkörletek, esetenként pedig 
vízzel dárasztott területek keletkezhetnek. 

Mindezek által az anyagi eszközök jelentős része megsemmisülhet, az után
szállítás megszakadhat a hadtáp magasabbegységek, egységek és intézetek állo
mányában és technikai eszközeiben nagy veszteség keletkezhet. 

A fentiekből levont következtetés alapján megállapítható, hogy a klasszikus 
értelemben vett „hadtáp életképesség" fenntartásának sokrétű feladatai közül az 

. egyik alapvető feladat a tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezése 
kell hogy legyen. 

E rövid bevezetés után nézzük meg konkrétan, hogy az MN központhadtáp 
tömegpusztító fegyverek elleni védelme mit foglal magában és milyen sajátos
ságokkal rendelkezik azt figyelembevéve, hogy az MN központhadtápnál a közel 
jövőben létrejövő szervezeti változások következtében az MN központhadtáp 
struktúrája jelentősen megváltozik és az eddigi - alapvetően - hátországi rendel
tetésű központhadtáp az elvonuló szárazföldi csapatok felsőszintű hadtápbiztosí
tását végző mozgékony, az MN központhadtáp előretolt lépcsőjét képező katonai 
szervezetekkel bővül ki. ;-, 

A szervezeti módosítás következtében ezután az MN központhadtápot alkal- ._, 
mazás szempontjából két részre tagoljuk, melyből az egyik a „Központhadtáp 
Előretolt Lépcső" (KHEL), a másik része pedig a központhadtáp hátországi 
katonai szervezeteket és intézeteket foglalja magába. 

Az MN köponthadtáp ilyen megosztottsága egyben meghatározza az ellenség 
tömegpusztító fegyverei elleni védelem megszervezésének sajátosságait és köve-
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telményeit. Például a központhadtáp előretolt lépcsőnél a tömegpusztító fegyve
rek elleni védelmet alapvetően tábori körülmények között és gyakran mozgásban 
levő szervezetekre, míg a központhadtáp hátországi szerveinél nagyobb részt 
kőépületben elhelyezett és huzamosabb ideig egy helyben tartózkodó és tevé
kenykedő szervezetekre kell megszervezni. 

A másik jelentős sajátosság a központhadtáp hátországi szervek egy részénél 
(amelyek a feladataikat a polgári szervekkel közös elhelyezésben hajtják végre 
- KSZFI, KSZI, HKSZV, VKP stb.), hogy az ellenség tömegpusztító fegyverei 
elleni védelmet a polgári szervekkel közösen kell megszervezni (a légoltalmi 
tervekkel összhangban). 

A sajátosságok után nézzük meg, hogy a központhadtáp magasabbegységek, 
egységek, intézetek, valamint objektumok tömegpusztító fegyverek elleni védel
mének megszervezése, az utasításokban rögzített alapvető rendszabályokkal ho
gyan valósíthatók meg, a rendelkezésre álló erők és eszközök teljesítőképessége 
milyen, a védelem megszervezése során a fő figyelmet mire kell összpontosítani. 

a) Az MN központhadtáp előretolt lépcső vonatkozásában 

Az ellenség tömegpusztító fegyverei elleni védelem megszervezésekor a köz
ponthadtáp előretolt lépcső katonai szerveinél abból kell kiindulni, hogy a fela
datok végrehajtását a KHEL magasabbegységei, egységei és intézetei alapvetően 
tábori körülmények között, a háború kezdetén hazai viszonyok és körülmények 
között, a továbbiakban pedig ellenséges területen végzik. 

A központhadtáp előretolt lépcső 120-140 hadrendi eleme a becsoportosítás 
végrehajtása után és a hadművelet során megközelítően 10-15 ezer km2 területen 
tevékenykedik ezen belül 500-600 km2 területen helyezkedik el (települ). E szét
tagolt elhelyezés, illetve település biztosítja, hogy egy hadműveleti-harcászati 
atomeszköz egyszerre két objektumot ne tudjon megsemmisíteni. 

A széttagolt elhelyezés mellett azonban, elsősorban védelmi hadművelet 
esetén és huzamosabb ideig egyhelyben való tartózkodás esetén tartalék körleteket 
is ki kell jelölni. 

A központhadtáp előretolt lépcső magasabbegységek, egységek és intézetek 
tömegpusztító fegyverek elleni védelmét saját erőkkel és eszközökkel kell meg
szervezni és végrehajtani. 

E feladat végrehajtására a következő vegyivédelmi és műszaki szakalegysé-
gek állnak rendelkezésre: 

Vegyivédelmi: 

- az őr és biztosító egységeknél egy műszaki század; 
- az ellátó és egészségügyi magasabbegységeknél 1-1 műszaki század, össze-

sen 4. 

A felsorolt szakalegységeken kívül a tömegpusztító fegyverek elleni védelmi 
feladatok végrehajtásában (műszaki létesítmények megépítéséhez, mentesítésénél 
torlaszok elhárításába stb.) más alegységek műszaki munkagépei is bevonhatók. 
(Pl. vasúti felépítményt, építő, útépítő és hídépítő alegységektől). 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelemben a szakalegységeken kívül a 
KHEL teljes állománya valamilyen formában részt vesz. 

A KHEL tömegpusztító fegyverek elleni védelmi képessége a tábori hadtáp
hoz yiszonyítva mintegy másfélszeresére nőtt a vegyivédelmi alegységek számá
nak növekedése és a műszaki alegységek korszerű gépekkel történő ellátása követ
keztében. 
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A tábori körülmények között tevékenykedő KHEL magasabbegységek, egy
ségek és intézetek egyik legfontosabb feladata a tömegpusztító fegyverek elleni 
védelem megszervezésében a települési (elhelyezési) körletek műszaki berende
zése. E feladatok végrehajtására KHEL vonatkozásában az AHKSZ időszaká
ban csak igen kis mértékben van lehetőség, egyes települési körletekre vonat
kozóan pedig egyiáltalán nincs lehetőség rezsim és egyéb okok miatt. Ezért a 
körletek műszaki berendezése csak azok elfoglalása után kezdhető meg. 

A jelenleg érvényben levő normatívák szerint a KHEL katonai szervezetek 
részére mintegy 4500-5000 fm lövész és közlekedési árok. 5000-5500 fm fedett 
árok, 1500-1700 db sátorfedezék, 2800-3000 db gépkocsi fedezék, valamint 20-30 
db 6 vagonos anyag fedezék kiépítését kell elvégezni. A fenti munkák elvégzése 
a rendelkezésre álló szakalegységek és a teljes szemelyi állomány igénybevétele 
esetén általában 3-4 napot vesz igénybe. 

A körletek műszaki megerődítését az elfoglalás után azonnal meg kell kez
deni. Az első sorozatba tartozó műszaki munkiák (személyi állomány megóvása) 
elvégzése 5-10 óra alatt hajtható végre. 

A KHEL katonai szervek vonatkozásában az ellenség tömegpusztító fegy
verek csapásai következményeinek felszámolására egyszure több irányban kell 
felkészülni. Ehhez a mentőosztagokat a védelem szervezésekor kell kijelölni. 
A mentőosztagok állományába tartoznak: 2-3 vegyi sugár-felderítő raj, 1-l 
műszaki század (esetleg a felépítmény vagy útépítő alegységtől kijelölt műszaki 
munkagépek), 1-1 egészségügyi osztag (kór házcsoport), vegyivédelmi mentesítő 
alegységek (fürdető-fertőtlenítő alegységek), vontató és' javító alegységek. 

A mentőosztagok egyben a tömegpusztító fegyverek elleni védelem tartalékát 
is képezik, amelyek más katonai szervek, csapatok részére nyújtandó segítségre 
is felhasználhatók. 

A KHEL katonai szervezeteinél a tömegpusztító fegyverek elleni védelem 
megszervezésekor, de különösen a csapások következményeinek felszámolásakor 
igen fontos az együttműködés megszervezése, elsősorban a KHEL magasabb
egység, egység és intézetei között, másodsorban a KHEL katonai szervezetek 
(objektumok) közelében elhelyezkedő MN összfegyvernemi seregtest csapataival, 
valamint szövetséges front csapataival és hadtáp katonai szerveivel. 

A KHEL katonai szervezetek tömegpusztító fegyv(·rek elleni védelmét az 
MNHF-ség törzs tervezi meg. A bevezetendő rendszabályokat és végrehajtandó 
feladatokat az MN HTP TÖF (MNHF h.) külön intézkedésben határozza meg. 
A védelem konkrét megszervezését és a végrehajtás irányítását a KHEL egészére 
vonatkozóan az MN EHVP vezetője végzi. 

A KHEL magasabbegységek, egységek és intézetek védelmét illetően a pa
rancsnokok a felelősek, akik a kapott utasítás alapján részletes tervet dolgoznak 
ki és a benne foglaltakat a végrehajtásért felelős személyek részére parancs for
májában meghatározzák. 

b) Az MN központhadtáp hátországi katonai szervek vonatkozásában .... 
Néhány "kettős rendeltetésű" központhadtáp katonai szerv (MKCS, gép-

kocsi szállító, szállítmánykísérő és csővezeték építő alegység, mintegy 20-25°/o) 
kivételével - amelyek tábori körülmények között tevékenykednek - a többi 
hátországban levő központhadtáp katonai szervezet (75--80%) az AHKSZ idő
szakában meglevő, állandó jellegű honvédségi, illetve polgári objektumokban 
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helyezkedik el, gyakorlatilag az egész ország területén. Az elhelyezési körülmé
nyek egyben meghatározzák az adott objektumokra vonatkozóan a tömegpusztító 
fegyverek elleni védelmet. Más és más rendszabályok foganatosítása szükséges 
a város belterületén és a lakott területen kívül (távoli helyőrségben) levő hon
védségi objektumban, megint más rendszabály bevezetése szükséges a polgári 
objektumban, valamint a tábori körülmények között tevékenykedőknél. 

A központhadtáp hátországban tevékenykedő katonai szervei tömegpusztító 
fegyverek elleni védelmének megszervezéséhez szükséges vegyivédelmi szak
alegységekkel csak a tábori körülmények között tevékenykedő katonai szervek 

'-:: rendelkeznek. A többi központhadtáp katonai szervnél a tömegpusztító fegyverek 
elleni védelmet elsősorban az adott szerv, objektum saját erőiből és eszközeiből 
kell megszervezni. Ezenkívül maximális mértékben támaszkodni kell a polgári 
védelem által a lakosság védelme érdekében létrehozott védelmi és mentesítő 
létesítmények igénybevételére (mentesítő osztagok, fürdők, gépkocsimosók, pa
tyolat vállalatok igénybevétele mentesítés céljából). 

Az állandó jellegű objektumokban levő központhadtáp katonai szerveinek 
lehetőségük van arra, hogy a tömegpusztító fegyverek elleni védelem rendszabá
lyainak egy részét már békeidőben, az AHASZ időszakában megvalósítsák (a 
személyi állomány részére ~rt fedezékek, óvóhelyek előkészítését, földalatti víz
tárolók létrehozását stb.), másik részét előkészítsék és adott időszakban gyorsan 
végrehajtsák. 

Ezenkívül lehetőség van arra, hogy tömegpusztító fegyverekkel mért csapás 
és rádióaktív anyaggal szennyezett felhő elöl történő kivonás esetén a személyi 
állomány és anyagi eszköz részére szükséges körletek (obiektumok) már békében 
szemrevételezésre és esetleg berendezésre kerüljenek. 

A személyi állomány és technikai eszközök mentesítéséhez szükséges polgári 
intézményeket (fürdő, gépkocsi mosó, patyolat vállalat) ugyancsak számba lehet 
venni és szükség esetén az érintett szervtől igényelni. 

A központhadtáp hátországban tevékenykedő katona_i szervek tömegpusztító 
fegyverek elleni védelmének megszervezésénél - vegyivédelmi és műszaki szak
alegységek hiányában - a központhadtáp magasabbegységeknek, egységeknek és 
intézeteknek maximálisan támaszkodni kell az adott közigazgatási terület polgári 
védelme által tervezett védelmi rendszabályokra és előkészített objektumaira. 

Ezenkívül egy sor rendszabály bevezetése, illetve feladat végrehajtása a 
központhadtáp hátországi katonai szerveinél központilag kerül végrehajtásra. (Pl. 
a vegyi sugárfigyelés és az értesítés az országos sugárfigyelö rendszer útján, a 
csapást szenvedett körzetek mentésének helyi, járási, megyei és országos szintű 
megszervezése, lakosság kitelepítése a veszélyeztetett körzetből stb.). 

A központhadtáp hátországban tevékenykedő katonai szervezetek tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmét az MNHF-ség törzse tervezi és az MN HTP 
TÖF (MNHF h.) intézkedésben szabályozza, a konkrét szakági jellegű felada
tokat az elöljáró szolgálatfőnökök szabják meg. 

A végrehajtás megszervezését az objektum parancsnoka végzi. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezésénél igen fontos a 
helyi körülmények figyelembevétele is a megbízható jó együttműködés megszer
vezése a polgári szervekkel és a közelben levő más katonai szervekkel, csapa
tokkal. 
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II. 

Központhadtáp katonai szervek órzés-védelmének megszervezé1e 

A központhadtáp magasabbegységek, egységek és intézetek őrzés-védelmének 
a megszervezése az alkalmazási sajátosságok figyelembevételével történik. A köz
ponthadtáp mindkét részénél vannak szervezetszerű őralegységek és szállítmány
kísérő alegységek. amelyeknek alaprendeltetése az őrzés-védelem biztosítása. 
A szervezetszerű alegységeken kívül az őrzés-védelem biztosításába a helyzettől 
függően bevonásra kerül az adott hadtáp katonai szerv teljes állománya. 

A központhadtáp katonai szervek őrzés-védelme általában saját erőkkel és 
eszközökkel történik. A helyzettől függően (ejtőernyős dcszantok, diverzáns csa
patok aktív tevékenysége esetén), valamint a védendő objektum jellegétől függő
en (rakéta, lőszer, üzemanyag, robbanóanyag raktárak, szállítmányok stb.) azon
ban a központhadtáp katonai szervei megerősíthetők más csapatokkal is. Pl. a 
központhadtáp előretolt lépcső katonai szervei az összfegyvernemi hadsereg 
második lépcsőjében (tartalékában) levő magasabbegységektől, a hátországban 
tevékenykedő központhadtáp katonai szervei pedig a HAVP alárendeltségében 
levő területvédelmi szerveitől, esetleg a helyi BM és munkásőr szerveitől kap
hatnak megerősítést. 

Az őrzés-védelem megtervezése és megszervezése jelentősen eltér a központ
hadtáp előretolt lépcső és hátországban tevékenykedő katonai szerveinél. Az 
elsőnél az AHKSZ időszakában ennek megszervezése az ismert körülmények 
(,,M" végrehajtása, előrevonása stb.) miatt nem lehetséges, ezért az őrzés-védel
met mindig az adott objektumra, szervre és az adott kÖrül.nényekre, viszonyokra 
konkrétan kell megtervezni és szervezni. 

Sajátosság ugyancsak, hogy a központhadtáp előretolt lépcső katonai szervei 
és objektumai az arcvonaltól általában jelentős (30-40 km) távolságra települnek, 
mégis a földi védelmüket igen gondosan kell megszervezni. A gyosütemű és 
önálló irányokban kifejlődő korszerű hadműveletekben nem lesz összefüggő arc
vonal. Saját csapataink mögött (ez a várható ellenség védelmi felépítéséből is 
adódik) visszamaradnak ellenséges erők, ezenkívül fontosabb központhadtáp 
objektumok megsemmisítésére légi deszantok is ledobásra kerülhetnek. Ezért a 
központhadtáp magasabbegységeknek, egységeknek és intézeteknek állandóan ké
szen kell lenniük az ellenség támadásának visszaverésére. 

Abban az esetben, ha a központhadtáp előretolt lépcső objektumait nagyobb 
erejű ellenséges támadás veszélye fenyegeti a front (hadsereg) parancsnok erőket 
és eszközöket bocsáthat a központhadtáp előretolt lépcső oltalmazására. 

A másodiknál nagy előnyt jelent, hogy az objektumok nagy részénél az őrzés
védelem már az AHKSZ időszakában meg van szervezve és háborús viszonyok 
között csak a megerősítés végrehajtása szükséges. Az ország területén levő köz
ponthadtáp objektumok zárt rendszerűek (kerítés, állandó jellegű építmény), a 
védelmi létesítmények az AHKSZ időszakában elkészíthetők, illetve előkészít
hetők. Hazai területen az ellenség intenzitása kisebb. 

A hadtápobjektumok védelmét a körkörös védelemnek megfelelően, a köz
ponthadtáp magasabbegységek, egységek és intézetek sajátosságainak, valamint 
a rendelkezésre álló erők és eszközök figyelembevételével kell megszervezni. 

Az anyagszállítmányok őrzés-védelmét a KHEL-nél és a hátországban tevé
kenykedő központhadtáp katonai szerveinél a szállítmánykísérő szakalegységek 
végzik. 
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A közúti műtárgyak, fontosabb kereszteződések őrzés-védelmét, valamint a 
vasútvonalak műszaki jelzőberendezéseit és a vasúti műtárgyak őrzés-védelmét a 
közúti és vasúti katonai szervek hajtják végre. 

A tábori csővezeték őrzés-védelmét a csővezetéképítő alegységek végzik. 
Szükség esetén - ellenséges területen - a szakalegységek megerősíthetők harcoló 
alegységekkel is. 

Az MN központhadtáp katonai szervezetek légvédelmi oltalmaz.ása az or
szágos légvédelmi, illetve a front légvédelmi rendszerén keresztül valósul meg. 
A központhadtáp katonai szervei közül csak a szállítmánykísérö alegységek ren
delkeznek légvédelmi eszközökkel (légvédelmi géppuska). Továbbra is szükséges 
egyes fontos· hadtáp objektumok közvetlen légvédelmének biztosítása. 

Az őrzés-védelmen kívül nagy gondot kell fordítani a központhadtáp kato
nai szervek és objektumok álcázására és tűzvédelmére. 

A tűzvédelem szempontjából a legfontosabb teendők, a tűzvédelmi előírások 
betartása, tűzoltó osztagok kijelölése, tűzoltó technikai eszközök és víztartalékok 
biztosítása, tűzoltó technikai eszközök és berendezések hibátlan állapotban való 
tartása. 

A szervezetszerű tűzoltó alegységekkel nem rendelkező központhadtáp kato
nai szerveknél tűzoltó osztagokat kell kijelölni és kiképezni. A tűzvédelmi rend
szabályokat különös figyelemmel kell foganatosítani, a rakétahajtóanyag, üzem
anyag és lőszer raktáraknál, valamint egészségügyi intézeteknél. 

A központhadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelme, őrzése és védelme 
rendszabályainak időben történő és gondos megtervezése és megszervezé.:;e a 
sikeres végrehajtás fontos feltételét képezi. 

Az MNHF-ség törzse a központhadtáp alkalmaz.ási tervének kidolgozásakor 
a tömegplisztító fegyverek elleni védelemre, az őrzés-vé-delemre vonatkozóan a 
következőket kell hogy meghatározza (külön a KHEL-re, külön a hátországban 
tevékenykedőkre): 

- az értesítés rendjét, a jeleket és jelzéseket; 
- a hadtápobjektumok (helyőrségek) állományát, a települési körletek és 

objektumok (helyőrségek) parancsnokait; 
- a megerősítő erőket és eszközöket és azok elosztását; 
- a tömegpusztító fegyverek elleni védelemre, őrzés-védelemre irányuló kü· 

lönleges rendszabályokat; 
- a szomszédos objektumokkal való együttműködés rendjét; 
- a hadtápobjektumok álcázására, valamint tűzvédelmére vonatkozó rend-

szabályokat. 
Az MNHF-ség törzse által kidolgozott központhadtápra vonatkozó tömeg

pusztító fegyverek elleni védelem, őrzés és védelem rendszabályai és végrehaj
tandó feladatok az MN HTP TÖF (MNHF h.)-i intézkedésben kerülnek meg· 
határozásra. 

E tanulmány tartalmánál fogva alapvetően a téma fontoss,ágára igyekszik a 
figyelmet felhívni, ezért nem célja a kérdések részletes fejtegetése. 
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A központhadtáp elvonuló erőinek együttműködése 
a fegyverzettechnikai szervekkel 

Dr. Deák Péter ezredes, 
a hadtudományok doktora 

A felső (hadműveleti) tagozatú hadtáp átszervezésére, e folyóirat jelen pél
dányának hasábjain többször felsorolt elvi tényezők következtében került sor. 
E tényezők természetesen elsősorban a hadtápon kívülről jelentkeznek, vissza
vezethetők a merőben és forradalmian új haditechnika, elsősorban a fegyverzeti 
eszközök és eszközrendszerek csapatainkhoz történő tömeges beáramlására és 
ezzel együtt a régebbi eszközök felváltására. 

Eppen fenti jelenségek következménye, hogy fejlesztési törekvéseink a had
táp szolgálatban nem elszigeteltek, hanem időben és organizációban is egybe 
esnek több olyan elméleti és gyakorlati lépéssel, tényezővel, amelyek közül kettőt 
kívánunk megemlíteni, nevezetesen: 

- a technikai biztosítás jelentőségének, volumenének növekedésével, folya
matainak bizonyos autonomiájával járó elkülönítése, mérnök-műszaki és üzemben
tartói jellegének előrekerülésével önálló, a hadtápbiztosítás hagyományos rend
szeréből kivált háttér ,ágazattá válása; 

- fentiekből eredően a technikai szolgálatok bizonyos integrált, szervezeti 
egységesedése „fegyverzettechnikai" szolgálatba, illetve biztosítási rendszerbe tör
ténő egyesülése, szervezeti átrendeződése a csapattagozattól a felsőszintű gazdál
kodó és vezető szervekig. 

Magától értetődik, hogy e fontos, a hadügyet és hadtudományt is érintő 
kérdések és jelenségek alapvetően átrendezik e két fontos háttér ágazat, neveze
tesen a hadtáp- és technikai biztosítás közötti vezetési és végrehajtási munka
megosztást, az együttműködés elvi kérdéseit, tartalmát, módszereit, intézményeit 
és bázisait egyaránt. 

A kérdés tárgyalásához néhány kiinduló tételt, megállapítást, nem vitatható 
tényt kell figyelembe venni, mégpedig: 

- a technikai és hadtáp (ellátó, egészségügyi, közlekedési) szervezetek, ele
mek egyaránt részei a hadműveleti felépítésnek, a seregtestek sávjaiban, de ezen 
belül a közlekedési utakhoz kötött hátsó szakaszban helyezkednek el, települnek 
egymással közös területfelhasználásban; 
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- a fegyverzettechnikai biztosítási folyamat jelentős arányban tartalmaz: 
kifejezetten anyagellátási feladatokat, ugyanakkor a hadtápbiztosítás szervezetei
nek növekvő, speciális technikai bázisa miatt megnő és relatíve önállósul a „had
táp technikai biztosítás" tevékenységi köre: 

- mindkét biztosítási ágazat a közlekedési hálózat igénybevételét igényli, 
annak fenntartása nélkül nem képesek működni; 

- a vezetés jelenleg érvényben levő rendszerében - más szervezetekkel 
együtt - a hadtáp és fegyverzettechnikai törzsek közös vezetési ponton települnek, 
ami feltételezi a híradás, sz.ámítástechnikai berendezések és egyéb vezetéstechni-

'- kai eszközök, eljárások közös rendszerbe való felhasználását; 
- mind a hadtáp, mind a technikai biztosítási folyamat és azt hordozó 

szervezetek sérülékenyek, mind az ellenség tudatos behatását, mind más „vi:i 
major" tényezőket tekintve, megóvásuk, védelmük összehangolt rendszabályokat 
követel. 

Az így megfogalmazott kiinduló tényezőkből eredően a központhadtáp első 
lépcsőben folyó szerteágazó tevékenység vezetése során a hadtáp szolgálati ágak 
és a fegyverzettechnikai szervek közötti együttműködés a következő területekre 
terjed ki: 

1. A hadtáp és technikai eszrvezetek felé, elsősorban a hadműveleti terüle
ten folyó politikai munka egységének biztosítása. 

2. A hadtáp és technikai szervezetek felkészítéséhez szükséges egységes fel
fogás és a feltételek megteremtése. 

3. A Központ Hadtáp Előretolt Lépcsőjébe csoportosított, illetve azzal 
együttműködően tevékenykedő javító üzemek, műhelyek, javító és vontató zászló
aljak stb. felvonulása, szétbontakozása, hadműveleti területen való csoportosítása, 
vasúti ( vízi) és közúti bázison való települése. 

4. A sávon belül, az MN szárazföldi csapatai mögötti körzetekben a szüksé
ges közlekedési vonalak (közutak, katonai gépkocsiutak, vasútállomások, vasút
vonalak, kikötők) használatának koordinálása, illetve a fegyverzet technikai 
biztosítás részére való ezzel kapcsolatos garanciák. 

5. A hadtáp és technikai csapatok, szállítmányok, vontatólépcsők, közleke~ 
dési hálózat, lelőhelyek, helyszíni kapacitások őrzésének-, védelmének, tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmének együttes megszervezése. 

6. A fegyverzettechnikai anyagraktárak (ellátó dandárba szervezett) általá
nos és szaktevékenységének irányítási összehangolása, követelmények meghatá~ 
rozása. 

7. A jelentős volumenű lőszer, a nagytömegű páncélos, gépjármű, fegyverzeti 
anyagok (javítóanyag, komplettek, alkatrészek, fődarabok, különleges gépjármű
vek, berendezések utánszállítása, eljuttatása a hadsereg tagozatokhoz, illetve azon 
túlra; a szállítmányok besorolása, tervezése és oszloptechnikai vezetése. 

8. A nagytömegű és heterogén hadtáptechnika folyamatos üzemeltetése, hely
reállító javítása; a helyszínen igény bevett egyes műszaki berendezések üzembe
helyezése. 

9. A hadtáp vezetési ponton folyó munka szervezése, a vezetés feltételeinek 
biztosítása, híradás, számítástechnikai apparátus működtetése és az információk 
egyeztetése. 
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10. A KHEL-be csoportosított, illetve azzal együttműködő összes (és ezek 
között technikai) szervezetek minden oldalú biztosítása, ezen belül hadtáp ellátása, 
egészségügyi biztosítása, pénz ellátása, és személyi kiegészítése. 

Így ebben a feldolgozásban a legjelentősebb háttér ágazatok között az együtt
működésért viselt felelősség elhatárolását és megosztását az 1. számú ábra szem
lélteti. 

Jelenleg elsősorban arra vállalkozhatunk, hogy az együttműködési területek 
néhány vonatkozásában előzetes elgondolásunkat kifejtsük. 

1. A vezetés egységének biztosítása terén 

Tapasztalataink és értelmezésünk szerint az MN hadtáp vezetési pontot (az 
erre a célra rendelt, vezérkarnak alárendelt erőkre építve) az MNHF-ség háborús 
törzse tartja fenn. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a viszonylag erős törzskari 
szervezettel rendelkező Hadtápfőnökség szabályozza az ott elhelyezkedő és tevé-. 
kenykedő más szolgálatokhoz tartozó, ezek között elsősorban fegyverzettechnikai 
állomány munkahelyi és pihentetési elhelyezését, belső összeköttetését, ellátását, 
harckészültségét és egyéb néhány kérdést. Természetesen ezt a feladatot csak 
megfelelő adatszolgáltatás alapján lehet megoldani, ezért ezt a felkészítési sza
kaszban tisztázni kell. Eb.bői ered az is, hogy abban az esetben, ha az előretolt 
hadtáp vezetési pontra az operatív vezető állomány kitelepítésre kerül, ennek 
megvalósítása mintegy közös oszlopban történik. 

Egyenesen leVonhitó az a következtetés is, hogy az MN HVP-vel analóg 
vezetési feltételeket az EHVP-n is egy szervnek kell előkészíteni és biztosítani. 
Ezért ennek a feladatnak a felelőse egyértelműen a hadtáp központi „M" törzs 
kell legyen - támaszkodva a hadtáp őr- és biztosító ezred e célra rendelt híradó 
és kommendáns erőire. 

Az EHVP fenntartásával és működésével kapcsolatos feladatok irányítása 
tehát teljes egészében a hadtáp törzsre hárul, annak beh:ő elrendelését azonban 
úgy kell kialakítani, hogy itt három, viszonylag autonom vezetési csoport tevé
kenykedik. Ebben a tekintetben ugyanis önállónak kell tekinteni a hadtáp, a 
fegyverzettechnikai és a nem operatív szervezetek munkahelyét, biztosítani kell 
higgadt és olajozott belső együttdolgozásukat, de a szervezett csoportok közötti 
együttműködést is. Ezért e munkahelyi vezetési csoportok, az ott elhelyezett s.át
rak, törzsbuszok rendszerbe, egymástól optimális távolságra kell elhelyezkedjenek 
úgy, hogy mindhárom csoprtot közös kiszolgáló, biztosító és híradó apparátus 
lát el. 

Mindezek azonban csupán a dologi feltételek oldaláról jelentkező együtt
működési tényezők. Ezek közül is kiemelkedő és elsőrendű vezetési kérdés az 
EHVP híradóközpont, valamint a számítástechnikai eszközök üzemeltetése. Egy
értelmű, hogy egy vezetési pontot csak egy híradóközpont szolgálhat ki, méghozzá 
a híradás valamennyi válfaja (rádió, rádiórelé, vezetékes, mozgó) tekintetében: 
Ugyanakkor nem lenne célravezető ennek a hírközpontnak a teljes integrációja, 

--

elkülönítetten fenn kell tartani a fegyverzettechnikai szervek részére szükséges ,.... 
önálló rádió és rádiórelé forgalmirendszereket, közös tartalékot képezve a manő-
verhez, a csatornák pótlásához. A hírközpont üzemeltetésére, védettségére, zavar
védelmére (REL tevékenységére), azonban egy irányból kell a feladatokat meg-
szabni, ezért ez az MNHF-ség híradó fötisztjére, a végrehajtás pedig az őr- és 
biztosító egység híradó zászlóaljra hárul. 
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Más a helyzet azonban a sz.ámítástechnikai kiszolgálás terén. Ezt ugyanis 
csak egységes, illetve egyesített bázison lehet megoldani. A felkészülés jelenleg 
ezt az egységet nem biztosítja. A megoldás egyik útja az lenne, ha a feltételez
hetően meglevő fegyverzettechnikai programok (software) bekerülnének a 
HKRAK háborús adatbankjában, lehívható feldolgozásban, a technikai törzs 
részére külön kijelzővel. 

A másik út, hogy a fegyverzettechnikai szervek saját, bár nem mobilizált 
számítógép parkja külön végállomást telepít az EHVP-re. 

A vezetési együttműködés leglényegesebb kérdése a hadműveleti-harcászati 
információ. Itt a differenciáltság és az egycsatornás rendszer egységét kell bizto
sítani. Úgy látjuk, a fegyverzettechnikai törzseknek meg kell szerveznie saját 
információját, főleg a szakmai információkat, operatív csoportjai, iJJá.nytisztjei és 
saját szakmai helyzet nyilvántartása útján. úgy tűnik azonban, hogy a hadműve
leti feladatról, helyzetről szóló tájékoztatást az egész vezetési pont részére a 
hadtáp hadműveleti osztály, pontosabban a hadtáp törzs adatnyilvántartó központ 
útján kell szervezni, az iriánytiszt, összekötő csoportok közlekedését, a FRONT
tal való együttműködést és találkozásokat közösen kell szervezni. 

Mind ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a vezetés feltételeinek 
biztosításáért - beleértve az elvi feltételeket is - alapvetően a hadtáp törzsek 
felelősek. 

Úgy gondoljuk nem kell külön kifejteni, hogy az EHVP-n belül az őrzés
védelem, hadműveleti ügyeleti szolgálat, az ellátás, a forgalom, a biztonság rend
szabályai is egységesek. 

2. A lószer ellátás terén 

Ez a kérdés hosszú ideje képezi tanulmányo2lás tárgyát. Vannak olyan néze
tek, amelyek a hagyományos lőszerbiztosításnak a fegyverzettechnikai biztosítás
tól való leválasztás.át, önnállósítását követelik, más nézetek ezzel szemben állnak. 
Abból kell kiindulnunk, hogy a közeljövőben a lőszer ellátás, mint anyagi bizto
sítási folyamat, a fegyvertechnikai szolgálat alapfelelőssége mellett valósul meg, 
Ez azt jelenti, hogy a lőszerellátás mennyiségi, szerkezeti és tárolási igényei, 
döntései az MN fegyverzet-technikai főnök elhatározása alapján fogalmazódnak 
meg. Az MN Hadtápfőnök ( vagy EHVP-n ténykedő helyettese) által irányított 
ellátó dandár szakalegységei, raktárai és lőszerszállító szervezetei ennek a dötés
nek a végrehajtlására hivatottak. Különösen elhatárolódik a felelősség a lőszer 
megfelelő igényű kiszállítását illetően, mert az ellátó dandáron kívül közlekedési 
szervekkel, a vasúti hálózattal, légi és vízi szállítóeszközökkel a szállítást a köz
pont hadtáp közlekedési szolgálatának kell megoldani. 

Ezért az együttműködés útja, láncfolyamata a következő: 

- a hadműveleti feladatról adott (kapott) áltaM.nos információk és a FRONT 
terve alapján a fegyverzettechnikai törzs lőszer ellátó szakközegei megadják az 
általános lőszer igényt és ellátási rendet a hadtáp törzsnek; 

- a hadtáp törzs kiadja előzetes intézkedéseit, melyek a lőszer szállítás fő 
adatait is tartalmazzák, majd ellenőrzi, számveti az ut:ánszállítás realitását, vál
tozatait, elosztja a s2lállítási feladatokat az ellátó dandár, az alárendeltek, az 
egyéb szállítási ágak között; 

- ennek alapján kialakul a lőszer ellátás egyeztetett rendje, amelyet tartal
mazó tervet a hadtáp törzsfőnöke liáttamozása mellett a fegyverzettechnikai törzs 
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készít el és ennek alapján adják ki a fegyverzettechnikai intézkedést a végre
hajtás részleteire vonatkozóan ; 

- ezzel egy időben a hadtáp törzs és a közlekedési szolgálat részéről ki
mennek a szállítási tervfeladatok, szerveződnek az oszlopok, szállítmányok, így 
a lőszer ellátás végrehajtása már a hadtáp szervezetek felelősségi körébe kerül 
át. 

Külön kell foglalkozni a nagyvolumenű lőszerszállítás és a hadászati-had
műveleti széttelepítés érdekében létrehozott Lőszer Tároló és Kirakó Körletek 
és Vasút Allomások kérdésével. E tekintetben az együttműködés a fegyverzeti 
szolgálat főnökség, a stacionáris raktárak és a vasúti katonai szervek között való
sul meg, előre tervezett módon. E körletek és vasútállomások kiszolgálása, őrzés
védelme, vezetése és főleg a rakodás szervezése azonban nem közös feladat, ezt 
a lőszer raktárak és bázisok biztosítják, saját szervezetszerű, illetve ideiglenes 
polgári munkaerőkkel. Természetes, hogy a vasút üzemi feladatokat az erre hiva
tott katonai szervezetek a vasúti szervekkel közösen valósítják meg. Azzal azon
ban számolni kell, hogy a vasút állomások korlátozott volta és várható rombolt
s:ága, tovrábbá a lőszer jelentős fogyasztása következtében ezek a lőszer tároló és 
kirakó körletek, valamint pontok összágazati körletekké, mintegy kirakó állomás 
és tároló állomás csoportokká alakulnak át, aminek következtében a feladatok 
jelentős részét a közlekedési szervek a későbbiekben magukra veszik. 

Mindebből feltételezésünk szerint világosan látszik, hogy az eltérő vezetési 
felelősség és alárendeltségi helyzet következtében a lőszer ellátásban a hadtáp 
törzs, a közlekedési szolgálat, a fegyverzeti szolgálat,. az ellátó dandár parancs
nokság, a lőszer raktárak parancsnoksága, a kijelölt szállító zászlóalj törzsek 
között magas fokú és olajozott együttműködést kell fenntartani és ez a jelenlegi 
meglevő és még továbbra is fennálló szervezeti helyzetben megítélésünk szerint 
részletes megfogalma2lást, mitöbb jóváhagyott okmányt igényel. 

3. A technikai biztosítás területén 
A technikai biztosítás általános rendszeréből eredően a Magyar Néphadsereg 

elvonuló szárazföldi csapatai járműveinek, fegyverzetének, műsz~1ki és híradó 
eszközeinek viszonylag egységes biztosítási folyamatát, feltehetően az Előretolt 
Hadtáp Vezetési Ponton működő, szervezetileg és vezetésileg független a fegy
verzet technikai főnökségek állományából kikülönített csoport szervezi. A Köz
pont Hadtáp Előretolt Lépcsőinek csapataival együttműködő mozgékony javító
vontató zászlóaljak, javítóműhelyek működési és települési körletének kiviálasz
tása a sávon belül bizonyos összehangolás után a közlekedési utakhoz alkalmaz
kodva, a település általános szabályait megtartva a parancsnok jóváhagyása, pon
tosabban a FRONT parancsnok jóváhagyása és a fegyverzet technikai főnöke, 
esetenként a Vezérkar döntése alapján valósul meg. Ezek a szervezetek általában 
zöm.ében a seregtestek hadműveleti felépítésének integráns részeként a szétbonta
kozott csapatokhoz közel működnek, megosztottan tevékenykednek. A sérült 
technikai eszközöket gyűjtőhelyekre, gyűjtőpontokra gyűjtik össze a seregtestektől 

• 

és a csapatrepülőktől, bizonyos javításokat elvégeznek, a nem javítható eszközö- -
ket esetleg helyszíni bázison javítják meg, másokat azonban a hátországi üze
mekbe szállítanak hátra. Ezek a szervezetek nem foglalkoznak (csak kivételesen) 
a Központ Hadtáp Első Lépcsőjébe kikülönített hadtáp csapatok technikai eszkö
zeinek összegyűjtésével, mert ezeket az ellátó dandár komplex, nagyképességű, 
vegyes javítóműhelye részesíti technikai ellátásban. Az ellátó dandár technikai 
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biztosítási igényeit, az alkatrész ellátást, a hátraszállításra kerülő eszközök foga
dását közvetlenül az MN illetékes technikai szolgálat főnökeivel, annak illetékes 
osztiályaival szervezik. A Központ Hadtáp Előretolt Lépcső technikai biztosítását 
tekintve tehát az EHVP-n belül csak alkalmilag jelentkezik együttműködési fela
dat. A szárazföldi seregtestektől hátraszállításra kerülő sérült technika azonban 
általában vasúton kerül a hátországba. Így a vasútállomások, végpontok, berakó
kirakó állomások és kikötők körzetébe ezeknek a technikai eszközöknek a hátra
szállítása vagy a helyreállítandó vasútvonal mentén való gyűjté1,e a technikai 
szolgálat feladata. A vasúti hátraszállítást azonban a hadtáp törzs, pontosabban 
a közlekedési szolgálat szervezi. 

Merőben más a helyzet a hadtáp technikai biztosítás területén. A Közront 
Hadtáp Előretolt Lépcsőbe csoportosított hadtáp technikai javító üzem mozgé
konyságát, felszereltségét illetően az általános technikát javító szervezetekhez 
hasonlóan van kapacitálva. Szétbontakozásra általában a sáv közepén, az anyagi 
biztosításra hivatott ellátó dandár és a harckocsi, gépkocsi, fegyverzeti javító 
szervek között kerül sor. Erre azért van szükség, mert a sérült hadtáp technika 
hátraszállítását illető osztályozása a technikai csapatok által telepített sérült 
technika gyűjtőpontokon történik és annak megfelelően, hogy annak alváza, 
motorja, vagy különleges berendezése hibásodott, osztályozás után kerül a javító
vontató zászlóaljakhoz, vagy a hadtáp technikai javító üzembe, annak valamely 
csoportjához. 

Az EHVP-n belül meg kell szervezni azoknak a hadtáp technikai eszkö2ök
nek a h.itraszállítását, melyeknek alváza, motorja és berendezése egyaránt meg
hibásodott, s amelyek először a gépjármű javító zászlóaljhoz kerültek. Ezt a 
hátraszállítást lehetőleg már vasúton, trélereken, általában a hadtáp technikai 
javító üzem hajtja végre az Előretolt Hadtáp Vezetési Pont hadtáp technika 
javításával megbízott szolgálati személy intézkedésére. A hadtáp technikai javító 
üzem által helyreállított eszközök visszakerülnek a csapatokhoz, a meg nem 
javíthatók pedig általában a vasúton, a hátorszába kerülnek hátraszállításra. 

Más azonban a helyzet azokkal a hadtáp szervezetekkel, amelyek a Központ 
Hadtáp Előretolt Lépcsőben települnek. Az eü., közlekedési dandárok és más 
magasabbegységek javítómühelyei rendelkeznek olyan képességekkel, hogy a szak
technikai eszközök bizonyos javítását elvégezzék. Ezen túlemenően azonban az 
ellátó dandár rendelkezik olyan vegyes javítóműhellyel, melynek kapacitása 
megközelíti a hadtáp technikai javító üzemét, gépjárművek javítására is alkalmas, 
ezért a Központ Hadtápból a magasabbegységeknél meg nem javítható hadtáp 
technikiát és az általános szállító technika jelentős részét is az ellátó dandár javító 
műhelyébe szállítják hátra, illetve annak mozgó csoportjai végzik a helyreállítást 
az eü. dandárok, vasúti-közúti dandár gyűjtőpontjain. Az azonos kapacitás és a 
települési sajátosságok miatt az ellátó dandár javítómühelyében meg nem javít
ható eszközöket a hadtáp technikai biztosító-javító üzembe nem kell és nem 
lehet elszállítani, az EHVP megbízott szolgálati személy utasítása alapján ezek 
az eszközök közvetlenül a hátországba kerülnek. 

fgy a technikai és a hadtáp technikai biztosít.ás azonos rendszerben valósul 
meg. A Központ Hadtáp Előretolt Lépcső csapatainál az általános gépjármű, 
fegyverzeti munkagép és hadtáp technikai biztosítás egy folyamatként, de köz
vetlen hátországi hátraszállítással, a csapatok vonatkozásában mind a technikai, 
mind a hadtáp technikai biztosítás külön folyamatként, speciális javító üzemeken 
keresztül valósul meg. A koordináció a sérült technika hátraszállításában, illetve 
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a hadtáp technikai eszközök meghibásodásának megállapitásában és köL:ös gyűj[é
sében realizálódik. Ezért nélkülözhetetlen az Előretolt Hadtáp Vezetési Ponton 
műszaki képzettségű szakember (mérnök tiszt), a hadtáp technikai biztosítás irá
nyítására, illetve a két folyamat bizonyos összehangolására. 

4. A hadtáp és technikai csapatok ellátása, hadtápbiztosítása terén 
A Központ Hadtáp Előretolt Lépcsőbe csoportosított, illetve ezekkel együtt

működő technikai csapatok hadtápbiztosítása - a technikai biztosítiástól eltérően -
egységes rendszer alapján történik. Az ellátás alapvető forrását anyagi biztosítás 
vonatkozásában az elvonuló seregtestek, a Központ Hadtáp Előretolt LépLsÖ 
egészségügyi, közlekedési magasabbegységei, az őr- és biztosító ezrede és a külön
böző fegyverzettechnikai csapatok, szervek részére egyar.int a Központ Hadtáp 
ellátó dandár tagozati készletei képezik. Ugyancsak ezek a készletek képezik 
magának az ellátó dandárnak a forrását is. Miután azonban az ellátó d3ndár 
alaprendeltetése az MN elvonuló szárazföldi csapatok ellátása, szállítócszközcivd 
a szükséges készletek kisIDllítását csupán ebbe az irányba hajtja végre. ~llJát 
kiszolgáló zászlóalja, az eü. dandárok, vasúti és közúti dandár, valamint a hadtáp 
őr- és biztosító ezred az esetek jelentős részében szükséges anyagiakat maguk 
vételezik. 

Mi a helyzet a fegyverzettechnikai csapatokkal? Miután a fegyverzettechnikai 
csapatok általában előrébb, zömükben a vasúti végponttól távolabb ténykednek, 
anyagi biztosításuk a következőképpen valósulhat meg. 

Alapváltozatként az ellátó dandártól, vagy az azáltal megjelölt kirakó állo
másról vételeznek. Másik változat lehet, hogy a fegyverzettechnikai szervezetek 
azokról az anyagátadó pontokról, találkozó pontokról kapják meg készleteik egy 
részét és szakanyagaikat, amelyeket a szárazföldi seregtestek részére a hadsereg 
hadtáp magasságában kijelöltek. A harmadik változat, amikor bizonyos technikai 
szervezetek anyagokból huzamosabb ideig valamely hadtáp magasabbegységhez, 
az őr- és biztosító ezredhez, esetleg valamely seregtesthez kerülnek utalásra. Az 
ezzel kapcsolatos döntések az MN EHVP-n alakulnak ki, melyekhez a fegyverzet
technikai szervek részéről meg kell adni a technikai szervezetek lehetséges alkal
mazási körzetet, az elgondolást további felhasználásukra, fogyasztási adataikat, 
tervezett mozgásukat. Utaltságukra az EHVP-n kidolgozandó intézkedés a mér
tékadó. 

5. Együttműködés egyéb területeken 
Miután a Központ Hadtáp Első Lépcső csapatai a fegyverzettechnikai S7.er

vekkcl együtt a FRONT hadtáp sávjában tevékenykednek, őrzés-védelmük és 
tömegpusztító fegyverek elleni védelmük a FRONT egységes biztosítási terve, 
illetve a vezérkar intézkedése alapján valósul meg. Feltételezhető, hogy a FRONT 
hadtáp sáv mélységében tevékenykedő szervezetek őrzés-védelme és tömegpusztító 
fegyverek elleni védelme konkrétabb rendszabályait a FRONT parancsnok had-
táphelyettese határozza meg, általában úgy, hogy a saját nemzeti csoportosítá- ..,,= 
saink védelmét és töpfe. elleni védelmét saját erőinkkel és eszközeinkkel kell -
megoldani. A FRONT hadtáp ilyen jellegű magasabbegységeit, őrhadosztályat, 
légvédelmi ezredét a sz0vjet hadtáp csoportosítások, illetve az átkelőhelyek vé
delmére alkalmazzák. Az így kialakított rendszeren belül az Előretolt Hadtáp 
Vezetési Ponton települő hadtáp törzs csupán az őr- és biztosító ezred alkalma-
zására dolgoz ki tervet, illetve továbbítja és adaptálja a FRONT hadtáp törz:.; 
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által kiadott rendszabályokat. A technikai törzs önállóan, illetve a szárazföldi 
seregtestek parancsnokaival együttműködésben szervezik meg saját erőkkel a ja
vító-vontató szervezetek közvetlen védelmét, az eü. biztosításra kijelölt erők ki
vételével. A fegyverzettechnikai alegységek részére a mentőosztag funkcióját a 
technikai szervezeteken belül kell kialakítani, a riasztási rendszert a technikai 
hálókon belül kell megszervezni. Egyértelmű, hogy az együttműködés bizonyo'i 
kérdései a település sajátos fázisaiban, a vasútállomásokon, az előrevonás során 
mégis jelentkeznek, ezek azonban elsősorban a helyzettől függő operatív együtt
működések. Összefoglalóan tehát az őrzés-védelmet és tömegpusztító fegyverek 
elleni védelmet a FRONT tervei szerint a FRONT hadtáp által kiadott rend
szabályok alapján a hadtáp és fegyverzettechnikai törzsek önállóan szervezik meg. 

Hasonlóképpen a hadtáp felderítést a FRONT hadtáp helyettes hadtáp 
sávra vonatkozó terület elosztása alapján az Előretolt Hadtáp Vezetési Ponton 
települő hadtáp törzs és fegyverzettechnikai törzs önállóan szervezik meg. Az 
önálló szervezés azonban szükségessé teszi, hogy a koordinációt a két törzs had
műveleti szervei olyan értelemben hajtsák végre, hogy a felderítési adatok kicse
rélésre kerüljenek, a felderítés ne dublírozódjon. A hadtápbiztosítás természetéből 
eredően általában az utak, átkelőhelyek, egyéb közlekedési vonalak, elsősorban 
az általános hadtáp felderítés objektumát képezik, így az információ szolgáltatás 
elsősorban a hadtáp törzs oldaláról jelentkezik. A hadtáp felderítés és technikai 
felderítés terveit célszerű a két törzsfőnökkel vagy hadműveleti osztály vezetővel 
egyeztetően, kölcsönösen aláíratni. 

A katonai közigazgatást a FRONT hadtáp sávjának mélységében a FRONT 
szervezi meg. Abban az esetben, ha a FRONT a Magyar Néphadsereg Vezér
karával egyetértésben nemzeti seregtestjeink mögött bizonyos körzetet, katonai 
közigazgatásilag a Magyar Néphadsereghez utal, ennek megszervezése nem az 
EHVP, hanem a Vezérkari szervek és kijelölt egyéb szervezetek feladata. Ennek 
alapján az egyes hadtáp vagy technikai zászlóaljak, csapatok, intézetek működési 
körzeteiben, vasúti csomópontokon, vasútállomást birtokló helyőrségekben a hely
őrségparancsnoki tisztet az e szervek által kijelölt hadtáp vagy technikai szerv 
parancsnoka látja el. Az Előretolt Hadtáp Vezetési Ponton ezekkel a szervekkel 
mindkét törzs megfelelő, konkrét együttműködést valósít meg, hasonlóképpen 
katonai szervezetek felé közvetlenül valósul meg a katonai igazságügyi szervek, 
a személyi kiegészítő szervek tevékenysége is. 

Tanulmányunkban a fegyverzettechnikai szervekkel megvalósítandó együtt
működés legfontosabb, valamint ma már megítélhető kérdéseit vizsgáltuk. Attól 
függetlenül, hogy a gyakorlat e tekintetben még számos tapasztalattal fog szol
gálni, célszerűnek látszik a Központ Hadtáp Előetolt Lépcső szervezeteinek fel
készítése során az együttműködés legfontosabb kérdéseit a Működési Utasításo
kon belül írásba foglalni. 

(A melléklet [ábra] a folyóirat végén található.) 
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HADTAPKIKÉPZÉS 

PAJZS-82 gyakorlat hadtápbiztosítása 

Kapus Gyula vezérőrnagy és Papp József őrnagy 

A Bolgár Népköztársaság (BNK) területén 1982. év szeptember 23 - október 
l-ig lefolytatott koalíciós állományú hadászati-hadműveleti parancsnoki és törzs
vezetési gyakorlat, az MN programja szerint is az egyik legjelentősebb feladat 
volt az elmúlt évben. 

A VSZ tagállamai hadseregeinek a Balkán ezen hadászatilag fontos térsé
gében és irányában végrehajtott közös gyakorlata, politikai jelentőségén túl, egy
ben újabb nagy lehetőség volt a szövetséges csapatok és törzseik közötti együtt
működés, a hadászati-hadműveleti és harcászati elvek gyakorlatban történő alkal
mazási készségének fejlesztésére. 

A részt vevő törzsek és csapatok hadtápszervei magas színvonalon, zökkenő
mentesen biztosították a gyakorlat célkitűzései teljesítését. Jól hasznosították a 
korábbi koalíciós, más szövetséges ország területén végrehajtott gyakorlatok tény
leges hadoápbiztosításában szerzett tapasztalataikat, nagy hozzáértéssel használták 
ki a korszerűsödő szaktechnikai eszközök lehetőségeit, tovább mélyítették a 
szövetséges hadseregek hadtáp vezetőszervei, valamint azok vezetői közötti együtt
működést. 

A PAJZS-82 gyakorlat a Magyar Néphadsereg kijelölt csapatainak hadtáp
szervei részére minden korábbinál bonyolúltabb feladatot jelentett. 

Lényegében a hazától több mint 1500 km-re távol, három baráti ország 
területén áthaladva, közel 1,5 hónapos időtartamban volt szükséges a HDS PK 
és operatív csoportja (GY AK VEZ) egy ho., egy e. törzs, valamint egy megerő
sített BMP zászlóalj és más ezredközvetlenek gyakorlata magas színvonalú hadúáp
ellátását biztosítani. 

A gyakorlat értékelése már minden szinten megtörtént. Mint a csapatok, úgy 
a hadtáptörzsek és alegységek is nagy hozzáértéssel, magas színvonalon teljesí
tették feladataikat. A hadtápellátás ilyen elismerésre méltó színvonalú végre
hajtásához nagymértékben hoz21á.járult az, hogy az MN felső vezetése, az MNHF 
elvtárs, valamint a Bolgár elvtársak mindent megtettek a feltételek lehető leg
jobb biztosítása érdekében. 

A gyakorlat hadtápbiztosításának feladatait alapvetően öt nagyobb perió~ 
dusra lehet felosztani, úgymint: 

1. A tervezés - szervezés időszaka. 
2. A tábor előkészítése, a csapatok kiszállítása a gyakorlat színhelyére. 
3. A táboro2lás, bemutató és a parancsnoki- törzsvezetési gyakorlat végre

hajtása. 
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4. A díszszemlére történő átdiszlokálás, a díszszemle tábor ellátása. 

5. A csapatok hazaszállítása, a tábor felszámolása, az eredeti helyzet vissza
állítása. 

A PAJZS-82 gyakorlat hadtápbiztosít.ásának tervezése, szervezése a takaré
kosság messzemenő érvényesítése mellett, a részt vevő csapatok felkészítésével 
egy időben, a HM vezetőszervek és a HDS törzs párhuzamosan végzett tervező
szervező munkájával már 1982. év május hónapjában kezdetét vette, s ebbe a 
tevékenys"égbe a következő hónapban már a rész vevő gl. ho. törzse is bevonásra 
került. 

A hadtápbiztosítás tervezése és megszervezése során elvként tek;ntettük, hogy· 
- a korábbi hasonló gyakorlatokon szerzett „rutint" nem lehet sablonként 

alkalmazni; 
- a behatárolt harcérték és szállítási keretek a lehető legnagyobb hatásfok

kal kerüljenek kihasználásra; 
- a BNH hadtápszervei által felaj,ánlott eszközök és szolgáltatások igénybe

vételéért megszabott térítési árszínvonal lehetőleg alacsonyabb legyen, mint a 
saját erővel történő megoldások költségkihatása; 

- a kiszállításra kerülő hadtápanyagok és technika, valamint a csapatok és 
törzsek tábora méltóképpen képviselje az e téren végbement jelentős fejlődést; 

- HM szervek és a HDS PK által megszabott követelmények a fokozott 
ráhatás és helyszíni ellenőrzés segítségével maradéktalanul végrehajtást nyerjenek. 

L 

A tervezés - szervezés időszaka 

Részleteiben elemezve a végzett munkát, a gyakorlat hadtápbiztosítás.ának 
tervezése, szervezése idején egy sor olyan sajátossággal kellett számolni, amelyek 
a hasonló gyakorlatok során eddig nem, vagy csak részben jelentkeztek. 

Első helyen kell említeni a csapatok, a technika és az anyagi eszközök gya
korlat színhelyére történő kombinált kiszállítási módját, ezen belül is kiemelve 
a vasúti szállítás bonyolúlt, többszöri átrakással és tengeri kompolással történő 
végrehajtás·át. Nem kevésbé volt körülményes a tábor előkészítő részleg anyagai
nak dunai uszályokon, majd vasúton történt oda- és visszaszállítása sem. 

A csapatok hadtápbiztositását nagyban befolyásolta, hogy azok a gyakorlat 
körzetében kijelölt erdőrészben táborszerűen kerültek elhelyezésre, s csak a gya
korlat dinamikája idején bontakoztak szét innen a közeli területen harcrendbe. 
Ugyancsak figyelembe kellett venni, hogy a részt vevők létszáma előre meghatá
rozásra került, így a hadtiápállomány összeállítása során a hazai gyakorlatokon 
megszokott „megerősítésekre" kevés lehetőség volt. 

A gyakorlat hadtápbiztosításának tervezése és szervezése - felhasználva az 
eddig szerzett tapasztalatokat - már a költségvetési év tervezésével elkezdődött, 
így a gyakorlat anyagi biztosításához a szükséges pénzeszközök alapvetően rendel
kezésre álltak. 

A HDS PK HTPH - az elmúlt években lefolytatott külföldi gyakorlatok 
tapasztalatai alapján már május 21-én a 8. gl. ho. PK HTPH-nak kiadta előzetes 
elgondolását a gyakorlat hadtápbiztosítására, július l-én pedig az előkészítő 
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részleg anyagainak kiszállítására, amelyek a felkészülés alapvető szempontjait 
meghatározták. 

A HDS parancsnok (a gyak. vez. magyar helyettese) vezetésével június 
21-24 között szemrevételezés került végrehajtásra a gyakorlat színhelyén, majd 
július 26-29 között egy újabb kiutazás alkalmával a HDS PK HTPH és a, 

Bolgár Néphadsereg (BNH) hadtápfönöke aláírták a BNH által az MN-nek 
átadandó anyagi eszközökről és nyújtandó szolgáltatásokról szóló egyezményt, és 
átadásra kerültek az előre elkészített anyagigénylések. Ezzel egy időben a szern
revételezési bizottság tagjaként a gyakorlatot végrehajtó gl. ho. PK HTPH meg
ismerkedett a gyakorlat színhelyével, a beszerzési és vételezési forrásokkal, mind
ezek alapján képes volt pontosítani elgondolását a hadtrápbiztosítás végrehajtására. 

A szervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk az előkészítő részleg és a 
vasúton elvonuló csapatok önálló hadtápbiztosítási feltételeinek, a táborban el
helyezett állomány és a díszszemlén részt vevők ellátásához szükséges körülmé
nyek kialakítására. 

A hadtápellátás alapgondolatát az képezte, hogy a htp. anyagi szükségletek 
pótlását központosítottan a gl. e. htp. szolgálatán keresztül kellett megvalósítani 
(melynek anyagi forrását a hazai területről kiszállított, légi úton utánszállított és 
a BNH-töl átvett anyagi eszközök képezték). 

Elszállításra került összesen: 44 ja nem romlandó élm. anyag, 30 ja kenyér
liszt, 4 tonna üza., 350 kit. sátor, 1400 rend ruházat, 4800 rend fehérnemű, 3 db 
30 napos készlet eü. anyag. A Bolgár Néphadseregtől átvételre került 26,0 tonna 
élelmiszer és 43 tonna üza. -

Külön említést érdemel a szállítások tervezése, szervezése, mivel az vasúti, 
légi és dunai víziszállítással tfrtént, kombinált módszerrel. (1. számú melléklet). 

A gyakorlaton részt vevp magyar csapatok harcértéke 1982. 07. 01-én vált 
véglegessé és ezzel egy időben kezdetét vette a szállítJások tervezése. 

A tervezőmunka a gyakorlat helyszínén végzett szemrevételezés alapján, az 
MN KSZF-ség, a seregtest törzs (hdm. o., KSZSZF), a gl. ho. TÖF vezette 
tervezőcsoportban került végrehajtásra. Ennek alapján a lehetőségek és a köve
telmények egysége biztosítva volt, amelynek hasznosságát a későbbi helyszíni 
pontosítások is igazolták. 

A bonyolúlt kombinált szállítás megtervezése során elkészített grafikus terv 
alapján került pontosításra az egyes részfeladatok végrehajtásának rendje. A 
grafikus terv a térbeli és időrendi megjelenítés mellett, konkrétan tartalmazta a 
szállít.ások etápjait, így egy okmányon lehetett elsz.ámolni a végrehajtandó fela
datokról. 

A gl. ha. törzse által elvégzett részletes számvetések alapján kerültek a szál
lítmányokba tervezett vasúti fedett kocsik, illetve a folyami uszályon továbbí
tásra került konténerek leigénylésre. Behatárolta a kiszállításra tervezhető anya
gok mennyiségét, hogy az átrakó körlettől csak két és egyenként 5-0 egységes va
gonhosszban számvetett katonavonattal kerülhettek továbbításra. 

A tervezőmunka alapját egyrészt az képezte, hogy a konténerekben kiszállí
tásra kerülő anyagok (a BNH-től kapott eszközökkel) biztosítsák a kiérkező 
előkészítő részleg zavartalan munkáját, a tábor teljes felépítését, és mindemellett 
a 86 fős előkészítő részleg ellátását, másrészt, hogy a vasúton kiszállításra kerülő 
anyagokat, illetve a nehezen átrakható technikai eszközöket már olyan gördülő
anyagba kell málházni, amelyik az indulóállomástól a végállomásig átrakás nélkül 
- áttengelyezéssel - biztosítja a MNK, SZU, és a BNK területén a szállítást. 
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A HOPK HTPH vezetésével a megszervezés időszakában az 1982. február 
2-3-án végrehajtott bemutató foglalkozás anyagára támaszkodva, tartalmas és 
előkészített módszertani foglalkozást tartottak, amely során valamennyi gép- és 
harcjárművezetó gyakorolta a magyar és a szovjet vasúti gördülóanyagra állást és 
az új túpusú UMK 2K/2G és a 4K/4G típ. önrögzítő ékekkel való rögzítéseket. 
Hasznosnak ítélhető meg, hogy mindkét fajta gördülőanyagon gyakoroltatták az 
állományt, mivel méreteiben ezek eltérőek egymástól (a szovjet vasúti kocsi 
hosszabb, de keskenyebb) így sajátos biztonsági rendszabályokat kellett érvénye
síteni. 

A behatárolt vonatszám, valamint az igen nagy ütemű szállítás (közel napi 
1000 km) miatt nem volt lehetőség külön étkezővagon berendezésre és működ
tetésre, így biztosítani kellett a ht. állomány kultú11ált étkeztetését a pihenőkocsik
ban vasúti étkezőasztalok alkalmazásával. 

Kiemelt kérdésként kezeltük a személyi állomány kényelmes utazási felté
teleinek biztosítását. A BA tip. fülkés vasúti kocsikban a ht. állomány I. osztályú 
fülkénként 2-2 fővel, a sorállomány II. osztályú fekpadokkal ellátott, fülkénként 
5-5 fővel, szovjet területen fülkés, illetve termes II. o. hálókocsikban utaztak. 

A szállítások megszervezésében hasznos segítséget adott az MN KSZSZF 
által a gyakorlatvezetőség állományába biztosított közlekedési szakember, aki 
egyben a berakóállomás illetékes KSZI vezetője volt, így a menet közben fel
merült gondokat azonnal képes volt operatíve rendezni. (A szállítások időada-
tait az 1. sz. melléklet tartalmazza). · 

A gyakorlat hadtápbiztosításának alapját képező „Hadtápbiztositási terv" -et 
a HOPK HTPH augusztus 18-án mutatta be a HDS PK HTPH-nek. A terv 
minden részletre kiterjedő volt, alapul szolgált a tényleges htp. biztosítás jó 
színvonalú végrehajtásához. A terv alapján a saját hatáskörben nem biztosítható 
anyagok és htp. technikai eszközök, illetve a szükséges szakállomány vezénylésére 
(kirendelésére) a HDS PK HTPH intézkedett. 

Az 1982. augusztus 24-25, illetve szeptember 03-án végrehajtott elöljárói 
ellenőrzések megállapították, hogy a ho. htp. szolgálat a felkészülést szervezetten, 
a bekövetkezett változásokra operatívan reagálva hajtotta végre, jó szinten meg
teremtette az anyagi biztosítás feltételeit. 

II. 

A tábor előkészítése, a csapatok kiszállítása a gyakorlat színhelyére 

A gyakorlatra elvonuló állomány, technika és anyagi eszközök nyolc ütemben 
kerültek kiszállításra. 

1. A tábor előkészítő anyag konténeres szállítása 

Az egység által 20 t konténerként összeállított számvetés alapján az MN 
KSZF-ség által biztosított konténerek a béke helyőrségben történő lerakás után 
kísérő nélkül kerültek kiszállításra a gyakorlat kirakó állomására. Szállításuk 
Csepel Szabadkikötő és RUSZE között dunai uszályokon történt . 

2. Az előkészítő részleg (86 fő} kiszállítása 

A GL HOPK H vezetésével az előkészítő részleg 2 db AN-26 és 1 db 
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AN-24 típ. repülőgéppel került kiszállításra. A korlátozott teherszállítrási lehető
ségekhez megfelelően igazították a kis~llításra kerülő anyagokat, csomagolásában 
biztosították a gyors málházás feltételeit. Az ellátás folyamatosságának biztosítása 
érdekében tartósított hentesárukból és készétel konzervekből két napi hidegélel
met szállítottak magukkal. 

Az előkészítő részleg a munkáját szervezetten, de az előzetes szemrevétele
zéstől eltérő helyen végezte, melynek oka az volt, hogy a BNH képviselője a 
tábort (a korábban szemrevételezett nyílt gabonatarló helyett) csak erdőben en
gedélyezte felépíteni. Ez a tervezettnél nagyobb munkát, erőfeszítést követelt, 
azonban a részleg parancsnoka vezetésével, az erők célszerű felhaszná1ásával a 
megadott határidőre a tábor így is felépült. (2. számú melléklet). 

A részleg htp. állománya - a ho. ÉSZF vezetésével - a kiérkezés után állo
mányuk ellátása mellett megszervezte a helyszíni beszerzések végrehajtását, a 
táborba kikülönített BNH képviselőkkel felvette a kapcsolatot és előkészítette 
a különböző időpontokban és szállítóeszközökkel érkező állománycsoportok foga
dását, azonnali ellátását. Telepítették és a BNH-tól igényelt vagonokból, vala
mint a hazai területről kiszállított konténerekből berendezték Vilcsidol vasúti 
állomáson a VASÚTI ELLATó ALLOMAS-t, amely a gyakorlat végéig üze
melt. Felfektették és megnyitották a gyakorlati okmányokat és nyilvántartásokat. 
A beérkező htp. állományból fokozatosan megalakították a tábor htp. szervezetét. 

Az uszályok kiérkezése előtt kiküldött közlekedési operatív csoport meg
teremtette az előkészítő rlg. fogadásának feltételeit. 

3. A gyakorlatra áttengelyezhetó vasúti kocsikon (21 db fedett, 10 db pöre) 
kiszállításra tervezett anyagok és technika előrehozott időpontban történő be
rakása 

A határátlépés meggyorsítása érdekében berakásuk egy nappal előbb történt 
a béke helyőrségben. A nehezen átrakható technikai eszközöket már a tengeri 
szállításra előkészítve, rögzítve továbbították az áttengelyező állomásra. 

Tapasztalatként jelentkezett, hogy a berakás során szükséges a vasúti kocsik 
padozatának részbeni cseréjét, illetve megerősítését végrehajtani, mivel azok 
állapota nem volt kielégítő. A későbbiekre levont következtetésünk, hogy célszerü 
a hazai szállítások alkalmával is tartalék, méretre vágott padozatokat a berakó
állomásokon tartalékolni, a csere különösebb szakértelmet nem igényel. 

4. A vasúti berakás 
A berakási tervnek megfelelően két berakóállomáson történt a végrehajtás. 

A lánctalpas technika berakását időben előrehozták, ezáltal jelentősen csökkent 
a rossz l,átási viszonyokból bekövetkező balesetek lehetősége. Ugyanakkor kedve
zőtlen hatásként jelentkezett, hogy a kerekes technika berakásánál nem fordí
tottak megfelelő figyelmet az UMK típ. rögzítőeszköz begyakorlott fogásainak 
alkalmazására. 

A szállítmány szolgálati személyei megfelelő módszerekkel irányították a 
berakást, amely a tartalmas felkészítés eredménye volt. -

5. Határállomáson átrakás, határátlépés, vasúti szállítás végrehajtása Odessz,i 
AA-ig 

A záhonyi átrakókörzet Mándok állomásán került sor a beérkező szerelvé
nyek átrakására. Tapasztalataink szerint a kombinált szállítások egyik legna
gyobb figyelmet érdemlő részének tekinthető ez a feladat. 
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A szervezett átrakást nagyban segítette, hogy: az állomány még a béke
helyőrségben szemrevételezte az átrakás helyét, körülményeit - gyakorlatiasan 
felkészültek; az MN KSZSZF kihelyezett operatív csoporttal irányította a szak
mai Í!!ladatok végrehajtását; az NMHF elvtárs a közeli helyőrség hadtáp erőiből 
eszközeiből ellátó (étkeztető, fürdető, kereskedelmi cikkeket biztosító, eü. ellátást 
nyújtó) állomás működését rendelte el. 

Az átrakiással egy időben került sor az előre berakott vasúti kocsik össze
zárására, továbbá a tengeri szállításra elrendelt rögzítések végrehajtására. 

Mindezeken túl az eddig végrehajtott külföldi szállítások tapasztalatait 
helyesen hasznosították, a szállítás során védőponyvát és szélvédőüveg védőt 
használtak, így biztosították az eszközöket a szállítás alatti rongálódás ellen. 

6. Bekompolás és tengeri szállítás 

A katonavonatok beérkezése előtt 48 órával az MN KSZSZF HDS és ho. 
állományából kijelölt, összevont operatív csoportot érkeztettük (Odessza) 
Iljicsovszk-ba, ahol pontosították a beérkező katonavonatok fogadásának és be
kompolásának rendjét az illetékes szovjet operatív csoporttal. 

Az eddigi gyakorlatban ismeretlen módon vált szükségessé a vasúti kocsik 
súlyszerinti csoportosítása is, melyet a II. szállítmány példás gyorsasággal, az L 
szállítmány nehézségekkel hajtott végre. (A komp egyenletes terhelése érdekében 
a súlyelosztás biztosításáról van szó, mely műveletet már honi területen kellett 
volna elvégezni). 

Mivel a komphajón főzésről nem lehetett· szó az ellátás folyamatosság~l 
érdekében Iljicsovszkban kiosztásra került 2 napi hidegélelem és 1,0 ja tartalék 

,e- élelem, továbbá a korlátozott vízvételi lehetőségek (1 ivócsap) figyelembevétele
vel jelentős ivóvíz készlet került a komp fedélzetén, az előre rögzített személy
s2állító kocsiba berakásra. 

7. A kikompolás és áttengelyezés végrehajtása és a vasúti szállítás 

A V ARNA (Feri boot) kirakókikötőben egy időben volt szükséges meg-
oldani: 

- a két vasúti szerelvény kikompolását; 
- az áttengelyezhető vasúti kocsik áttengelyézését; 
- a kerekes technika kirakását és „lábon" történő menetének megszervezését; 
- a kirakott két katonavonatból 3 kis összsúlyú szerelvény összeállítását. 

A sokirányú feladatkomplcxum zökkenőmentes végrehajtásában alapvető 
szerepe volt a kirakó kikötő parancsnokság és az előre kiküldött magyar közlc-
kedési operatív csoport, valamint a BNH gyakorlatvezetőség hadtápképviselői 
jól összehangolt irányító munkájának, nem utolsó sorban a HOPK h. által vezetett 
és a már kintlevő előkészítő csoport állományából kialakított fogadócsoport 
tevékenységének. 

8. Légi szállítás végrehajtása 
A gyakorlat s2'állítási tervének megfelelően 150 fő került kiszállításra bérelt 

utasszállító repülőgéppel (TU-154-es). 
A légi szállítás befejezéseként a kombinált szállítás utolsó mozzanatában 

került a GY AK VEZ magyar helyettese és szűk operatlv csoportja kiszállításra, 
mintegy rátelepítve a kiérkezett csapatok táborára, átvéve azok vezetését, a 
gyakorlat BNK területén történő előkészítését. 
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Ill. 

A táborozás, bemutató és a parancsnoki törzsvezetési gyakorlat 
végrehajtása 

Az összetetten jelentkező feladatok végrehajtásának irányítását mint már az 
előzőekben többször említettük az MN és a BNH kijelölt minisztériumi szervei, 
a GY AK VEZ-ség, valamint a részt vevő csapatok és törzseik szoros össz
hangban, jó együttműködésben végezték. (Részleteiben 3. számú melléklet). 

A szállítási feladatok részben a BNH-től átvett, részben pedig a vasúton 
kiszállított saját sziállítóeszközökkel kerültek végrehajtásra. A bolgár szállító
járművek a gl. egység ellátó századba bevon".:a, a gl. e. PK HTPH által aláírt 
menetlevéllel közlekedtek, ezzel úgy felhasználásuk, mint üza. és km elszámolá
suk szervezetten történt. Emellett a szállítások végrehajtása sonin ismét tapasz
talható volt a gyakorlatra jellemző nagyvonalúság, a habozás nélküli gépjármű 
igénybevétel, a kapcsolt szállításokról való elfelejtkezés. 

A hetente háromszor kiérkező futár repülőjárat (AN-26) segítségével a tiszta 
fehérnemű biztosítás teljes egészében hazai területről valósult meg, de rend
szeresen kiszállításra kerültek olyan romlandó élelmiszerek is, melyeket a hely
színen nem lehetett beszerezni (sajátosan magyaros hentesáru, zöldségfélék). 

Az egészségügyi biztosítás saját erőkkel és eszközökkel, a BNH által bizto
sított kórházi ellátás esetenkénti igénybevételével valósult meg az elvonuló teljes 
személyi állomány részére. A gyakorlaton csak az - előre leszűrt - egészségesnek 
minősített állomány vett részt. 

Az egészségügyi ellátás alapgondolata az volt, hogy olyan eü. szervezetet 
kell létrehozni, amely a gyakorlat színhelyére történő több ütemű kiszállítás 
ütemeknek megfelelő önálló eü. biztosítását elvégezve egy megbízható, központo
sított táboregészségügyi szolgálatot tudjon képezni. Ennek az elgondolásnak a 
helyességét a gyakorlat igazolta. Az 1 fő ht. és 1 fő tartalékos áltaJános orvos és 
1 fő tartalékos fogorvos, valamint a BNH által segítőként kijelölt bolgár orvos 
főhadnagy a telepített tábor SH-en az eü. ellátást teljes mértékben elvégezte, 
beleértve a napi begyakorlások helyszíni egészségügyi biztosítását is. (A BNH-tól 
átadásra került személyi áilomány eü. ellátása magyar eszközökkel és anyagokkal, 
a bolgár orvoson keresztül valósult meg). 

Célszerűnek bizonyult a kötöző és fogászati gépkocsiból, valamint a sátrakból 
telepített komplexum, amely az objektumnak szinte állandó elhelyezési külsőt 
adott, amellett a gyakorlatban praktikus is volt, s az ellátáshoz így valamennyi 
elem (váró, rendelő, kötöző, fogászat, raktár) egy helyen a rendelkezésre állt. 

A gyakorlaton az egészségügyi panaszok zömében meghűléses, illetve sérülés 
jellegűek voltak, emellett számosan jelentkeztek foghúzás és gyökérkezelé,; 
igénnyel is. 

Az üza. ellátás érdekében a harc- és gépjárművek teljesen feltöltött és le· 
plombált üza. tartáI1yal indultak a gyakorlatra, ezen kívül hazai területről csupán 
1 üza. töltőgk. ( 4 t) E-92 benzin és a magyar technikai eszközök után szükséges 
kenő- és karbantartóanyag került elsMllításra. A szükséges többi üza., valamint 
a BNH-től átadott technikai eszközök kiszolgálásához szükséges kenő- és kar
bantartóanyag a helyszínen került átvételre a BNH szerveitől a már jelzett Vasúti 
Ellátó Allomás-on biztosított tartályvagonokból. 
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A gyakorlatra történő felkészülés időszakában az üza. szolgálatok végre
hajtották az elvonuló technikai eszközök tartályaiban, kannákban, hordókban 
tárolt üzemanyagok minőségének és az üza. technikai eszközök tisztaságának 
ellenőrzését. E tények, valamint a napi feltöltési szabályok betartásának ered
ményeként a gyakorlaton üza. rendszer miatti meghibásodás nem fordult elő. 

A tábor területén a telephely bejárata közelében üza. töltőállomás került 
kialakításra központiasan 4 db töltő gk. alkalmazásával. Az állomás elhelyezése 
biztosította, hogy a telephelyre beálló valamennyi technikai eszköz előzetesen 
feltöltésre kerüljön. 

Az egyedi gépjárművek - elsősorban a GYAK VEZ és a vezető beosztású 
személyek gépkocsijai - esetenként történő feltöltését a BNH előzetesen biztosí
totta, de erre nem került sor. 

Az üza. ellátást, az átvételt és visszaadást, valamint az elszámolás végre
hajtlását nagyban segítette a BNH által biztosított üza. összekötő tiszt, aki az 
elvárható legmagasabb odaadással képviselte az MN érdekeit, saját szolgálatán 
kívül komoly segítséget nyújtott a hadtápszolgálat valamennyi egyéb területén is. 

Az élelmezési ellátás alapjául a gyakorlat teljes ídőtartamára - augusztus 
01-től október 10-ig - előre elkészített és jóváhagyott irányétlapok szolgáltak. 
Az étlaptervezés során figyelembe kellett venni egy sor olyan sajátosságot, mint: 
a vasúti szállítás szerelvényeinek megbízható élelmezési ellátása; a kompátkelés 
esetleges elhúzódása esetén a várakozás alatti ellátás megszervezése; a BNH 
által biztosítható romlandó élelmiszerek; a hazaszállítás előtti készletképzés meg
valósítása stb. Figyelembe kellett venni azt is, hogy a gyakorlat nyári, koraőszi 
meleg időjárási körülmények között kerül végrehajtásra. 

Mindezek alapján olyan változatos, és a várható igénybevételnek megfelelő 
étrend került összeállításra, amely úgy friss, mint gasztrofol és konzerv ételféle
ségeket is tartalmazott, a hagyományos kenyér mellett a fóliázott, tartósított 
kenyér kiszolgálására is sor került. 

A rendszeresített „emelőlábak" ri:szbeni hiánya kapcsán az MN ÉSZF-ség 
támogatása mellett elkészítésre kerültek az új típusú (ZIL-131 G) hűtőgépkocsik 
felépítményeinek daruval való emeléséhez szükséges emelőkeretek, kipróbálásuk 
a helyszínen megtörtént. Az emelőkeretek gyors és megbízható málházást biztosí
tanak, amennyiben 10 tonna, vagy ennél nagyobb teherbírású daru a rendelkezés
re áll. Tapasztalataink szerint használatuk célszerűbb, mint a rendszeresített 
emelölábak alkalmazása. 

A romlandó élelmiszerek beszerzése a tábortól 40 km-re levő TOLBUCHIN 
város polgiári vállalataitól történt a tábor szállítóeszközeivel, a BNH által kiállí
tott utalványok alapján. !gy az elszámolást nem a vállalatok, hanem a BNH 
felé kellett végrehajtani az ide vonatkozó utasítások szerint. 

Az ivóvíz szállításához és tárolásához a saját 4 db vízsziállító gk-n kívül a 
BNH 2 db vízszállító gépkocsit és 2 db 1200 literes utfó.-t biztosított. Ez a 
viszonylag nagy mennyiségű eszköz látszatra először soknak tűnt, azonban szük
ségesnek bizonyult. A rendkívüli és huzamos meleg időjárás mellett a napi 
gyakorlások a tisztálkodáshoz igen nagy mennyiségű víz biztosítiását (30 liter/fő) 
tették szükségessé. A víz vételezésére a tábortól elég messze, a mintegy 12 km-re 
levő VILCSIDOL köztéri tűzcsapja volt kijelölve, ahonnan összesen 3 tábor 
vízvételezését biztosították, ez azt jelentette, hogy időnként torlódással kellett 
számolni. A víz minőségét - azon kívül, hogy zárt vízvezctékhálózatból nyerték -
a tábor eü. szolgálata rendszeresen vizsgálta. 
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A tábor magyar és bolgár személyi állománya meleg étellel történő ellátá
sára központi élm. elló. pont került telepítésre egy közös főzőponttal, önkiszol
gáló rendszerü legénységi és tiszti étkezdével. A teljes személyi állomány részére 
egységes étlap alapján került a kétmenűs étkezés elkészítésre, az 1. és VI. norma 
különbözetének ht. állomány részére történő pótlékolásával. 

A kenyérellátást a főerők kiérkezését követő harmadik naptól a telepített 
2 kemencés TS részleg biztosította. A végig jóminőségű kenyér mellett pogácsát, 
1ángost és egyéb pékárut is készítettek, az étkező állomány megelégedésére. Az 
élesztő kivételével, a nyersanyagok hazai területről kerültek elszállításra. 

Az egység élelmezési raktár a Vasúti Ellátó Allornáson került kialakításra 
vagonokban és konténerekben. A tábor területén a hűtőgépkocsik és egy db 20 
tonnás konténer felhasználásával egy napi ételkészítéshez szükséges nyersanyagok 
kerültek csak tárolásra. Az anyag meglétét az ÉSZF 3-4 naponként 15-20 cikk 
szúrópróbaszerű leltározásával, rendszeresen ellenőrizte. 

A kereskedelmi cikkekkel való ellátás érdekében az engedélyezett kiszállít
ható magyar forint összegnek megfelelő árukészlettel rendelkező katonai kereske
delmi bolt települt a táborba. (Előzőleg a vasúti szerelvények ellátását is ez 
végezte). A tábor területén a BNH legénységi és tiszti boltot (lavka) is telepített, 
amelyek lehetőséget nyújtottak a személyi állomány részére bolgár valutában 
kiadott napidíjak elvásárl:ására. 

A magyar katonai kereskedelmi bolt árukészletének folyamatos feltöltése a 
futárrepülőjáratok útján történt mindvégig. 

A ruházati ellátás és szolgáltatás a gondos előké.szítő tevékenység eredmé
nyeképpen az eddigi hasonló gyakorlatokhoz képest megbízható volt. A tervszerű 
ruházati gazdálkodás és az RSZF-ség hatékony segítségével a gyakorlaton csak 
új és újszerű sátrak kerültek felhasználásra. A gyakorlaton részt vevő teljes 
személyi állomány részére legyártásra és kiadásra került az új típusú egységes 
kabát és az új típusú hálózsák. A ht. állomány ruházati cikkei új és kifogástalan 
minőségűek voltak, a sorállomány ruházata és felszerelése minden cikkre kiter
jedően csak I. écs. (új) volt, ezzel méltóan képviseltük a gyakorlaton a Magyar 
Néphadsereget. 

A gyakorlat során várható igénybevétel ismeretében a ruházati ellátás meg
bízhatósága érdekében kis2lállításra került katonánként 4 rend gyakorló (ebből 
2 rend új raktári készletben) és 1 rend kimenő ruha, valamint cserekészletként 
6 rend fehérnemű, 50°/0 felsőruha és lábbeli, 20°/o felszerelési cikk és 40 rend 
szakács, illetve pék ruházat. A mosatás és textíltisztítás a békehelyőrségben került 
végrehajtásra. 

A személyi állomány fürdetését egy tiszti és két legénységi (ebből egyiket a 
BNH biztosította) fürdővel szervezték, a fürdetéssel együtt a fehérncműcserét is 
biztosították. A fürdetés ennek ellenére nem mindig volt kellően szervezett, az 
előírt heti két kötelező fürdetést alegységenként nem mindig hajtották végre, az 
egyéni és kiscsoportos részvétel volt inkább a jellemző. !gy bár a fehérneműcsere 
összességében a heti 2-2,5-es nagyságot elérte, mégis előfordulhatott, hogy egye
sek akár naponta, míg mások csak hetente váltottak fehérneműt. 

A személyi állomány - különösen a hűvös hajnalokon - az új típusú háló
zsák ellen több kifogást emelt, elsősorban azt, hogy szűk és a két ujja miatt a 
belső mozgás (forgás) korlátozott, továbbá, hogy a huzat alsó része a tépőzárról 
leválik és hideg. 
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A ruházati kisjavítások, mosatások, vasalás és a rendszeres hajvágás biztosí
tása érdekében szolgáltató blokk került berendezésre, ahol ezeken túl a fehér
nemű egyedi mosását és szárítását is biztosították mosógépek és cenrifugiák 
beállításával. A tiszti fürdő közelében külön sátorban a ht. állomány egyedi 
fehérneműinek mosásához is hasonló feltételek kerültek biztosításra. 

A tábor területén - a vezetőorvossal és a BNH képviselőjével egyeztetett 
helyen - a sorállomány részére körülkerített latrinákat, a ht. állomány részére 
egyszemélyes tábori WC-ket telepítettek. 

IV. 

A díszszemlére történő átdiszlokálás, a díszszemle tábor ellátása 

A gyakorlat befejezése után BURGAS repülőterén rendezett diszszemlén és 
nagygyűlésen a gyakorlaton és bemutatón részt vett állomány cgyrésze vonult fel, 
így azok átdiszlokálását a gyakorlatot követően azonnal végre kellett hajtani. 
Az áttelepülés végrehajtására a gyakorlatvezető magyar helyettese külön intéz
kedést adott ki, melyben a hadtáp rendszabályok is meghatározásra kerültek. 

A díszszemle tábor felállítását és berendezését a BNH biztosította, az MN 
részéről csupán 2 mozgókonyhás főzőpont telepítése volt feladat. A tábor állo
mányának ellátása saj,át erőkkel és eszközökkel történt (beleértve a BNH-tól 
a gyakorlat kezdetén átadottakat is). Az ellátás rendszere és színvonala az 
ISZKR táborban biztosítottakkal megegyező volt. 

A díszszemle tábor ellátó állományának Összeállítását úgy végeztük, hogy 
az a díszszemle tábor ellátása mellett a visszaszállítás egyik vasúti szerelvényének 

',r- ellátó részlegét is képezze majd. 
A tábor ellátásához és a vasúti szerelvények várnai bekompolásáig történő 

biztosításához szükséges anyagi készletek átszállításra kerültek, a helyszínen 
vételezés már nem történt, ez jelestősen megkönnyítette az elszámolást. Kenyeret 
egy alkalommal több napra szállítottuk után. 

A tényleges ellátás során bebizonyosodott, hogy hasonló gyakorlatokon a 
ruházati szolgálatnak rendelkeznie kell a nagytömegű felsőruházat szárításához 
szükséges feltételekkel, mert ugyanis a díszszemle alatt keletkezett felhőszakadás 
után a ruházat szárítását csak az ISZKR táborból átszállított eszközökkel (tábori 
kályhák, sllárító sátrak) mintegy 7 óra múltán kezdhették el. 

Ugyancsak szükséges egy rend csak a díszszemle napjára igénybevehető 
felsőruha is, mivel az elázott ruhát ilyen tömegben újra kicserélni általában 
- mint itt is -nincs idő. 

V. 

A csapatok hazaszállítása, a tábor felszámolása, 
az eredeti helyzet visszaállítása 

._ A csapatok hazasllállítására, a tábor bontásra és az eredeti helyzet vissza-
állítására a GY AK VEZ magyar helyettese külön intézkedett. Ez az intézkedés 
részletesen meghatározta az elvégzendő feladatokat és azok határidőit, kitért az 
anyag és technika visszaadására és az elszámolások elkészítésére is, kijelölte az 
elszámolás végrehajtására jogosult bizottságot. Meghatiározta a békehelyőrségbe 
történő visszaérkezés utáni teendőket is. 
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A gl. ho. törzse jól használta fel a kiszállítás során szerzett tapasztalatokat. 
1gy többek között módosította az 1. számú szállítmány szolgálati személyeit, a 
konkrét előkészítés időszakában behatóbban készítette fel azokat stb. 

Bonyolította a hazaszállítás megszervezését, hogy a díszszemlén részt vevő 
állományt külön kellett ellátni, ugyanakkor mindkét katonavonat kialakítását 
végre kellett hajtani újra a bekompolás előtt. 

Az időjárásban bekövetkezett változás miatt 1 napot késett a bekompolás 
megkezdése, amely idő alatt az állomány ellátása nem szenvedett csorbát, mivel 
mint minden feladatnál, ennél is „rátartással" 2 napi plusz élelem volt biztosítva. 

A hazautazás során a szovjet vasutak is jobb feltételeket biztosítottak, így 
a személyi állomány kultúráltan került utaztatásra, ehhez nagymértékben járult 
hozzá az odesszai fogadást előkészítő operatív csoport tevékenysége is. 

A határállomás körzetében történő átrakáskor ismételten ellátópont került 
telepítésre. A sötét időben történő átrakáskor a késő este beérkező szállítmány 
tevékenysége világítási gondok miatt elhúzódott. A szükség követelte helyzetben 
a technikai eszközök vagonra történő rávezetésénél hasznosnak bizonyult a szük
ségvilágító-eszközök és jelsípok használata. 

Az átrakás befejezése után az L szállitmiány parancsnoka és a katonai köz
lekedési szervek képviselői nem pontosították kellő mélységben a szállítás 
további menetét, így ennek következtében a tervektől eltérő módon, az áttenge
lyezhető vasúti kocsik adott szerelvényekhez történő csatlakoztatása késett, így 
a szállítmány is időeltolódással mozgott a továbbiakban. 

Az egészségügyi ellátást a gyakorlatra történt kiérkezés szerinti csoportosí
tásban, a rendelkezésre álló saját erőkkel és eszközökkel valósították meg. A 
békehelyőrségbe történt visszaérkezés után a végrehajtott szűrővizsgálat során az 
állomány egészségi állapota megfelelő volt. 

A gép- és harcjárművek feltöltött és leplombált tartállyal kerültek berakásra, 
a tartályvagonban és töltő gépjárműveken marad üza., valamint átvett, de fel 
nem használt kenő- és karbantartóanyag visszaadásra kcri.=.lt, ezzel együtt a BNH 
képviselőjével elkészítették az elszámolási jegyzőkönyveket. 

Az élelmezési ellátást - a kiszállítás fordított analógiájaként - ismét szerd
vényenként és légi szállítmányonként, valamint a tábort bontó (előkészítő rlg.) 
állományára önállóan kellett megszervezni a kiszállításra létrehozott élm. clló. 
részlegeknek és ellátási módoknak megfelelően. Ez alapján a csapatok a haza
érkezésig történő számvetéssel 8,0 ja főzhető és 2,0 ja tartalék hideg élelmet 
szállítottak magukkal, illetve hagytak hátra a tábort bontó részlegnek. A TS, 4,0 
ja kenyeret előre lesütött (ebből 2,0 ja-t fóliázott) és a BNH-tól átvett 4,0 ja 
tartósított kenyeret. Az összesen 6 ja kenyérrel a határon történő átrakás idő
pontjáig a szerelvények autonom ellátása biztosított volt. 

A személyi állomány fürdetését és fehérneműcseréjét a vasúti berakás előtt 
még a táborban sikerült biztosítani. Ezt követően a szerelvényeken a fehérnemű
cserére önállóan, fürdetésre pedig az átrakóállomáson került sor. 

Az elszámolások végrehajtására kijelölt bizottság a BNH illetékes képvise
lőivel szoros együttműködésben készítették el az elszámolásokat, aláírták az előírt 
jegyzőkönyveket. A bizottság hazautaztatásának idejéig minden kérdést rendeztek, 
megoldatlan probléma és függőben levő, vitás kérdések nem maradtak. 

A csapatok hazaérkezése után az elrendelteknek megfelelően 10 nap alatt 
elvégezték a gyakorlaton részt vett technikai eszközök és htp. szakanyagok kar
bantartását, a kölcsönanyagok visszaszállítását, a gyakorlati elszámolások végre-
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hajtását. A GL HO PK HTPH az eredeti helyzet visszaállításának megtörtén
tét a megszabott határidőre jelentette. 

A nagytömegű sátor karbantartásához - mivel azok zöme esős időjárási 
viszonyok között került lebontásra - tömegesen szükségessé vált a szárítás felté
teleinek biztosítása a karbantartás során. 

A gyakorlat hadtápbiz,tosításának összegezett tapasztalatai 

1. A PAJZS-82-höz hasonló gyakorlatok végrehajtásának évében, a költség
vetés tervezési időszakában, a várható többletköltségek biztosításával a beszerzé
sek időbeni végrehajtásával biztosítani kell a gyakorlat megemelt szükségletei 
tartalékolását. 

2. A gyakorlaton részt vevő állomány felkészítésére az adott tárgyév fela
datait a lehető legnagyobb mértékben a gyakorlaton történő felkészülés szolgá
latJába szükséges állítani. 

3. A határon kijelölt átrakóállomáson a legközelebbi helyőrségből kirendelt 
erőkkel, eszközökkel célszerű ellátópontot telepíteni. 

4, Az MN KSZF-ség a HDS és ho. szaktisztjeiből összeállított közlekedési 
operatív csoportok munkája jól segíti a kombinált szállítások tervszerű végre
hajtását. 

5. A honi területről elszállítandó, illetve a szövetséges ország területén 
igénybeveendő anyagi eszközök, technikai stb. mértékére vonatkozó döntések elő
készítéséhez mindenkor el kell végezni a gazdasi~ossági számvetéseket. 

6. A futárrepülőjáratok szállítókapacitását célszerű kihasználni a hadtáp
ellátást szolgáló után és hátraszállításra is. 

7. A hadtJápvezetés megszervezésénél - a sajátos eltérések mellett is -
biztosítani kell az eredeti alá- fölérendeltségi viszonyok megtartását és érvényesí
tését. 

(Mellékletek a folyóirat végén találhatóak), 
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HASZNOS TAPASZTALATOK 

A hadosztály mozgó adatfeldolgozó pont 
működésének tapasztalatai 

Szenes Zoltán őrnagy 
Schwebl Józsefné pa. és Sikes Jánosné kpa. 

Közel tíz éve, 1 hogy a vezetési folyamatok gépesítésének eredményeképpen a 
hadosztály hadtápvezetési ponton mozgó adatfeldolgozó pontot (MAFP-ot) rend
szeresítettek. A gépi adatfeldolgozó pont (GAP) - a rendszeresítést követő néhány 
évtől eltekintve - kikerült a reflektorfényből. Megszoktuk az új gépi eszközöket és 
lasan elfelejtettük azok használatát. Legalábbis erre mutatnak az utóbbi évek ne
gatív tapasztalatai. ,,Ma még több hadosztálynál ismételten jelentkező fogyaté
kosság a mobil adatfeldolgozó pontok kapacitás-kihasználatlansága. " 2 Egyre 
általánosabbá vált az a vélemény (s ez alól hadosztályunk sem volt kivétel), hogy 
a GAP elavult, programjai lassúak, törzsmunkában nem alkalmazhatók, továbbá, 
hogy a gépi adatfeldolgozás előkészítő munkája - éppen a szűkös idő miatt -
nem illeszthető be a korszerű törzsmunka folyamatába. Meggyőződésünk, hogy ez 
a tudat alatti beidegződés, gátlás, passzív ellenállás károsan hatott a GAP alkal
mazására, s hozájárult annak a tarthatatlan helyzetnek a kialakulásához, amely vé
gül is a GAP „alibi működtetésének" gyakorlatához vezetett. Úgy gondoljuk, nem 
szükséges tovább bizonygatni a helyzet anakronisztikus voltát: egyfelől adott a gé
pi adatfeldolgozás lehetősége, másfelől nem élünk ezzel a lehetőséggel.Ebből az 
alapállásból kiindulva vizsgáltuk felül mi is hadosztályunknál a központilag 
újonnan elnevezett Mozgó Adatfeldolgozó Pont (MAFP) működtetésével kapcso
latban kialakult gyakorlatot. Levontuk a megfelelő következtetéseket, újra-fogal
maztuk a MAFP működésével kapcsolatos követelményeket és feladatokat, éS 
1982 áprilisában a frontparancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton a MAFP-ot már 
az új szellemben működtettük. Írásunkban a gyakorlaton szerzett tapasztalatokat 
kívánjuk közreadni. 

A MAFP eredményes működése 
a szükséges feltételek megteremtésétől függ 

Ahhoz, hogy a GAP-ot rendeltetésszerűen és a várt eredményességgel működ
tessük, egy sor bonyolult, nagyon fontos előkészítő, szervező és felkészítő munkát 

1 Kertai István ezds.: A középgépekkel felszerelt mobil adatfeldolgozó pon
tokról. Honvédelem 1973. 1. szám, 185. old. 

2 Csabai György szds.: a „BAKONY-81" harcászati gyakorlat fontosabb had
táp tapasztalatairól. Hadtápbiztosítás 1981. 3. szám, 76. old. 
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kell elvégezni. Már a felkészítésnél azt a szemléleti módot kell érvé 
amely csak a célként kiltűzött eredmények realizálását fogadja el sike1 

A felkészítő munkát több irányba kell folytatni. Az előkészítő tevel\.c.u;~-o 
egy részét magának a gépjárműnek, illetve a gépjárműben levő középgépek tech
nikai felkészítésére kell irányítani. Ismeretes, hogy az adatfeldolgozó pont kettő 
darab ASCOTA-170/35-TM 20 szorzófejjel ellátott - könyvelőautomatával és 
egy HUNOR-157-158 asztali elektronikus számológéppel van ellátva, melyeket 
egy CSD-344 típusú törzsbuszba építettek be. Nyilvánvaló, hogy ezeket az esz
közöket műszakilag, üzembiztonságilag át kell vizsgálni, az esetleges meghibáso
dásokat meg kell javítani, a hiányzó (elhasználódott) alkatrészeket pótolni kell. 
A feldolgozó középgépek karbantartásához a polgári Információ Technikai Vál
lalat szakszerelőjét kell igénybe venni. Az átlagnál jóval megalapozottabb tech
nikai felkészítést az is indokolja, hogy a GAP-gépkocsi mozgósítási zárolt gép
jármű, vagyis gyakorlatilag az állandó harckészültség időszakában nincs „gazdá
ja", ami érződik is a gépjármű műszaki állapotán. Az a tapasztalatunk, hogy egy 
mindenre kiterjedő - gyakorlatot megelőző - technikai felkészítéssel az üzemel
tetés alatti hibák több mint ötven százaléka megelözhetö.:l 

A felkészítés másik irányát a személyi állomány kiképzése képezi. Ezt a fel
adatot több csoportban és több ütemben célszerű elvégezni. Az egyik csoportot a 
könyvelőautomatákon dolgozó polgáriak (két fő) képezik, akik - mint a hadosz
tály számvitelirészleg dolgozói - üzemeltető állományként vesznek részt a gya
korlaton. Ezeknek a dolgozóknak át kell tanulmányozni mindazon programokat, 
programleírásokat, adatlapokat és eredménytábláZatokat, amelyek használata a 
gyakoraton várható. Nagyon fontos, hogy a felkészítés ne csak elméleti jellegű 
legyen, hanem párosuljon gyakorlati feldolgozással is. A programok gyakorlati 
futtatása során ugyanis egyrészt kijönnek azok a kisebb-nagyobb rejtett hibák, 
amelyek megszüntetése hozzájárulhat az „éles" feldolgozás gyors végrehajtásához, 
másrészt a dolgozók tapasztalatot, jártasságot szereznek a könyvelésben. Ennek 
pedig nagy jelentősége van, mert egy begyakorolt és be nem gyakorolt dolgozó 
programfuttatása között - programtól függően - tíz-hatvan perces differenciák le
hetnek. Naivitás lenne azt gondolni, hogy begyakorolt, felkészült dolgozók nélkül 
eredményesen lehet a MAFP-ot működtetni. 

A másik csoportban a hadtáptörzs tisztjeit kell a várható feladatokra felké
szíteni. Itt a kiképzésnek elsősorban a gépi adatfeldolgozás részükre praktice meg
valósuló előnyeinek megértésére kell irányulnia. Ennek keretében a tisztekkel 
meg kell értetni, hogy a különböző programok részükre milyen adatokat biztosí
tanak, ehhez nekik milyen bemenő információt kell szolgáltatni, végül hogyan kell 
kitölteni és a GAP-nak szabályosan átadni a programok lefuttatásához szükséges 
adatlapokat. Lényeges a begyakorlásnál a résztvevők sokoldalú felkészítése, Nem 
lehet megelégedni azzal, hogy minden szolgálatiág-főnök csak a saját szakmai 
számvetéséhez szükséges adatlap kitöltéséhez értsen, hiszen a törzsmunka team
munka, megköveteli, egymás helyettesítését, kölcsönös munkavégzését is. 

Itt jegyeznénk meg - a tapasztalt egyik hiányosság alapján -, hogy a felké
szítést a hadtáptörzs tisztjein kívül ki kell terjeszteni az egyesített technikai 

3 Az adatok a „BAKONY-81" harcászati gyakorlaton és az 1982. évi frontpa
rancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton történt műszaki meghibásodások elem
zéséből és összevetéséből származnak. 
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szolgálat hivatásos állományára is. A GAP-nak a rendeltetése ugyanis nemcsak az 
anyagi és egészségügyi biztosítási számvetések elkészítése, hanem a technikai, 
fegyverzeti, lőszerbiztosítási feladatok középgépes feldolgozása is. Márpedig meg
felelő kiképzés nélkül a hadtápvezetési ponton tartózkodó többi szolgálatiág sem 
képes programokat alkalmazni. Nem vagyunk egyedül azon véleményünkkel, 
amely szerint a meglevő technikai (pl. kimutatás a gépjárműállomány várható 
veszteségéről és hadrafoghatóságáról) programok mellőzése nemcsak az új eszkö
zök (a fegyverzeti szolgálat pl. három évvel ezelőtt áttért PTK 1096 elektronikus 
számológép használatára) alkalmazásával, hanem az alkalmazásra való felké
szültség hiányosságaival is összefüggésben van. Erre utalnak az egyesített tech
nikai szolgálat azon kezdeményezései (ezekkel a gyakorlat végén, a GAP sikeres 
működése után is találkoztunk), amelyek szerint a gépi adatfeldolgozó pontot a 
technikai biztosítás tervezési munkájának gépesítésébe is célszerű bevonni. Ehhez 
a kérdéskörhöz adalékként kell felfogni azt a tényt is, hogy az ötös számú prog
ramot (számvetés a gépkocsiszállítási szükségletre) a szállíttatók felkészületlensége 
miatt (az adatlapok helytelen, vagy nem időbeni kitöltése következtében) nem 
tudtuk lefuttatni. 

A felkészítő foglalkozásokat célszerű törzsfoglalkozások keretén belül, a 
hadtáptörzs és a számviteli részleg gépi adatfeldolgozó csoportja közreműködé
sével, koordináltan végezni. Mi például a frontparancsnoki és törzsvezetési gya
korlat előtt a kiképzést két ütemben végeztük el. Rövid elméleti alapozás után 
törzsgyakorláson - a feladatkidolgozással párhuzamosan - működtettük a GAP-ot 
és a lehetséges legtöbb programot futtattuk le. A gyakodás során kijöttek az adat
lapok kitöltésével, a programok feldolgozásával, az eredménytáblázatok hasznosí
tásával kapcsolatos hibák és problémák, érezhetőek lettek a gépi adatfeldolgozás 
előkészítő munkájával korrigált munkarend együttműködési gondjai és nehéz
ségei. Mindezen tapasztalatok birtokában a felkészítés második ütemében a fel
tárt problémák megszüntetésére, a hiányosan ismert területek megismerésére, a 
„problémás" programok tanulmányozására, többszöri próbafuttatására, valamint 
az újrendszerű törzsmunka begyakorlására fordítottuk a figyelmet. Ezeket a fel
adatokat a hadosztályparancsnok hadtáphelyettes harcászati kiképzési csoportja 
foglalkozásainak keretén belül végeztük el, melynek egy napján (a havi egynapos 
szakmai továbbképzés terhére) a számviteli részleg tábori adatfeldolgozó csoportja 
is részt vett. Ezzel a módszerrel elértük, hogy a gépi adatfeldolgozás egész fo
lyamatát térben és időben beillesztettük a törzsmunka tágabb értelemben vett 
mechanizmusába, és kialakítottuk azokat a kapcsolatrendszereket, együttműkö
dési mechanizmusokat, melynek eredményeképpen az adatlapokon rögzített be
menő információk a hadtáptörzs részére hasznosítható adatrendszerekké váltak. 
Ugyanis a MAFP által biztosított eredménytáblázatok tartalmilag teljesen megfe
lelnek azoknak a számvetéseknek, amelyeket a magyarázó szövegben a hadtáp
biztosítási tervhez el kell készíteni.4 A begyakorlás után pontosítottuk a hadtáp
törzs munkagrafikonjait, módosítottuk a törzs szolgálati személyeinek tevékeny
ségi jegyzékeit és kidolgoztuk a GAP újrendszerű és begyakorolt munkavégzé
sének működési szabályait. 

A felkészítés harmadik irányát a működtetéshez szükséges ún. járulékos fel· 
adatok képezik. Ezek közül is kiemelnénk az okmányok, az adat- és eredményla-

4 Vö.: Módszertani útmutató a harc hadtápbiztosíás vezetésének megszer
vezésére és végrehajtására. 5. HDS. kiadvány, 1977. 99. oldal. 
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pok előkészítését, esetleges sokszorosítását, mivel a rendszerbelépést követően a 
központi nyomtatványellátás megszűnt. Azt tartjuk helyesnek, ha az eredmény
lapok elkészítését a számviteli részleg állománya végzi, az adatlapok előkészí
tését pedig a szolgálatiág-főn'Jkök hajtják végre. Ezáltal biztosított a munkate
rületek szerinti elkülönülés és a felelősség érvényesítése. A járulékos feladatokhoz 
tartozik még a MAFP áramellátása technikai feltételeinek megteremtése, a munka
rend előzetes kialakítása, a gépkocsivezető, polgári műszerész igénylése, a női dol
gozók munka- és pihenési feltételeinek megteremtése. Ezek a feladatok az előző 
felkészítési tevékenység csoportokhoz viszonyítva kis jelentőségűnek tűnnek, de 

· - megbízható megoldásuk nélkülözhetetlen az eredményes működéshez. 

Végül a felkészítés, s általában a MAFP működtetésének irányításáról, veze
téséről szólnánk néhány gondolatot. A MAFP felkészítésével, funkcionáltatásával 
kapcsolatos összes feladatot a hadtáp törzsfőnöknek kell végezni. Ez neki egyrészt 
deklarált funkciója,5 másrészt a hadtáptörzsben ő az a személy, (parancsnok had
táphelyettesen kívül), aki hatalami-jogi helyzeténél fogva képes szervezési válto
zásokat bevezetni, intézkedéseket kiadni, vagyis a MAFP működéséhez szükséges 
helyzetet, feltételeket, körülményeket megteremteni. Ezt azért hangsúlyoznánk, 
mert vannak olyan vélemények, melyek szerint a MAFP működtetésével kapcso
latos összes konkrét feladatot a hadtáp tervező-szervező tisztnek kell elvégezni. 
Úgy gondoljuk, hogy a hadtáp tervező-szervező tiszt nincs abban a helyzetben, 
hogy egyedül, az elöljárók elvi irányításával megbirkózzon ezzel a bonyolult 
feladattal. Természetesen, amikor azt mondjuk, hogy a hadtáp törzsfőnök felelős 
ezért a feladatkörért, ez nem jelenti azt, hogy neki személyesen kell minden mun
kát elvégezni. Úgy ítéljük meg, hogy a felkészítés első és harmadik tevékenység 
csoprtjáért a számviteli részlegvezetőnek, illetve a szakszolgálatiág-főnököknek 
kell felelni, még a felkészítés második tevékenységcsoportját - mivel kiképzési 
jellegűek, és összefüggnek hatásköri kérdésekkel - a hadtáp törzsfőnöknek cél
szerű személyesen irányítani. A munkakörök és a felelősség ilyen jellegű megosz
tása eredményesen biztosítja a MAFP működtetésével kapcsolatos feladatok vég
rehajtását, másrészt lehetővé teszi a hadtáp törzsfőnök másirányú - szintén sok
oldalú és bonyolult - feladatainak elvégzését. 

A gépi adatfeldolgozás tapasztalatai 

A MAFP tizenkilenc programmal rendelkezik, melyből tizenöt hadtáp jelle
gű, négy pedig fegyverzeti és technikai vonatkozású program. A frontparancsnoki 
és törzsvezetési gyakorlaton mi csak a hadtáp jellegű programokat alkalmaztuk, 
mivel a lőszerellátási programokat a fegyverzeti szolgálat - más gép- és program
rendszerre való áttérés miatt - nem használja. 

A gépi adatfeldolgozás sorrendjét - a parancsnok hadtáphelyettes elhatáro
zásához szükséges adatok fontossági sorrendjének és a feldolgozás lehetséges üte
mének függvényében - a feladattisztázás után a hadtáp törzsfőnök határozza meg, 
aki intézkedik a szolgálatiág-főnökök felé az induló adatlapok kitöltésének sor· 
rendjére, valamint meghatározza a MAFP vezetője részére a feldolgozás rendjét 
és határidőit. 

5 Lásd: Csapathadtáp Szabályzat az állandó harckészültség időszakára. I. 
rész a csapathadtáp megszervezésének, működésének és vezetésének alapjai. 
HM kiadás, 1978. 26. pont. 
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Az áprilisi gyakorlaton mi tizenhárom programot használtunk, melyek több
ségét mind az öt feladatnál lefuttattuk. A többszöri feldolgozás empirikus adatai 
alapján az egyes programok a következő átlagidő alatt dolgozhatók fel: 

1. sz. program Kimutatás a csapatok főbb anyagi mutatóiról 30 perc 

2. sz. program Számvetés az anyagi biztosításra (nagybani anyagi 
számvetés) 60 perc 

4. sz. program Terv a csapatok anyagi biztosítására (részletes anyagi 
számvetés) 80 perc 

6. sz. program 
7. sz. program 

8. sz. program 
9. sz. program 

Terv a csaptok üzemanyag-ellátására 

Üzemanyag-elosztó a csapatok részére 

Terv a csapatok élelmezési biztosítására 
Számvetés a csapatok várható egészségügyi vesztesé
gére és vérpótlószer szükségletére 

20 perc 

30 perc 

30 perc 

25 perc 

10. sz. program Számvetés a csapatok sérültjeinek kiürítésére 5 perc 

11. sz. program Számvetés az orvosbrigád-szükségletre 10 perc 

12. sz. program Kimutatás a hadtáp összefoglaló jelentéséhez 1. (egy 
javadalmazás súlyadatra és anyagi ellátottságra) 10 perc 

13. sz. program Kimutatás a hadtáp összefoglaló jelentéséhez II. (szál-
lítótér és eü. helyzet) 5 perc 

14. sz. program Kimutatás a hadtáp összefoglaló jelentéséhez III. 
(hadtáp személyi és technikai veszteségek) 10 perc6 

15. sz. program Menetszámvetés 15 perc 

Az összes program feldolgozási ideje tehát 8-9 órát foglal magába, amely 
- ha figyelembe vesszük, hogy a MAFP a feladat megkapásától számított második 
órától kezdheti meg csak a munkáját - belefér a hadosztály hadtápbiztosításának 
teljes kidolgozására meghatározott tíz-tizenkét órás normatívákba. Ha figyelembe 
vesszük, hogy az alkalmazott programoknak csak hetven százaléka hadműveleti 
jellegű (vagyis olyan program, melynek adataira a hadtáptörzsnek a tervezés stá
diumában feltétlenül szükség van), akkor a fenti időmennyiség tovább csökkent
hető 5-6 feldolgozási órára. Ez a tiszta feldolgozási idő pedig még akkor is meg
felel a legszigorúbb követelményeknek, ha a gépjavításokra, a közvetlen prog
ramelőkészítő munkára (adatok ellenőrzése, reciprokszámok kitöltése, súlyozási 
szorzók beírása stb.) teljes feldolgozási ciklusonként 1-1,5 órát számolunk. 

Az idő szempontjából nagyon fontos a programok lefuttatási sorrendjének 
megválasztása. Nem lehet egy szigorú, állandónak vett feldolgozási sorrendet 
meghatározni (pl. elhatározzuk, hogy a feldolgozást a programszámok növekedési 
sorrendjében hajtjuk végre, vagy pl. először az anyagi biztosításhoz szükséges 
programokat, majd az egészségügyi biztosításhoz szükséges programokat dol
gozzuk fel stb.). A feldolgozás sorrendjének rugalmasan alkalmazkodni kell a 
parancsnok hatáphelyettes elhatározásához szükséges adatok időbeni biztosításának 
követelményéhez, valamint a rendelkezésre álló adatok feldolgozásának lehetősé
géhez. Mindezt úgy kell végezni, hogy a feldolgozás összidőperiódusa a lehető 

6 A hadtáp összefoglaló jelentések feldolgozási ideje csak egy egységre vo
natkozik. 
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legkisebb legyen. Tapasztalataink szerint a feldolgozást célszerű először az egész· 
ségügyi számvetésekkel kezdeni (9., 10., 11. számú programok), mivel ezen prog
ramoknál a legkisebb a bemenő információk bizonytalansági tényezője, és az in
duló adatlapok húsz-harminc perces elszámolási munkával a feladat megkezdésé
től számított 1,5-2 órán belül elkészíthetők. A második szakaszban a nagybani 
anyagi biztosítási számvetést (mint a parancsnok hadtáphelyettes elhatározásához 
nélkülözhetetlen adatokat biztosító programot), illetve a szakmai számvetéseket 
szolgáltató pnogramokat célszerű lefuttatni. Az utolsó szakaszra kell hagyni a 
részletes anyagi számvetés és a szállítási számvetés elkészítését, hiszen ezen prog
ramok lefuttatásához már olyan bemenő információkra van szükség (pl. lőszer
fogyasztási normák egységenként és feladatonként történő meghatározása, szállí
tási feladatok konkretizálása a csapatok részére stb.), amelyek kiszámítása és 
meghatározása már nagyon időigényes, és négy-hat órát vesz igénybe. 

Fontos az adatlapok kitöltésénél, hogy az azonos típusú bemenő információkat 
lehetőleg mindig ugyanazon szolgálati személy végezze, mert az adatlapok kitöl
tésénél is - akárcsak a programok könyvelésénél - nagyon sokat számít a begya
korlottság. Mértük pl. a részletes anyagi biztosítási számvetés induló adatlapjának 
elkészítési idejét. A ruházati szolgálati főnök, aki meg volt bízva ezzel a feladat
tal, az adatlapot az első feldolgozáskor 1 óra 30 perc alatt, a második feldolgo
záskor 1 óra 10 perc alatt, az ötödik feldolgozáskor 40 perc alatt készítette el. A 
kitöltés során ugyanis számtalan olyan apró fogás, módszer kristályosodott ki, 
amellyel időt lehetett megtakarítani, s amelyek összességében meggyorsították az 
adatlap elkészítési idejét, következésképpen csökkentették a feladat feldolgozási 
periódusát. 

Lényeges mozzanatnak tartjuk a feldolgozás utáni ellenőrzés végrehajtását. 
Ezt a feladatot az illető szakfelelősnek kell elvégezni, aki - miután végrehajtotta 
az adatok verifikációját - értékeli, elemzi az elkészített számvetéseket és felhasz
nálja azokat a harc szakbiztosítási terveinek elkészítéséhez. Az értékelés befeje
zése után pedig jelenti a hadtáp törzsfőnöknek, vagy a parancsnok hadtáphelyet
tesnek. 

A gépi adatfeldolgozás időszükséglete szempontjából nagy jelentőséggel bír 
a gépek megbízható üzemeltetése. Erről már a felkészítés feladatainál szóltunk. 
A gyakorlat során az egyik gépünk összesen 2,5 órát állt meghibásodás miatt mű
ködésképtelenül, a másik viszont csak húsz percig volt üzemképtelen. A meghi
básodásoknál bizonyos típushibákat fedeztünk fel (pl. érintkezők oxidálódása, 
matrixok, gyűjtőkiigazítók, stiftek, szénkefék elhasználódása), amelyek az AS
COTA-k üzemeltetésen kívüli tárolásával, illetve a hirtelen intenzív igénybe
vétellel vanak összefüggésben. Ennek a - véleményünk szerint alacsony - gépi 
meghibásodási aránynak az elérésében nagy szerepe volt a technikusnak, aki a fo
lyamatos, napi karbantartó tevékenységével megelőzte a komolyabb meghibáso
dásokat. 

T anúlságok, következtetések 

A GAP gyakorlaton történt eredményes működése arról győzött meg ben
nünket, hogy az adatfeldolgozó pont - minden kikiáltott korszerűtlensége, műkö
dési nehézsége ellenére - a hadtápbiztosítás tervezésében igen nagy eredményes
séggel és hatásfokkal alkalmazható. Tapasztalataink szerint a középgépes progra
mok alkalmazása mintegy egyharmadára-egynegyedére csökkentik a törzs manuá
lis munkáját. Közvetett haszna még ennél is nagyobb, hiszen a gépi adatfeldol-

151 



gozás reven nyert időt a tisztek a manuális munkánál értelmesebb, hasznosabb, 
konstruktívabb tevékenységre használhatják fel. Altalánossá vált törzsünkben az 
a vélemény, hogy az áprilisi frontparancsnoki és törzsvezetési gyakorlat feladatait 
és követelményeit sokkal kisebb szellemi, idegi és fizikai fáradsággal tudtuk tel
jesíteni, mint az 1980 évi júliusi frontparancsnoki és törzsvezetési gyakorlatot. 

Bebizonyosodott az is, hogy a GAP-pal eredményesen dolgozni csak a közép
gépes feldolgozás előnyeiben mélyen hívő és annak megvalósításáért töretlenül 
dolgozó kollektíva képes. ,,A számítógép pontosan olyan jó vagy rossz, mint az 
adatfeldolgozást végző személyzet .. _7 Ezért továbbra is nagyon fontosnak tart
juk azt a munkát, amely az ezzel kapcsolatos helyes szemléletmód és magatartás 
kialakításáért folyik. 

A gyakorlat tapasztalatai rámutattak arra is, hogy az eredményes működéshez 
nélkülözhetetlen fontosságú előkészítő, szervező munkára, valamint a törzs belső 
munkarendjének gépi adatfeldolgozásnak megfelelő átalakítására van szükség. A 
sikeres működés feltételeit még a gyakorlat előtt meg kell teremteni. 

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a MAFP követelmények szerinti funkcionál
tatásához - a helyi teendőkön kívül - célszerű lenne több kérdésre központilag 
is reagálni. Hosszú évek óta véglegesen kiapadt a gépi feldolgozás okmányait biz
tosító ellátási csatorna, ami arra készteti az alkalmazókat, hogy manufakturális 
módszerekkel pótolják a felhasznált bizonylatokat. Szükség lenne a programok 
korszerűsítésére, gyorsítására, illetve a még „érintetlen" hadtáp szolgálatiágakra 
(pl. ruházati szolgálat, egészségügyi anyagi szolgálat) és területekre való kiter
jesztésére. A technikai programok alkalmazásához pedig programleírásokra és 
nyomtatványokra lenne szükség. 

Mindezen kérdések megoldása hozzásegítene bennünket közös ügyünk, a 
vezetés-gépesítés munkájának további kiszélesítéséhez. 

7 Lásd: Mórocz Lajos vőrgy.: A csapatvezetés gépesítésének helyzetéről. 
Honvédelem, 1973. I. szám. 150. oldal. 
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FOLYÚIRATSZEMLE 

INFORMACIONNIJ SZBORNYIK 

Megkerülő osztagok alkalmazása hegyes 
erdős-hegyes terepen folyó támadáskor 

lrta: G. GUNCE ezredes (RSzSzK hadsereg} 
( Megjelent az „Informacionnij Szbornyik" 1978/16. számában) 

Hadseregünk által a Hitler-ellenes háboníban szerzett tapasztalatok azt iga
zolják, hogy a jól kiképzett és begyakoroltatott gyalog és hegyi lövész alegységek 
és egységek sikeresen folytathatnak hegyekben támadást a legnehezebb viszonyok 
között. 

Különösen elkeseredettek voltak a román csapatok által a szovjet csapatok
kal együtt Csehszlovákia felszabadításáért vívott harcok. A Magas-Tátra, az 
Alacsony-Tátra és Javonia hegyeiben csapataink sikeresen alkalmazták a meg
kerülő osztagokat a fontosabb objektumok és az elJenség védelmi támaszpont
jainak birtokbavételére. Az alegységekből, gyakran egységekből alakított meg
kerülő osztagok korlátozott látási viszonyok között az ellenség harcrendjei kö
zötti hézagokon és a nehezen járható terepszakaszokon áthaladva törtek be az el
lenség elhelyezésébe, a szárnyakon és hátulról rohamozva meg a védelem fontos 
objektumait. Ezzel azok megkönnyítették a frontálisan támadó főerők tevékeny
ségét. 

A megkerülő osztagok alkalmazásának szükségességét alátámasztják csapa
taink által hegyes terepen lefolytatott harcászati gyakorlatok tapasztalatai is. 
Az utóbbi időben lefolytatott harcászati gyakorlatok lehetővé tették egy sor pa
rancsnoki kádereinket érdeklő fontos kérdésnek elméleti megalapozását és gyakor
lati megoldását. Ez vonatkozott azon tagozatok megállapítására, amelyeknek ér
dekében megkerülő osztagokat kell alkalmazni, továbbá azok erőinek és eszközei
nek, harcbavetése idejének megállapítására. 

Az ezzel kapcsolatos nézeteket azért szükséges pontosítani, mert különböző 
nézetek lehetnek. Így pl. azt állították, hogy egyedül az ezred és a hadosztály 
az a tagozat, amelynek érdekében megkerülő osztagokat kell szervezni, hogy erre 
a célra a hegyi lövész alegységek a legalkalmasabbak, hogy ezeknek az osztagok
nak olyan kisebb alegységekből kell állniok, mint a szakasz-század, mert ezek 
jobban be tudnak szivárogni az ellenség elhelyezésébe. 

Tapasztalataink szerint, megkerülő osztagokat minden tagozatban - zászló
aljtól, hadosztályig bezárólag - célszerű megalakítani. Ha a század föirányban 
tevékenykedik, akkor is célszerű megkerülő osztagokat megalakítani. A helyzet 
szükségessé teheti azt is, hogy az összfegyvernemi hadseregnél hozzunk létre meg
kerülő osztagot. 
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Igazolást nyert azoknak az elvtársaknak a véleménye, akik azt állították, 
hogy hasonló feladatok megoldására a hegyi lövész csapatok a legalkalmasabbak. 
Ez azért igaz, mert azokat felkészítik a harctevékenységek nehezen járható hegyes 
terep viszonyai közötti megvívására. Kétségtelen, hogy ezzel a feladattal megbir
kóznak a jól begyakoroltatott lövész alegységek is. Elvileg mi azt javasoljuk, hogy 
a magas hegyi irányokban tevékenykedő megkerülő osztagokat, hegyi lövész al
egységekből (egységekből), a más irányokban tevékenykedőket pedig lövész al
egységekből, egységekből hozzák létre. 

A helyzettől függően a megkerülő osztagok megalakítása történhet akár 
a harc előkészítésének idején, akár annak folyamán. 

Azokban az esetekben, amikor azok megalakítására a harc előkészítésének 
idején kerül sor, erre a célra a második lépcsőből vagy az összfegyvernemi 
tartalékból alegységeket (egységeket) kell kijelölni. Amikor ez a harc folyamán 
történik, akkor azokat meg lehet alakítani a legmagasabb sikert elérő, elsőlépcső 
alegységekből (egységekből) is. 

A megkerülő osztagok állománya és az, hogy azokat milyen mélységbe kell 
előrevonni, függ attól a tagozattól, amelynek érdekében azok tevékenykednek, az 
ellenség erőitől, az ellenség elhelyezése mélységbe való átszivárgás lehetőségei
től, az időjárástól, az évszaktól és egyéb más tényezőktől. 

Számtalan gyakorlat tapasztalatai alapján mi arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a megkerülő osztagok megalakítása történhet a harc előkészítésének idején, 
a helyzettől függően azoknak harcbavetése lehetséges a főerők támadása előtt 
vagy annak kezdetén, valamint annak folyamán. 

Az osztagoknak a támadás kezdete előtti harcbavetése leggyakrabban úgy 
történik, hogy azok rejtve, általában éjszaka vagy nappal, rossz látási visxonyok 
között szivárognak át az ellenség elhelyezésébe, felhasználva az erdős-hegyes te
repet. 

A harc folyamán a megkerülő osztagok főbb feladatai a következők lehetnek: 
az ellenség hegységben szervezett védelmének megkerülése, annak a szárnyakról, 
vagy hátulról való megrohamozása a frontálisan támadó magasabbegységek (egy
ségek) tevékenységének, a hágók, szurdokok vagy hegyi átjárók felszabadításának 
megkönnyítése; az ellenség védelmének mélységében levő útcsomópontok, átjá
rók szurdokok birtokbavétele abból a célból, hogy lehetetlenné tegyék az ellen
ségnek az egyik irányból a másikba, vagy a mélységből való manőverezést; az 
ellenség mögöttes területére való lendületes átszivárgás meghatározott irányokba és 
a kerülőutak lezárása, a védelem új hegyszakaszokon való megszervezésének meg
hiúsítása; a műtárgyaknak és hegységeknek a frontálisan tevékenykedő magasabb
egységek (egységek) beérkezése előtti birtokbavétele. 

Ezeket a feladatokat a megkerülő osztag önállóan, más megkerülő oszta
gokkal, vagy légi deszantokkal együttműködésben hajtja végre. Nagyon fontos, 
hogy ezeket a feladatokat végrehajtó csapatok között megszervezzék a szoros 
együttműködést. Ugyancsak fontos az ismertető jelzések megállapítása. 

Az elmondottakból más következtetések is levonhatók: a megkerülő osztagok 
kiküldésével minden tagozatnak az a célja, hogy megkönnyítse a megszabott 
feladatok végrehajtását; a feladatoknak a megkerülő osztagok általi végrehaj
tásában fontos szerepet játszik a menetvonal kiválasztása, a harcrend, valamint 
harctevékenységek módjának meghatározása az előre nem látható szituációkban; 
a megkerülő osztagok tevékenysége feltételezi az ellenség elhelyezésébe való vi
szonylag mély beszivárgást a megkerült csoportosításoknak a szárnyról és hátulrói 
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való megtámadása céljából (a megkerülő osztagokat olyan mélységre kell kikül
deni, hogy azok ott állományuktól függően, egy meghatározott időn át önállóan 
tudjanak harcolni); a megkerülő osztagok által végrehajtott manővert döntő, vá
ratlan rohammal és az ellenség szárnyán és hátában folytatott támadással kell 
befejezni. 

A megkerülő osztagok sokoldalú felkészítésének különös fontossága van. Az 
utóbbi években lefolytatott harcászati gyakorlatok tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy ezt a feladatot két jellemző sajátosság figyelembevételével kell megoldani: 
először, a megkerülő osztagot akkor kell a támadás kezdetén felállítani, amikor a 
harc központi kérdése minden olyan intézkedéseknek a végrehajtása, amelyek biz
tosítják számára az ellenség védelmébe való átszivárgást; másodszor, a megkerülő 
osztag felállítása a támadás idején célszerű, mivel az ellenség védelmében levő 
hézagok és áttörések következtében könnyebb annak mögöttes területére átszivá
rogni. 

Kétségtelenül lehetnek olyan körülmények is, amikor a felderítés adatainak 
alapján meg lehet állapítani azt, hogy az ellenség harcrendjeiben hol vannak hé
zagok, vagy nyitott szárnyak, amelyek lehetővé teszik a megkerülő osztag szá
mára azt, hogy gyorsan átszivárogjon az ellenség védelmének mélységébe. 

Felállításától függően a megkerülő osztag feladatát az elöljáró parancsnok 
a támadás kezdete előtt, vagy annak folyamán szabja meg. A feladat-megszabá
sakor közölni kell: az ellenségre vonatkozó és védelmi rendszerének rövid adata
it; annak az alegységnek (egységnek, magasabbegységnek) a feladatát, amelynek 
érdekében a megkerülő osztag tevékenykedik; a megkerülő osztag harcfeladatát, 
annak megerősítő és támogató eszközeit; a készenléti időt; a megkerülő osztag 
tűztámogatását; az anyagi-, technikai és egészségügyi biztosítás rendjét és a jelzé
seket. 

A feladat megkapása után a megkerülő osztag parancsnoka meghozza a 
térképen elhatározását és pontosítja azt a terpen az ellenség elhelyezkedésébe való 
átszivárgás előtt. Ezután az alárendelt alegység (egység) parancsnokokkal együtt 
szemrevételezést végez, amelynek során pontosítja a harcfeladatokat és megszer
vezi az együttműködést. 

A megkerülő osztag harcfeladat végrehajtására való felkészítése során meg 
kell oldani az alábbi legfontosabb kérdéseket: az ellenség elhelyezésébe yaló át
szivárgás irányának és idejének meghatározása; a megkerülő osztag az ellenség
gel harcérintkezésben levő csapatok, valaimnt azok tüzérsége általi támogatása 
rendjének pontosítása; a felderítő alegységekkel, a légideszanttal, a megkerülő 
osztag tevékenységi irányában frontálisan támadó csapatokkal való együttműkö
dés rendjének meghatározása. 

Az osztagnak az ellenség elhelyezésébe való átszivárgásnak tárgyalásakor 
meg kell említeni, hogy nagy szerepet játszik a terep, a látási viszonyok, az ellen
ség által nem, vagy kevésbé védelmezett ösvényeken, kis völgyeken való átszivár
gás lehetősége. Télen különösen célszerű a megkerülő osztagoknak sítalpakon 
tevékenykedni hóviharban, ködben, vagy éjszaka . 

A megkerülő osztag tevékenysége kezdeti idejének meghatározásakor nagy je
lentősége van a pontos számvetésnek, hogy az ellenség megkerülése idejében vegye 
kezdetét. Mert például, ha az osztag idő előtt szivárog át az ellenség mögöttes 
területére, lehetséges az ellenségnek a csapatok frontális támadásának kezdete 
előtti megsemmisítése. Következésképpen a megkerülő osztag tevékenysége kezdete 
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időpontjának meghatározásakor az a legfontosabb, hogy biztosítva legyen az 
együttműködés a frontálisan támadó csapatokkal (vagy légi deszanttal), figye
lembe véve a kitűzött célhoz való kijutásnak reális lehetőségeit, magától érte
tődik, hogy ilyen összehangolásra megbízható összeköttetés - különösen rádió
összeköttetés hiányában - nincs lehetőség. 

A nagy figyelmet igénylő kérdés a megkerülő osztag anyagi es egészség
ügyi biztosítása. Arról van ugyanis szó, hogy leheteségesek olyan esetek, amikor az 
kénytelen hosszabb ideig elszigetelten tevékenykedni az ellenség elhelyezésében, 
ami különleges intézkedések végrehajtását teszi szükségessé az anyagi és egész
ségügyi biztosítás, különösen azonban a lőszerellátás vonatkozásában. U gyanak
kor az osztag készletei ne vezessenek mozgékonyságának csökkenéséhez. Ezért 
kell az osztag állományába különleges csoportokat szervezni, széles körűen fel
használva a terhek málhaszállítását, ha a lehetőség megengedi, akkor a helikop
tereket. 

A harcfeladat végrehajtásának céljából a megkerülő osztag időben kezdje 
meg előnyomulását az ellenség elhelyezésébe való átszivárgás és az objektum bir
tokbavételének céljából. A menet alatt a biztosítás a helyzettől függően lehetséges 
elől a biztosító járőrök, vagy előőrsök, a szárnyakon pedig - figyelés által. 

A megadott körletbe való kijutás után az osztagparancsnok a helyszínen pon
tosítja az alárendeltek feladatait, az alegységek felveszik a harcrendet és lendüle
tesen megrohamozzák az ellenséget. 

A harctevékenység folytatásakor az osztagparancsnok nagy figyelmet fordít 
a szárnyak és a hátulról való biztosításra, továbbá a váratlanság elérésére. 

A roham terepszakaszát ajánlatos az ellenséghez minél közelebbre kijelölni. 
Ha az osztag állománya kicsi, akkor az harc előtti, vagy méginkább menetalakzat
ban közelítse meg a roham terepszakaszát. 

Ezután az osztag szétbontakozik és megrohamozza az ellenséget, rendszerint 
több irányból - a szárnyakról és hátulról, bekeríti és megsemmisíti azt. 

Az objektum elfoglalása után a megkerülő osztag parancsroka megerősíti a 
birtokbavett terepszakaszt (objektumot), megszervezi a körkörös védelmet és meg
akadályozza az ellenség visszavonulását vagy tartalékainak a mélységből való 
előrevonását. Hogy az ellenség ellenlökései ne érjék az osztagot váratlanul, ál
landóan folytatni kell a felderítést és a figyelést, ami lehetővé teszi azt, hogy idő
ben intézkedéseket foganatosítsanak az elveszett állások visszaszerzésére irányuló 
kísérleteknek a visszaverésére. Az osztagparancsnok intézkedéseket foganatosít a 
nehezen járható uralgó magaslatok védelmére, amelyeket neki bármilyen áron is 
tartani kell a frontálisan tevékenykedő főerőknek a beérkezéséig. 

Befejezésül meg kell állapítani, hogy a megkerülő osztagok jól megszervezett 
és a frontálisan rohamozó csapatokkal szoros együttműködésben végrehajtott te
vékenysége maga után vonja az ellenség gyors megsemmisítését, a támadás üte
mének növelését és a harcfeladatok sikeres végrehajtását a legnehezebb viszonyok 
között is. 
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TbUI H CHA61EHNE 
COBfflKHX BOOPJJKEIIIILIXCBJI 

A hegyekben télen folytatott tevékenység sajátosságai 

lrta: B. Kuzmin ezredes a középázsiai KK HTP TÖF-e 

(Megielent: a „Tii i Sznabzsenyije" 1980/2. számában) 

A csapatok tevékenysége hegyekben télen jelentős gondot jelent a hadtáp 
szakemberek részére is. Az átszegdelt terep, a kevés számú út, azok üzemelteté
sének, előkészítésének és fenntartásának nehézségei, a hegyi szakadékok veszé
lyei, a speciális időjárás és hőmérséklettől és más tényezőktől nagymértékben 
függ a csapatok anyagi eszközökkel meghatározott időben történő ellátása. 

A hőmérséklet nagyfokú ingadozása, a világos napok rövidsége, a csökkent 
légnyomás kihat az emberek állapotára, de a technikára is. Csökken a gépkocsik 
motorjainak a teljesítménye, megnövekszik az üzemanyag-felhasználás. A rendkí
vüli fizikai megterhelés, a levegő ritkasága, a hőmérséklet éles változása követ
keztében a harcosok gyorsabban elfáradnak, érzékenyebbé válnak és könnyebben 
megfáznak. 

A csapatok hadtápbiztosítását tervezve hegyekben, mindenkor szükséges fi
gyelembe venni, hogy az egyik harcoló alegység lehet, hogy a főerőktől elszakadva 
jelentős távolságra és nehezen járható terepszakaszokon tevékenykedik. Ezek
nek a harcosoknak a személyi felszerelése és fegyverzete meg kell, hogy feleljen 
az eléjük állított feladatoknak. A fizikai erő regenerálására, helyreállítására, az 
élelmezési ellátásra olyan kalóriadús termékeket és ételeket kell belállítani, melyek 
nem követelnek hosszabb előkészítést és feldolgozást. Ezért a harcosokat meg kell 
tanítani, hogy önállóan legyenek képesek meleg étel elkészítésére, felhasználva a 
helyszíni tüzelőanyagokat, spiritusztablettákat és gyorsan felállítani a helyi anya
gokból (hóból és fából) egyszerű fedezéket, melyek csökkentik az időjárás ha
tását. 

Jó példáúl szolgál a hadtápbiztosítás megszervezése szempontjából a nem
régen végrehajtott gépesített lövészezred harcászati gyakorlata. Ennél a gl. e.-nél 
a parancsnok hadtáphelyettes Ja. Fajzullin a gyakorlat megkezdése előtt a hadtáp
szolgálat beosztottjainak foglalkozást vezetett le, amelyen hasonló harcászati és 
hadtáphelyzet került feldolgozásra, mint ami várható volt a gyakorlatban. Meg
vizsgálták az anyagi eszközök gépkocsira történő málházásának, rögzítésének, a 
település és elhelyezkedés különböző módszereinek kérdéseit. 

Ja. Fajzullin tiszt elvtárs különös figyelmet fordított a gépkocsivezetői ál
lomány felkészítésére. Végrehajtották a gépjárművek technikai vizsgálatát, ellen
őrzését, kiegészítették a gépkocsik tartozékait, a száneszközöket. Minden egyes 
gépkocsit hegyi fékkel és homokos ládákkal (homokkal is), az üzemanyagtöltő
gépkocsikat kiegészítő tűzoltó-felszereléssel láttak el. Minden öt gépkocsi részére 
vonórudat adtak ki. A személyi állomány melegedésére és a víz melegítésére meg
emelt tüzelőkészleteket hoztak létre. 
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A gépkocsivezetők részére elengedhetetlenül szükséges vezetési készség el
érése érdekében a gépkocsivezetőkkel oszlopmenetet hajtattak végre hegyes te
repen, nehezen járható útszakaszok beiktatásával. Nem egyszer vált szükségessé 
különböző meghibásodások javítása, meredek hegyi-lejtők leküzdése, a terepjáró
képességet fokozó eszközök használata, ,,szennyezett terepszakaszokon" való át
haladás, és technika mentesítése. 

A „Gyülekező" jelre a hadtápalegységek a meghatározott időre elfoglalták 
a kijelölt körletet, és települtek, betartva az álcázás rendszabályait és felhasz
nálva a terep védőképességét. 

A hadtápbiztosítási terv elkészítésekor Ja. Fajzullin alezredes a fő figyelmet 
az első lépcsőben levő alegységek időbeni lőszerrel, üzemanyaggal, élelemmel és 
vízzel való ellátására fordította. Figyelembe vette az oszloputak és más utak nagy
fokú leterheltségét az előrevonuló csapatokkal, és az első lépcső minden menet
oszlopába besorolt gépkocsikat anyagi eszközökkel felhmálházva. Ismerve a hegyi 
táj ssajátosságait, következetesen azt is, hogy az alegységparancsnokokkal a híradás 
fenntartása megnehezül és ezért a hadtápfőnök korábban egyeztette velük a talál
kozási körleteket, meghatározta a felismerés kölcsönös jeleit. 

Az alparancsnoki szakállomány is kezdeményezőkészséget és erőfeszítést tett. 
Például, az üzemanyag-szolgálat beosztattjai végrehajtották a harckocsik, PSZH-k 
feltöltését. V. Propov zászlós a meghatározott körletekben kijelölte az üzemanyag
töltő gépkocsik helyét és ha a helyzet úgy kívánta, gyorsan telepítette a megerősíté
sül adott TTP-ot. 

A gyakorlat egyik mozzanatában szükségessé vált előrevonást végrehajtani és 
a kijelölt körletben az alegységeket és megkerülő osztagokat is üzemanyaggal fel
tölteni. 

Az előrevonás alatt (gépkocsicsoporttal) az üzemanyag-szolgálat technikusa, 
V. Zalezsatuj zászlós váratlanul közlést kapott a menetvonalon levő híd megron
gálásáról. A tapasztalt szakember nem idegeskedett. A foglalkozásokon többször 
kellett megoldani váratlan feladatokat. Keresett egy lejtős partszakaszt, megmérte 
a jég vastagságát és meghatározta a gépkocsivezetőknek a mozgás irányát és azt, 
hogy mindegyik gépkocsi nem mehet az előző nyomán. Atmentek a túlsó partra 
a jégtakarón és az előírt időben eljuttatták az üzemanyagot. Határozottan és meg
győzően tevékenykedtek egy másik esetben is, amikor a harcászati helyzet kevés 
időt biztosított az üzemanyag clőreszállítására és a harcjárművek feltöltésére. 

Miután megérkeztek a kijelölt helyre, a terepet figyelembe véve telepítették 
a töltőeszközöket és kombinált módon, felhasználva a töltő aggregátort (TA), 
hordókat és kannákat, végrehajtották a feladatot. 

Közismert, hogy milyen jelentőséggel rendelkezik - különösen télen - az 
étel készítése és eljuttatása az alegységek részére. Az élelmezési szolgálat szak
emberei figyelembe vették az előző gyakorlat hiányosságait. Rászolgált a dicséretre 
az élelmezési pont munkájával V. Levko zászlós - az NHH résztvevője - és a be
osztottai. Előkészítették a csomagoló és szállító eszközöket a kenyér és a friss 
zöldség szállítására. Azért, hogy tartalék vízkészletekkel rendelkezzenek, funér
lapokból ládákat készítettek a jégnek. Az összes élelmiszert az utalványnak (el
osztónak) megfelelően speciális eszközökben tárolták a napi készletnek megfele
lően. Külön a reggelit, külön az ebédet és a vacsorát is. Minden egyes ládának 
meghatározták a saját helyét. Nem felejtették el ellenőrizni a mozgókonyhákat, a 
túlnyomásszabályzó szelepet, a fedők zárását, a füstkivezetőt, sőt tartalék alkat
részeket készítettek. 
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A gyakorlatot megelőzően V. Levko zászlós a foglalkozásokon bonyolult 
helyzetet kialakítva tanította a beosztottait gyorsan és jól előkészíteni és feldol
gozni az élelmiszereket. Ennek következtében H. Hakimob és T. Sorinob szaká
csok - az összes nehézség, beleértve a légnyomást is, ellenére - minden esetben 
gyorsan és finoman készítették el az ételeket. A jó hozzáállásért az elöljáró pa
rancsnok köszönetét fejezte ki. Azonban az elért sikerek mellett kezdetben nehéz
ségek mutatkoztak az étel eljuttatásában az előretolt állásokba. Az alegységek ki
jelölt ételhordói közül sokan nem az előírás szerint „hordták" a hátiételhordókat, 
és ezért sok hátiéthordó megrongálódott. Éppen ezért itt el kell mondani, hogy a 
hegyekben vívott harctevékenység során nemcsak a hátiéthordók szíjazatát, hanem 
a személyi állomány felszerelését is minden oldalúan figyelembe kell venni. Eb
ből eredően fontos feladat hárul a ruházati szolgálatra is. 

Azért, hogy a harcoló alegységek harcosai gyorsan le tudják küzdeni a lej
tőket, szakadékokat, jeges utakat az öltözetük és a felszerelésük megfelelő mé
retű legyen. Minden harcost el kell látni jó lábbelivel, meleg kapcával, kétujjas 
kesztyűvel, köpennyel stb. 

A:z ezredben, amelyről szó van, a ruházati szolgálat főnök V. Burlaj százados 
még a nyáron gondoskodott a téli ruházat rendbehozásáról. Megjavíttatta és 
szortíroztatta méret szerint az anyagokat, melyeket a ruházati raktárban tárolnak. 
Amikor megkapta a parancsot a kiadásra, azt rövid időn belül végrehajtotta. Ezt 
jól segítették az alegységek szolgálatvezetői, akik rendelkeztek az állomány mé
reteivel. 

V. Burlaj tiszt elvtárs a személyi állomány ellátásában, kezdeményezően és 
előrelátóan szervezi beosztottai munkáját. Ez esetben is - mert a tél nem egy
szerű dolog a hegyekben - elhatározta, hogy bemutató foglalkozást vezet le a 
sátor felállításával, tábori viszonyok között. 

Az előírt időben a hadtáp gyakorló pályára megérkeztek az alegységek pa
rancsnokai és szolgálatvezetői. Számukra bemutatták a sátrak felállításának kü
lönböző módszereit. Bemutatták a helykiválasztást, annak előkészítését és be
széltek a telepítés szablilyairól erős szélben és hóesésben. 

Különleges figyelemet szentelt a tűzbiztonsági rendszabályoknak, a melegítő 
eszközök használatának, beleértve a melegítő sátrakat (pontokat) is. 

Nagy a szerepe az egészségügyi biztosításnak is. Ezt a kérdést érdemes kissé 
részletesebben megvizsgálni, mert ez hegyi viszonyok között sajátos. Az alegységek 
különbözőképpen tevékenykednek, egymástól jelentős távolságra. Ezért az alpa
rancsnoki egészségügyi állomány (felcserek, egészségügyi katonák) kell, hogy is
merje a sérültek eljuttatását az orvosig. A hegyi klíma, a hőmérséklet éles vál
tozása megköveteli, hogy a megfázottakat azonnal a SH-re szállítsák és ezzel 
megakadályozzák azok megfagyását. Mindegyik SH köteles rendelkezni meleg 
ruházattal, hálózsákkal stb. 

Az egészségügyi szolgálat szakembereit V. Volkohij tiszt elvtárs vezeti és ar
ra törekedtek, hogy az előkészület során valamennyi sajátosságot figyelembe ve
gyenek. 

Az előkészítés során foglalkozást tartottak a személyi állomány részére a meg
fagyások, gázmérgezések stb. megelőzésére, a segélynyújtásra azok esetén. A 
ZSH-ken tüzelő készleteket hoztak létre és ellenőrizték a meglevő felszereléseket. 

A nem szervezetszerű egészségügyi katonákkal feldolgozták a sérültek fel
kutatásának kérdéseit hóesésben és hóviharban. Bemutatták, hogy hogyan kell a 

159 



sebesülteket leengedni a meredek hegyoldalon. A jó előkészítésnek köszönhető, 
hogy ezen a gyakorlaton meghűlés és traumás sérülés nem fordult elő. 

A sebesültek felkutatásának kérdése feldolgozása során minden egyes gl. 
szd.-ot az elöljáró döntése alapján kiegészítésképpen négy fő nem szervezetszerű 
egészségügyi katonával erősítettek meg. Az ESH megerősítette orvossal és két 
sebesültvivő párral a megkerülő osztagot. 

Az ESH-t a segélynyújtás érdekében annyira közelítették a harcrendhez, 
amennyire a harchelyzet megengedte. Nehézség keletkezett az ESH elemeinek te
lepítésében - elsősorban a rendelkezésre álló kevés idő nem minden esetben tette 
ezt lehetővé. 

Azért, hogy a szükséges hőmérséklet meglegyen a sátrakban (UCT-56), me
lyekben elhelyezték az átvevóosztályozót, az melegítő eszközöket követelt, melye
ket 100 literes vashordókból készítettek el. 

A sötét idő megkövetelte az ESH-n a fényjelzőkkel való útmegjelölést, mely 
a gépkocsivezetők tájékozódását szolgálta. 

Az egészségügyi veszteség számításakor az EÜSZF figyelembe vette a he
gyekben vívott harctevékenység sajátosságait: szilánk és repesz sérülések ellátása, 
a sérültek részére történő segélynújtás bonyolultsága, a vérzések és a sokkhatá'i 
megszüntetése. 

Nagy nehézségek kísérték az anyagi eszközök szállítását (keskeny utak, nagy 
mozgás). Hiányoztak a megkerülő utak, ezért a harcjárművek oszlopába gépkocsit 
soroltak be üzemanyaggal, lőszerrel és kiegészítő készleteket hoztak létre ke
nyérből és vízből. 

Elsősorban azokat az utakat kell felhasználni, melyeket az e. műszaki alegy
ségei előkészítettek. Azonban Ja. Fajzullin alezredes a hadtáp oszlopának össze
állításakor egyenletesen elosztotta a magas terepjáróképességüket. A gépkocsik 
egy része vontatásra volt előkészítve. A feladatuk az volt, hogy keskeny útsza
kaszok leküzdésekor segítséget nyújtsanak. 

Egészében véve a harcosok sikeresen oldották meg az anyagi eszközök el
juttatását. Meg kell említeni N. Fedorov és V. Sirin gépkocsivezetők kiemelkedően 
példás tevékenységét. 

A tevékenység vezetése megvalósult rádión és az EPK HTPH személyes 
közléseivel a hadtáp alegységparancsnokok felé. 

Néhány hibát azonban meg kell említeni. Ilyen volt az, hogy az őrzés-véde
lemre és a technika álcázására csak esetenként használták fel a természetes fede
zékeket. A körleteket nem tették alkalmassá az ellenséges támadás visszaverésére, 
és elégtelenül valósult meg az éjszakai őrzés is. A támadás alatt gyengén volt 
megszervezve a hadtápfelderítés a menetvonalakon és az új körlet szemrevéte
lezése. 

Egészében véve az ezredhadtáp szakemberei határozottan és meggyőzően te
vékenykedtek. A célirányos pártpolitikai munka nagy mozgósító hatással párosult. 
A hadtápkatonák jó gyakorlati ismereteket szereztek a hegyi tevékenységről, mely 
megközelítette a harchelyzetet. 

A megszerzett tapasztalatok feldolgozása és hasznosítása folyamatban van a 
körzethadtáp egységeinél és alegységeinél. 
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TÁJÉKOZTATÚ KÖZLEMÉNYEK 

TUDOMÁNYOS ÉLET 

1. Kihelyezett szekcióülés 
Az MN Hadtáp Tudományos Tanács 

1982. november 16-án kihelyezett szek
cióülést tartott az MN 1. sz. (Rezi) ki
képző bázisán. 

A szekcióülés az MN HTP TÖF 
(MNHF h.) elvtárs, a Tudományos Ta
nács elnökének vezetésével, az MN 
5232 és MN 7203 hadtáptörzsek szer
vezésében és MN 6783 alakulat állo
mányának bevonásával került lefolyta
tásra. A kihelyezett ülésen részt vettek 
a Tudományos Tanács érintett tagjai, az 
MN Alt. Gl. és hk. kik. Csf.-ség kép
viselője, az MN 5232 kik. ov.-je, a se
regtest és magasabbegység hadtáptör
zsek meghívott állománya, a tanintéze
tek képviselői és a témában érdekelt 
EPKHTPH-k. 

A szekcióülés célja volt: a hadtáp
alegységek (katonák) hegyi kiképzésé
nek anyagi, technikai és módszertani le
hetőségeinek felmérése, továbbfejlesz
tése irányainak, egységes módszertani 
feltételeinek kialakítása. 

A Tudományos Tanács elnökének 
megnyitója után az MN 5232 PK 
HTPH elvtárs bevezetőjében ismertette 
a szekcióülés konkrét tárgyát: ,.A hegyi 
kiképzésben részt vevő gl., feld. z.-ak 
hadtápbiztosításának, a hadtáp alegysé
gek felkészítésének megszervezése, vég
rehajtása" e. kutatási téma. 

Ezt követően tartotta meg vitaindító 
előadását az MN 7203 PK HTPH-e. 

11 

Ismertette a kiképzési program vonat
kozó előírásait, a hegyi hadtáp kikép
zés végrehajtásának anyagi, technikai 
feltételeit, lehetőségeit, a gondokat, 
problémákat és javaslatot tett a to
vábblépésre vonatkozóan. 

A továbbiakban az MN 6783 alaku
lat PKH bemutatta a kiképző bázis 
szakkabinetjeit, anyagi-technikai eszkö
zeit, oktatási segédeszközeit, majd a 
szabadtéri bemutatóhelyeken összfegy
vernemi és hadtáp szakalegységek 
mozzanatonkénti tevékenységét. 

Bemutatásra került: 

- Egy gl. z. hadtáp menete hegyi 
úton, mozgást gátló akadály leküzdése 
a 4. sz. gjmű.-vezetési pályán; 

- gl. z. komplex anyagi feltöltése, 
század erejű megkerülő osztag hegyi 
felszereléssel való ellátása és megerősí
tése málhás állatok igénybevételével, 
hegyi pihentetési eszközök megtekinté
se; 

- a hegyi akadálypálya leküzdése, 
tűzmezőről történő sebesültek kihordá
sa, ellátása; 

- alakszikla leküzdésének anyagi 
eszközei, sebesültek mentése, szállítása, 
málhásállattal és szükségeszközökkel 
történő sebesült hátraszállítás; 

- drótkötélpályán személyek, anya
gok és sebesültek szállítása; 

- hegyi patak leküzdése, sebesültek 
felkutatása kereső kutya segítségével; 

- anyagi eszközök, sebesültek szállí
tása függőhídon. 

A bemutatót követően került sor a 
vitára, ahol a felszólalók elmondták 
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tapasztalataikat, értékelték a látottakat 
és következtetéseket vontak le a hegyi 
hadtáp kiképzés továbbfejlesztésére, il
letve saját tennivalóikra vonatkozóan. 

A szekcióülés végén a Tudományos 
Tanács elnöke összegezte a tapasztalato
kat. Megállapította, hogy a testületi 
ülés célját elérte, nagyon tartalmas, 
szemléltető volt, lehetővé tette, a meg
levő helyzet elemzését, a rendelkezésre 
álló hegyi kiképzést segítő anyagi-tech
nikai feltételek felmérését és a további 
feladatok meghatározását. 

Végezetül a Tudományos Tanács el
nöke megfogalmazta a szekcióülés ál
lásfoglalását: 

- A jövőben jobban össze kell han
golni az összfegyvernemi és a hadtáp 
kiképzési program vonatkozó előírá
sait, a hegyi hadtáp kiképzést az össz
fegyvernemi alegységekkel együtt komp
lex módon célszerű végrehajtani. 

- Az anyagi feltételek megteremeté
se érdekében pontosítani szükséges, 
hogy a hegyi kiképzéshez és ezen belül 
a hadtáp kiképzéshez milyen anyagi
technikai eszközök szükségesek. 

Véglegesen ki kell alakítani a had
tápszolgálat hatáskörébe tartozó anyagi
technikai normákat, amelyek a hegyi 
kiképzés lefolytatásához, a hegyi harc 
megvívásához alegység és egység szin
ten szükséges. 

- Javasoljuk az MN illetékeseinek, 
hogy határozzák meg a hegyi kiképzés
hez szükséges anyagi-technikai normatí
vákat és jelöljék ki azok anyagnem-fe
lelőseit. 

- Perspektívában meg kell teremteni 
anak feltételét, hogy az MN 1. sz. Ki
képzési Bázisán és az MN Hadtáp Ki
képző Központban rendelkezésre álljon 
1-1 komplett - hadtápszolgálatot érin
tő - kiképzési készlet. 

- A szekcióülésen részt vevők sa
ját hatáskörben dolgozzák fel e ta
pasztalatokat, a hegyi hadtáp kikép
zéssel kapcsolatos irodalmat elemzően 
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tanulmányozzák és az mindenkor ke
rüljön feldolgozásra a kiképzési fog
lalkozásokon, illetve kerüljön bele a 
tanintézetek tananyagába. 

- A szekcióülés anyagát kiadvány
ként kell kezelni és azt 1983. évben 
meg kell jelentetni. 

A kihelyezett szekcióülés jól szolgálta 
az MN Hadtáp Tudományos Tanácsá
nak és a csapatok hadtáptörzseinek a 
tudományos kutató munkában való 
együttműködését. 

2. Évzáró plenáris ülés 

Az MN Hadtáp Tudományos Tanács 
1982. december 16-án tartotta évzáró 
plenáris ülését. A testületi ülésen érté
kelték az 1982. évben végzett tudomá
nyos tevékenységet, megvitatták és elfo
gadták az 1983. évi rendezvénytervet. 

A Tudományos Tanács elnöke érté
kelésében kihangsúlyozta: 1982. évre 
megfogalmazott célkitűzéseink értelmé
ben tudományos munkánkban a fő fi
gyelmet a szervezettség biztosítására, a 
kedvezőbb feltételek megteremtésére, a 
tudományos feladatok szolgálati fel
adatok rendszerébe való közvetlenebb 
beépítésére, a felsőszintű döntések meg
alapozott, tudományos igényű előkészí
tésére, az alakotókészség szélesebb körű 
kibontakoztatásának elősegítésére irá
nyítottuk. 

Kiemelt feladatnak tekintettük az 
MNHF-ségi törzsgyakorlás elméleti 
megalapozását, színvonalas kidolgozá
sát, és lefolytatását, a védelmi hadmű
velet hadtápbiztosítása sajátosságainak 
kimunkálását, az erdős-hegyes körze
tekben folyó harctevékenységre irá
nyuló hadtápkiképzés elméleti-gyakor
lati, módszertani kérdéseinek feldolgo
zását, az MN tudományos konferen
ciájára való felkészülést, valamint a 
hadtáp gazdálkodási rendszer tovább
fejlesztését, a takarékosság, a hatékony
ság biztosítását. 

Összegezve: célkitűzéseinket alapve
tően teljesítettük. Tudományos mun-
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kánk erős oldala a gyakorlatiasságra 
való törekvés, egyes témák kidolgozá
sában tapasztalható sokoldalú vizsgálat, 
a béke és háborús feladatok összefüg
géseinek tudatosabb feltárása, a tudo
mányos módszerek szélesebb körű al
kalmazása, a testületi munkában való 
aktívabb részvétel, a kollektív szellem 
erősödése, az alkotó vitakészség. 

A plenáris ülésen megállapították: az 
1982. évi tudományos rendezvényterv 
20 olyan feladatot tartalmazott, ame
lyek végrehajtása írásos anyagot igé
nyelt. 

Ezek közül: 

12 téma készült el, 
4 téma kidolgozása központi indí

tás hiányában elmaradt, 
2 téma - állami vonalon történt fel

dolgozás miatt - aktualitását vesztette, 

2 téma feldolgozása 1983. évre hú
zódik át. 

Terven felül 5 aktuális téma készült 
és került napirendre a testületi ülése
ken. 

A testületi munka hatékonysága to
vább növekedett. Az elkészített és elő
terjesztett anyagok többsége jó színvo
nalú volt, a kidolgozók az elméleti kér
dések mellett jelentős szerepet szánnak 
a gyakorlati- eljárásoknak, módszertani 
ajánlásoknak is. 

A már bevált gyakorlatnak megfele
lően egy kihelyezett szekcióülés volt az 
MN 1. sz. Kiképző Bázisán, két téma 
az MSZMP MNHF-ségi Bizottsága 
Agit.-prop. Allandó Bizottságával kö
zösen került feldolgozásra. 

A seregtestek és a csapatok hadtáp
törzsei és tanintézeteink ez évben lé
nyegesen aktívabban tevékenykedtek a 
tudományos munka területén. Több 
olyan igényes tanulmányt készítettek, 
melyek nagyban segítették az állami 
feladatok megoldását. Örömmel ta
pasztalható, hogy a Zrínyi Miklós Kato-

nai Akadémián nagy intenzitással in
dult be a hadtáp tanszék irányításával 
a hallgatók önkéntes tudományos köré
nek (ÖTK) munkája. A Zalka Máté 
Katonai Műszaki Főiskolán is jelentős 

eredményeket értek el a hadtáp hallga
tók oktatásához szükséges segédeszkö
zök továbbfejlesztésében, a módszer
tani eljárások korszerűsítésében. Igen 
aktív és jó a tudományos diákköri tevé
kenységük, ennek bizonyítéka az is, 
hogy az országos döntőre három hadtáp 
hallgatót is benevezett a főiskola pa
rancsnoksága. 

A „Hadtápbiztosítás" című folyóirat 
továbbra is jelentős szerepet játszik a 
szolgálat állományának elméleti és gya
korlati felkészítésében. 

Profilját az igényeknek megfelelően 
rugalmasan változtatjuk az aktualitás 
előtérbe helyezésével. Újszerű megol
dásként igyekszünk egy-egy számot 
fontos témák közreadására profilírozni. 
Például: az 1982. 4. számot alapvetően 
a központhadtáp szervezeti korszerűsí
tésével kapcsolatos ismeretekkel adjuk 
ki; az 1983. évi 2. számot pedig „az 
erdős-hegyes terepen folyó harctevé
kenység hadtápkiképzésének elméleti és 
gyakorlati kérdései" ismertetésének 
szenteljük. 

Mindezek mellett megadjuk a lehe
tőséget más cikkek, így az MN PÜSZF
ség gondozásában készített „Munkavé
delmi közlemények" megjelentetésére 
is. Folyóiratunk szerzői köre tovább bő
vült. 1982-ben összesen 77 cikk jelent 
meg 83 szerzőtől. 

Egyre több és színvonalasabb cikket 
produkálunk a „Honvédelem" és a 
„Honvédségi Szemle" című folyóiratok 
számára. 

1982-ben 28 cikk 34 szerzőtől jelent 
meg a Honvédelem nyílt és titkos szá
maiban. 

A Honvédelem 1982. évi 3. sz. kü
lönkiadásában közreadtuk „A hadtáp 
tiszt- és tiszthelyettes-képzés korszerű-
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sítése'' tárgyában megtartott oktatási 
konferencia anyagát. 

Tervezzük 1983-ban a Honvédelem 
különkiadásában az MNHF-ség törzs
gyakorlás anyagának közreadását. 

A „Honvédségi Szemle" 1982-ben 
megjelent 12 számában összesen 21 
cikket jelentettünk meg 18 szerzőtől. Ez 
az 1981. évihez viszonyítva mennyiség
ben és minőségben is előbbrelépést je
lent. 

Mint ismeretes, központi hetilapunk 
a „Néphadsereg" nagyon sok, szolgá
latunkat érintő cikket jelentetett meg. 
Ez azt bizonyítja, hogy az anyagi
egészségügyi problémák egyre jobban 
foglakoztatják az olvasókat és ennek 
megfelelően mind szélesebb körben 
szükséges tájékoztatást adni a lap ha
sábjain a hadtápszolgálat egyes vezetői
nek is. 

A tudományos káderképzés tervsze
rű. 1982-ben Dr. Várhelyi és Dr. Simon 
ezds. elvtársak megvédték kandidá
tusi értekezésüket, Dr. Csordás ezds. 
elvtárs a közelmúltban lefolytatta mun
kahelyi vitáját. 

Ötéves káderképzési tervünk szerint 
ez évben 8 fő jelentkezett aspirantúrára. 
Tudományos Tanácsunk - személyes 
beszélgetés alapján - támogatja 1983 
őszétől kezdődő tudományos képzésü
ket. A jövő évben további 4-5 fő je
lentkezésére van lehetőség, akik ered
ményes felvételi vizsga után 1984 őszé
től kezdhetik meg aspiráns tevékenysé
güket. 

Az eredmények mellett vannak fo
gyatékosságai is a tudományos munká
nak. Problémát jelent a rendelkezésre 
álló szellemi kapacitás, energia célirá
nyosabb felhasználása, nem elég haté
kony a tudományos eredmények reali
zálására való törekvés, esetenként a 
szerzők is elfektetik anyagaikat, nincse-
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nek kellően propagálva, hozzáférhetővé 
téve. Még mindig vontatott egyes pol
gári tudományos szervekkel való kap
csolatfelvétel, kapcsolattartás, nincs kel
lően kibontakozva a publikációs vita
szellem, továbbra sem elég hatékony a 
szakirodalom tanulmányozása. 

A plenáris ülés állásfoglalásában 
meghatározta: 

- 1983. évben a lö figyelmet az 
előírányzott kutatási feladatok teljesí
tésére kell fordítani. Ezen belül kiemelt 
feladatnak kell tekinteni az MN hadtáp 
korszerűsített szervezetei háborús mű
ködésének és az AHKSZ időszakában 
való felkészítésüknek elvi és gyakorlati 
kérdései kimunkálását, a háborús veze
tési rendszer fejlesztéséhez szükséges 
tudományos megalapozást, az 1983. évi 
gyakorlatok, rendezvények tapasztala
tainak összegzését. 

- A tudományos munkában erőtel
jesebben kell törekedni a szolgálati 
ágak előtt álló béke ellátási feladatok 
segítésére, ezen belül a feladatok meg
szervezésének és végrehajtásának tudo
mányos igényű megközelítésére. 

- Tudományos káderképzésben cél
irányosabban kell irányítani a téma
választást, kutató munkánkban javítani 
az előterjesztések minőségi színvonalát, 
az eredmények szélesebb körű közre
adását, megvalósítani az elkészült ta
nulmányok, feldolgozott tapasztalatok 
hozzáférhetőségét. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani az 
MN személyi állománya szolgálati, 
munka- és életkörülményei javítását 
szolgáló tudományos munkára. A gaz
dálkodásban a hatékonyságra, takaré
kosságra irányuló kutatásokra. A had
táp béke és háborús vezetés színvonala 
emelését szolgáló tudományos tevé
kenységre. 

Szerkesztőség 
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FOLYOffiATOKBÚL 

I. Altalános doktrinális 
kérdések 

1. S:iovjet Fegyveres Erők Hadtáp
jának keletke:iése és fejlődése 

Golusko vezds. elvtárs ismerteti a 
hadtáp kialakulását a XV-XVII., szá
zadban, majd foglalkozik a hadtáp fej
lődésével az első világháborúban, a 
polgárháborúban, a második világhá
borúban és a háború utáni időszakban. 

Tit i S:inabzsenyije, 1982. 10. sz. 11-
13. oldal. 

2. Hadtápbiztosítás a korszerű felada
tok szintjén 

Kurkotkin hds.tbk. elvtárs cikkének 
első részében vázolja a kiképzésben el
ért eredményeket, majd konkrétan is
merteti a hadtáp feladtait az új kikép
zési évben . 

Tit i Sznabzsenyije, 1982. lL sz, 3-
8. oldal. 

II. Vezetés és gépesítés 

Csapatgazdálkodás a magas harcké
szültség anyagi alapja 

A szerző meghatározza a csapatgaz
dálkodás fogalmát és azzal szemben 
támasztott követelményeket, majd jel
lemzi a csapatgazdálkodás hatását a ka
tonai-politikai kiképzésre. A cikk má
sodik részében néhány példán keresztül 
megemlíti a még előforduló hiányossá
gokat és vázolja a különböző verseny
mozgalmak jelentőségét. 

Til i S:inabzsenyije, 1982, 8. sz. 4-8. 
oldal. 

III. Gazdálkodás, szállítás, 
egészségügyi biztosítás békében 

Fürdetés-mosatás megszervezése a 
csapatoknál 

Petrov altbgy. elvtárs cikkében a kö
vetkező kérdéseket fejti ki: 

Az elmúlt években hogyan fejlő

dött a fürdetés-mosatás? Holt történhet 
a fürdetés-mosatás? Fürdetés sajátossá
ga tábori körülmények között. Ki és 
hogyan szervezi meg a fürdetés-mosa
tást a csapatoknál? stb. 

Til i Sznabzsenyije, 1982. 11. sz. 50-
52. oldal. 

IV. Harc-hadművelet 
hadtápbiztosítása, kiképzés, 
oktatás 

1. Csapatok hadtápbiztosítása átcso
portosításkor 

A cikk magasabbegységek és sereg
testek átcsoportosításának hadtápbizto
sításával foglalkozik. A biztosítás mód
ja elsősorban a készletek mennyiségé
től, utaktól, és a szállítóeszközöktől 
függ. A szerző rövid történeti áttekintés 
után ismerteti a korszerű viszonyok kö
vetelményeit. Különösen kiemeli a had
színtér berendezésének jelentőségét. Is
merteti a NATO ezzel kapcsolatos te
vékenységét is. 

Vojennaja Mis:r.l, 1982, 8. sz. 66-71. 
oldal. 

2. Katonai gépkocsiutak őrzése-vé

delme 
A cikk ismerteti a katonai gépkocsi

utak őrzésének és védelmének tartal
mát, majd matematikai módszerek se
gítségével foglalkozik a megoldás mód
jával. 

Tii i 5'1?labzsenije, 1982, 8. sz, 58-
60, oldal, 

3, Milyen legyen a hadtáp-gyakorló
tér 

A szerző ismerteti a gyakorlótér mé
reteit és berendezését szolgálati ágan
ként részletezve. 

Til i Sznabzsenyije, 1982, 10. sz. 29-
32. oldal, 

4. Hadtáp kiképzési kabinet a csapa
toknál 

A szerző vázlaton, valamint szöveg-
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ben ismerteti a kabinet célszerű beren
dezését. 

Tit i Sznabzsenyiie, 1982. 11. sz. 17-
21. oldal. 

V. Katonai rendszer 

1. Amerikai üzemanyag-szállító Z(isz
lóali 

A zászlóalj törzsszázadból, 2-3 üza. 
ellátó, és 2-3 szállító századból áll. A 
zászlóalj rendeltetése üzemanyag kiszál
lítása a hadosztályokhoz a hadtest-rak
tárakból. A szerző részletesen ismerteti 
az alegységek állományát és azok tel
jesítőképességét különböző viszonyok 
esetén. 

V MZS, 1982. 8. sz. 30-33. oldal. 

2. USA szállító szolgálatának szer· 
vezése 

A szerző három haderőnem szállító 
szolgálatának szervezését és feladatait 
ismerteti. 

Tii i Sznabzsenyiie, 1982. 8. sz. 72-
75. oldal. 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJKÖNYVEK 

Honnan fenyegetik a békét? 

Nemrégiben jelent meg magyar nyel
ven az eredetileg a Szovjet Katonai Ki
adó, a Vojonizdat által 1982. január
jában kiadott kis füzet magyar fordítá
sa. Az igen bőségesen illusztrált anyag 
a katonai erőviszonyokkal, a fegyver
kezési verseny, valamint a világpolitika 
időszerű kérdéseivel foglalkozik. 

A füzet számos vonatkozásban válasz 
az amerikai nemzetvédelmi miniszté
riumnak, a Pentagonnak az elmúlt év
ben „A szovjet katonai erő" címmel 
megjelent kiadványára, mely a Szovjet
unió fegyveres erői létszám és fegyver-
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zet állományát egyoldalúan, a tények 
elferdítésével mutatta be. 

Zrínyi Katonai Kiadó - Kossúth Ki-
adó, 1982. 

Szemelvények a Szovjet 
Katonai Enciklopédiából 

A könyvsorozat a hadtudománnyal, 
a haditechnikával, a katonapolitikával 
foglalkozó kutatók, tisztek, újságírók 
számára készült. Korszerű, marxista 
elemzést ad a hadászat, a harcászat, a 
katonapolitika, a hadigazdaság, a kato
nai kiképzés és a haditechnika legfon
tosabb, legaktuálisabb kérdéseiről. 

A Szovjet Katonai Kiadó nagy vál
lalkozása eredményesen zárult, 1980-
ban megjelent a Szovjet Katonai En
ciklopédia VIII. kötete. Ebből a rend
kívül gazdag anyagból közöl válogatást 
e könyvsorozat. 

Zrínyi Katonai Kiadó, 1982. 

Nyers Rezső: 

A szocialista integrációról 

Napjaink gazdasági problémái köl-
csönöznek időszerűséget e cikkgyűjte
ménynek. A vélemények és viták soro· 
zat új kötete, amelyben az együttgon
dolkodásra és az együttcselekvésre irá
nyuló készség nyilvánul meg, sok ér
dekes, a csak a napisajtóból tájékozó
dó olvasó számára újdonságszámba 
menő összefüggésre világít rá. Nyers 
Rezső: ,,Hagyomány és újítás tenden
ciája a KGST-együttműködésben" cí
mű bevezető tanulmánya adja meg a 
válogatás alaphangját. A magyar, 
szovjet, csehszlovák szerzők korábban 
szakfolyóiratokban publikált cikkei ki
egészítik, részletezik a felvetett prob
lémákat. 

,,N emzetgazdaságaink két nagy kér
déskomplexummal néznek farkassze
met: az intenzív gazdasági fejlődés új 
és nagy követelményeivel, valamint vi
lággazdasági helyzetük változásának 
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hatásával. Mindkettő összefügg a 
KGST-vel, fontos tehát tisztázni, mit 
tekintsünk az együttműködés maradan
dó vívmányának, mit és hogyan újít
sunk összefogásunk hatékonysága érde
kében" - írja Nyers Rezső. 

Szó esik a kötetben arról is, miként 
tölthetné be hatékonyabban tervezett 
funkcióját a transzferábilis rubel, ho
gyan ösztönözhetne jobban a KGST ár
rendszere a nemzetközi szakosításra és 
kooperációra, közös beruházások meg
valósítására. 

A szocialista közösség jövőjére nézve 
mind gazdasági, mind politikai szem
pontból sorsdöntő kérdésekről van szó. 
Ezért ezt a könyvet mint nélkülözhetet
len háttéranyagot mindannyiunknak a 
figyelmébe ajánljuk. 

Kossuth Könyvkiadó, 1982. 

Moszkalenko: 

A délnyugati irányban 

Kirill Szemjonovics Moszkalenko, a 
Szovjetunió marsallja, a honvédelmi 
miniszter helyettese kivételesen hosszú 
és eredményes katonai pályát mondhat 
magáénak. A polgárháborúban bátran 
küzdött a fehérgárdisták ellen Ukraj
nában és részt vett ellenforradalmi 
bandák felszámolásában is. A kiváló 
képzettségű tiszt a Nagy Honvédő Há
ború éveiben a Vörös Hadsereg tábor
noki karának tagjaként kiemelkedő ka
tonai vezetővé érett, tetteivel méltán 

érdemelte ki a legnagyobbnak kijáró 
hadvezéri címet. 

A Zrínyi Katonai Könyv- és Lapki
adónál most megjelent kétkötetes „A 
délnyugati irányban" című emlékiratá
ban e nem mindennapi életút tapaszta
latait, sikereit és kudarcait eleveníti fel. 
Tollát könyvének megírása közben az 
őszinteség és a tények makacs tisztelete 
vezette. A könyv várható hazai sikeré
hez minden bizonnyal hozzájárul majd 
az is, hogy a szerző jó elbeszélő. 

Kristálytiszta gondolatai áttörik a 
külső események burkát és képesek be
hatolni a láthatatlan belső emberi mo
tívumok világába. 

A német fasiszta hadsereg támadása 
1941. június 22-én Ukrajna határmenti 
körzetében érte Moszkalenkót. Emlék
irata első kötetében a határ mentén ki
bontakozó ütközeteket, a német csapa
tok kezdeti térnyerését, a Moszkváért 
vívott csatát és az első háborús tél sú
lyos megpróbáltatásait írja le . 

,,A délnyugati irányban" című em
lékirat második kötete a kurszki csata 
hatalmas tablójával kezdődik, és az 
1945 májusában Prága térségében, a 
németek utolsó csoportosításának szét
zúzását elbeszélő történettel fejeződik 
be. 

Moszkalenko tény- és eseménygazdag 
műve minden bizonnyal sikerkönyv lesz 
a memoárokat kedvelő katonaolvasók 
körében. 

Zrínyi Könyvkiadó, 1982 . 
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