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Az EFE Főparancsnoksága, a nemzeti honvédelmi minisztériumok egyeztetett 
kiképzési terveinek megfelelően 1984 június 23-30. között a kijelölt szovjet, cseh
szlovák és magyar törzsek, csapatok részére „DUNA-84" fedőnéven koalíciós 
egyoldalú, többfokozatú hadműveleti- harcászati gyakorlat került végrehajtásra. 

A gyakorlat jellegével és méreteivel fontos helyet foglalt el a Varsói Szerző
dés Egyesített Fegyveres Erői és törzsei kiképzési rendszerében. Jó példája volt 
a baráti hadseregek harci együttműködésének, védelmi szövetségünk megszilárdí
tására irányuló törekvéseinknek, a csapatok harcképessége további emelésének, a 
szocializmus vívmányai megvédésének, a harcfeladatok közös megoldásának. 

A végrehajtott gyakorlat számos, a jövőben hasznosítható tapas~latot adott. 
Tovább erősödött a résmvevő hadtáptörzsek jártassága a hadtápbiztosítás meg
tervezése, megszervezése terén, elmélyültebbé vált a hadosztályhadtáp egyes ta
gozatai közötti együttműködés megszervezése és megvalósítás.a. További tapaszt'.l
latokat szereztünk a hadtápbiztosít:ás, a biztosítási öv leküzdése, a fővédőöv át
törése, a támadás kifejlesztése és az ellenség üldözése, valamint a széles víziaka
dály menetből történő erőszakos leküzdése hadtápbiztosításának megtervezés\!, 
megszervezése és vezetése kérdéseiben. Jelentős volumenű anyagmennyiségek, 
köztük éleslőszer szállításával, egységrakományok képzésével, hadsereg, had
osztály és zászlóalj hadtáp erők- eszközök összehangolt, egyidejű alkalmazásá
val gyakoroltuk a csapatok anyagi eszközökkel történő feltöltését. 

Eredményesen valósítottuk meg a szöveoséges szovjet és csehszlovák maga
sabbegységek hadtápszolgálatával a csapatok egészségügyi ellátását, a sérültek 
kiürítését és a hajtóanyag feltöltés feladatait. 

Kiemelt feladatként oldottuk meg a hadosztály és alárendelt hadtápok fel
készítését, a személyi állomány ellátási, pihentetési feltételeinek megteremtését. 

1. A gyakorlat alapvető sajátosságai voltak 

- A gyakorlóterek elhelyezkedéséből fakadóan „feltételes" határ létrehozá
sával a saját csapatok nyugatról keletre támadtak; 

- a harckocsihadosztály koalíciós állományú szovjet összfegyvernemi had
sereg első lépcsőjében a főcsapás irányában, szovjet és csehszlovák hadosztályok
~! mindvégig szoros együttműködésben oldotta meg feladatát; 
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- a hadosztálynál kidolgozott harci okmányok (elhatározás térképek, magya
rázó szövegek, alkalmazási- és biztosítási tervek) nagy része orosz nyelven készül
tek, a jelentések egy részét oroszul kellett megtenni; 

- a Dunán való erőszakos átkelés végrehajtása után egy gl. z., az ezred köz
vetlenek egy része kijutva „Csorna" térségébe, megkezdte a védelembe való át
menetet, az ellenség nagyerejű ellencsapása elhárításának céljából; 

- a gyakorlat során - a gyakorlótér lehetőségei miatt - egyes valós mozza
natok területileg nem egyeztek meg a hadosmály támadási sávjával, a harcászati 
feladatban feltüntetett feladatokkal, ami bizonyos mértékben bonyolultabbá tette 
a parancsnoki munkát, tovább növelte a parancsnokkal és törzsekkel szemben 
támasztott követelményeket; 

- nehezítette a gyakorlók munkáját és a htp. biztosítás egya; feladatait a 
változékony időjárás (nagy hőség, majd erős lehülés és csapadék); 

- a hadtáp levezetési tervet a szovjet gyak. vez. dolgozta ki a magyar HDS 
htp. törzzsel együttműködésben; 

- a hk. ho. átalárcndclésrc került egy szovjet HDS-nek, így a harc hadtáp
biztosításának vezetése ezen HDS HVP-ről, a PK HTPH-k elhatározásainak egyes 
feladatait (tényleges feladatok) döntnöki közlésekkel a GYV magyar csoportjá
nak htp. rlg-e és a döntnökök rendelték el; 

- a csapatok egy-egy bemutató ponton tevékenykedtek; 
- a gyakorlótér szűk áteresztőképessége miatt a hadtápegységek és alegysé-

gek manőverei csak korlátozottan valósultak meg, többször letérve a gyakorló
térről; 

- a csapatok ellátása Sümegtől Dunaföldvárig három ellátó körzet működ
tetésével történt. Az ellátás biztosítása érdekében Sümegen és Zircen VEA mű
ködött; 

- a települési helyre beérkező csapatokat meleg 6lellemmel láttuk el, a harc
és gépjárműveket két helyen telepített töltősorok ialkalmazásával töltöttiiJc fel; 

- a törz.sek és csapatok, valamint azok hadtáprészlegei a gyakorlat megindu
lási körletében külön kerültek elhelyezésre; 

- a saját csapatok ellátásával párhuzamosan a CSN résztvevő csapatai min
den oldalú biztosítási feltételeit is megvalósítottuk. 

Összességében: mindezek a sajátosságok próbára tették a hadtáp személyi 
állományát és a technikai eszközöket, reális képet aduak a parancsnokok, hadtáp
törzsek, alegységek felkészültségéről, a technikai hadrafoghatóságról. 

A gyakorlatot megtekintette Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy elvtárs, az 
MNHF I. helyettese, Sáfár Bálint ezredes elvtárs, az MN KSZSZF, Pály István 
ezredes elvtárs, az MN ÉSZF és Nátrán György ezredes elvtárs, az MN RSZF. 

Elöljáróink elismeréssel nyilatkoztak a látottakról, észrevételeikkel jelentős 
segítséget nyújtottak a szakfeladatok eredményes végrehajtásához. 

Magyar részről a gyakorlaton a hk. ho. ,,B" állománnyal vett rés2Jt. A gya
korlaton a ho. csapatainak egy része teljes „B" állománnyal, egy része csökken
tett „B" állománnyal, egy része csak törzzsel vett részt. A hadtáp állomány meg
oszlása arányaiban megegyezett az önf.-i állomány részvételével. 

A gyakorlaton a hadosztállyal együtt HDS közvetlen csapatok is gyakorol
tak, egy-egy mozzanatban szervesen kapcsolódva a harcászati feladatokhoz. lgy 
például egy ö. cüo. tartalékos állománnyal 06. 26-tól a hk. ho. alárendeltségébe 
került. Az osztag a gyakorlaton teljes „M" állományával vett részt . 
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A gyakorlatra nyári időjárási viszonyok között került sor, amely elsősorban 
a vízellátás feszes megszervezését, a szükséges hűtőkapacitás biztosítását és sajá
tos egészségügyi rendszabályok foganatosítását tette szükségessé. 

A résztvevő csapatok és törzsek három körzetben (TAPOLCA, VESZPRÉM, 
DUNAFÖLDV AR) kerültek elhelyezésre, egymástól jelentős távolságra. Az 
állomány egy része tábori, egy része harci körülmények között települt. Ez nagy
ban megnehezítette az ellátás szervezettségét, a végrehajtás helyszíni segítés6t, 
ellenőrzését, a hadtápbiztosítási, ellátási feladatok ho. szintű vezetését, irányítását. 

Az állomány pihentetése sajátosan történt. Egy részük 63. M. sátorban, egy 
részük 82. M. hálózsákból épített sátorban, az állomány döntő része pedig régi 
mintájú vv.-i önf.-i köpenyből összeállított kétszemélyes sátorban pihent. 

A hadtáp manőverek teljeskörű végrehajtását nehezítette a gyakorlótér szűk 
keresztmetszete, elsősorban a dinamika időszakában. 

A nyelvi nehézségeket az elöljáró által biztosított kettő fő oroszul jól beszélő 
tiszttel áthidaltuk. Egyikük az elöljáró szu. HDS törzsben, másikuk a ho. htp. 
törzsben tevékenykedett. 

Sajátosan alakult a gyakorlat befejezése is a résztvevő törzsek és csapatok 
részére. A gyakorlat nem egy időpontban fejeződött be, hanem a folyamatos ki
léptetés volt a jellemző. Ez szintén megnehezítette a hadtápbiztosítás, ellátás 
szervezettségét. 

A gyakorlat során kétirányú elöljárói vezetés alakult ki. Az elöljáró szu. 
HDS htp. törzs a harcászati feladat végrehajtásának hadtápbiztosítását irányí
totta, míg a valóságban végrehajtandó feladatokra az intézkedést a magyar HDS 
htp. törzs adta. 

2. A gyakorlat elókés::)tésének htp. tapas::.talatai 

A gyakorlat sikeres végrehajtása érdekében - egyetértve az elöljáró HDS PK 
HTPH-val - a ho. PK elvtárs által jóváhagyott „Felkészülési terv" alapján szer
veztük a munkát. Ez a tevékenység gyakorlatilag már február hónap óta beindult. 
Mire fordítottuk a fő figyelmet? 

- Az alárendelt htp. egységek, egység htp. törzsek és a ho. htp. törzs felké
szítésére (HO PK HTPH.-i harcászati és szakkiképzési foglalkozások, ho. SZF-ek 
szakkiképzési foglalkozásai levezetésére, egység szintű harcászati csoport kikép
zéseken való személyes részvétel, szakharcászati gyakorlatok, foglalkozások vég
rehajtásának helyszíni ellenőrzése, segítése.) Ezeken a kiképzéseken a törzseket 
a gyakorlaton várható harcászati feladatoknak megfelelően gyakorolta.ttuk. 

- HVP-ok berendezettségének, felszereltségének egységes követelmények 
szerinti kialakítására, a vezetési pontok szervezett telepítésének, áttelepítésének 
begyakorlására. 

- A kidolgozandó harci okmányok tervszerű előkészítésére, a htp. törzseken 
belüli munkaclosztás legoptimálisabb megszervezésére, a személy szerint végre
hajtandó feladatok célirányos begyakorlására. 

Az elöljáró HDS PK HTPH-nek a gyakorlat előkészítésére és végrehajtá
sára vonatkozó szervezési intézkedését időben megkaptuk, annak feldolgozása 
szervezetten történt. Saját szervezési intézkedésünkben - kellő differenciáltsággal 
- határoztuk meg a gyakorlat előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
hadtápfeladatokat. A szervezési intézkedésben meghatározottak értelmezését 
HTPH-i értekezlet keretén belül hajtottuk végre. 
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Az előkészítés időszakában a legtöbb gondot a szükséges pihentetési anya
gok átcsoportosítása, a készletek időbeni megalakítása, lépcsőzése jelentette. A 
hadosztályon belüli jelentős nagyságrendű átcsoportosításokon túl elöljárói se
gítséggel kellett vételezni 1000 db gumimatracot, 2600 db PH ágybetétet, 3600 
db 82. M. védőfelszerelést. Az anyagi eszközök átcsoportosítását idő hiányában 
alapvetően közúti szállítással hajtottuk végre. Az átcsoportosítások szállítási 
feladataira mintegy 30 db szállító gjmü-vet és 10 db pótkocsit vettünk igénybe. 
A végrehajtás során 7500 km-t használtunk fel. 

A békében rendszeresített vízszállító kapacitás és hűtőkapacitás elégtelen
sége követ.keztében az elöljárótól kérni kellett vízszállító gk-kat, illetve az ellátó 
z.-nál meglevő zárolt hútőgépkocsik fdszabadításának engedélyezését. 

Nagy figyelmet kellett fordítani az egymástól jelentős távolságra levő tör
?Sek és csapatok megbízható élelmezési ellátásának megszervezésére. Az ellátást 
a csapatok és törzsek gyakorlaton történő elhelyezkedésének megfelelően három 
körzetből szerveztük. A Tapolca környékén elhelyezkedő törzsek és a hk. e. ellá
tására SÜMEG vasútállomáson VEA-t működtettünk. A VEA 2 fő ti., 3 fő tts., 
19 fő sorállománnyal üzemelt és biztosította a körzetben levő mintegy 3600 fő 
romlando élm. anyaggal és kereskedelmi cikkekkel való ellátását, mintegy 1000 
db technikai eszköz üzemanyag-szükségletét. A VEA-on 17 db vasúti vagonban 
tárolt anyag biztosította a körzetben levő állomány és technikai eszköz anyagsziik
scgkrét. 

A Veslprém körzetében elhelyezkedő csapatok ellátása érdekében a HDS 
ZIRC vasút:tllomáson üzemeltetett VEA-t. 

A Dun..iföldvár körzetben elhelyezkedő csapatok ellátása ERCSI, illetve 
SZABADSZALLAS laktanyai készletekből történt. 

A felkc'.:szülés időszakában a kijelölt körletek szemrevételezése során meg
állapítottuk, hogy a körletc,k döntő része kullancsveszélyes. Ezért még a körletek 
elfoglalása előtt - igénybevéve az MN KÖJAL segítségét - végrehajtottuk a 
körletek szakszerű fertőtlenítését. 

A vasúti szállítások tervezésére, a végrehajtás irányítására, kézbentartására 
a HTP TÖF vezetésével ho. szintű operatív bizottság került kijelölésre. A bizott
sag a tervezőmunkát megfelelően kézben tartotta, a gördülőanyag igénylések 
kellő realitással, időben felterjesztésre kerültek. 

A vasúti szállítás biztonsági rendszabályainak betartására, a nyári időjárási 
viszonyok között betartandó egészségügyi rendszabályokból a gyakorlaton rész
vevő teljes állomány részére felvilágosító előadások kerültek megtartásra. A 
gyakorlaton teljes „B" állománnyal rl>sztvevő gl. és hk. e.-ek hadtápszolgálatai
nak felkészítését folyamatosan figyelemmel kísértük, a gyakorlatra való elvonu
lást megelőzően mindkét helyőrségben a helyszínen ellenőriztük a készenlétet. 
A felkészülés időszakában a követelmények egységesítése érdekében ho. szinten 
bemutattuk az élelmezési ellátó pontok és az öfn.-i védőköpenyből épített pihenő
sátrak szabályos telepítésl't. 

A gyakorlat előkészítése, a végrehajtásra való felkészülés tervszerű volt, 
ennek ellenére a laktanyákban maradt néhány fontos anyag, eszköz, melyekért 
később vissza kellett jönni, illetve a csapatok után kellett szállítani . 
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3. Kombinált menet végrehajtáJa, kijelölt körzetek elfoglalása, 

készenlét elérésének htp. tapas;.talatai 

A gyakorlatra történő elvonul.is kombinált menettel, ezen belül döntő mér

tékben vasúti szállítással történt. V ógrehajtására 06. 19-től 23-ig 4 nap keretében 

került sor. 
Keréken a törzsek és csapatok előkészítő részlegeinek állománya, összesen 

148 db gk. hajtott végre menetet. Ez a viszonylag elenyésző állomány összeté

telénél fogva jól oldotta me~ fchdatát. A föerők körletekbc uló érkezéséi~ 

biztosították a vezetési, munka 6 pihentetési feltételeiket, az állomány meleg

étkezéssel való fogadását. 

A gyakorlat megindulási körzeteibe való kijutás 29 katonavonattal, összesen 

1326 db vasúti kocsi igénybevételével történt. A vasúti szállítás 6 berakó és 4 

kirakó állomás igénybevételével került végrehajtásra. A nsúti szállítás szerve

zett, eseménymentes volt. Mindössze 27 db vagon került lemondásra, amely 

megerősíti, hogy a szállítások tervezése reális volt. A vasúti kirakásoknál hi

ányosság volt, hogy az eső elleni \'édclemre kevés figyelmet fordítottak. Az 

állomány eső elleni védelmére ilyen esetben 63. M. sátrat célszerű felépíteni. 

A kijelölt körletek elfoglalása, berendezése összességében tervszerűen történt. 

Ugyanakkor a végrehajtott helyszíni ellenőrzések több hiányosságot tártak fel. 

lgy pld. a tábori körülmények között települt gl. e.-nél a ti.-i, tts.-i sátrakban 

.nem volt egységes rend, szárító sátrakat nem jelöltek ki, a sza:kácsruházat eUátá, 

akadozott. A hk. e.-k a bemutatottaktól eltérően telepítették a katonák öfn.-i 

köpenyből épített sátrait. Az őrzés- védelemet nagyvonalúan szervezték mc. ~, 

őrség okmányokkal nem rendelkeztek. Ebben az időszakban az állomány ker~

Jcedelmi cikkclckel való ellátása akadozott. Több gond jelentkezett a vezeté!, ... ; 

összeköttetés megteremtésében, folyamatos fenntartásában. Az elsősorb:tn a ki

épített vezetékek korlátozott számából, illetve a vonalak nagyfokú terheltségéből 

adódott. 

A fenti hiányosságok az ellenőrzések haoására kiküszöbölésre kerültek. A 

gyakorlatra való készenlétet a törzsek és csapatok 06. 23-in 06.00-ra a követel

mények szerint elértók. 

4. Harcászati feladatok feldolgozása, a törzsek tervezó, 

szen:ezó tevékenysége 

A készenlét elérésekor a hk. ho. szovjet gyakorló HDS alárendeltségébe ke

rült. Az elöljáró átadás- átvételi jegyzőkönyvet nem igényelt, ezért az átadás

átvétel okmányát egy kibővített napi összefoglaló jelentés képezte. Az összefog

laló jelentés mellé oleáta vázlaton csatoltuk a ho. és e. szintű htp. elemek !konkrét 

települési (elhelyezési) körleteit. A hk. ho. alárendeltségébe került ö. eüo. bizott

ságilag, átadás- átvételi jegyzőkönyv alapján került átvételre. A bizottságba a 

ho. EÜSZF, az MKIEG alo. vezető és egy politikai tiszt került kijelölésre. Az 

osztag átvétele rendben megtörtént. 

A gyakorlaton az elöljáró HDS által kiadott mozgókészlet kiszabatokkal és 

1 ja súlyadatokkal dolgoztunk. Ez a kidolgozói munkát megnehezítette, mert a 

kiszabatok és a súlyadatok jóval meghaladták a nálunk rendszeresített, ugyan

akkor az ellátó z. és az ellátó szd.-ok vonatkozásában adatok hiányában a saj \t 

lehetőségekkel kellett számolni. Az elöljáró pld. az első ha.rcnapra két ütemben 
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közel 1600 t löszert biztosított, ezzel szemben az elló. z. lőszerszállító eszközei
nek kapacitása 400 t. 

A harcászati feladat feldolgozása az alábbi munkarendben történt. A PK 
HTPH ve1JCtésévcl a „H"-n operatív csoport működött, állomá.nyába a fegyver
zeti főnök, a SZSZF, EÜSZF és a htp. összekötő tiszt (RSZF) tartozott. Ez ,1 
csoport alakította ki a hadtáp elgondolást, illetve a PK részére szükséges javas
latok megtételét, együttműködve az öfn.-i törzzsel a PK elhatúrozás:1 térképéhez 
megadta a szüksége., hadtáp adatokat. Ezen csoport feladadt képezte az első 
lépcső e.-ek felé az írásos előzetes intézkedés kiadása, mely a feladat megkapásá
tól számított 3 órán belül megtörtént. 

A megismert kiinduló adatokat, az elöljárói intézkedés lényegét, a htp. el
iondolást a HVP részén.: az op. csoport távbeszélőn, illetve az össi:okötő tiszt 
útján juttatta el, így a htp. biztosítási terv kidolgozása a HVP-on párhuzamosan 
b..:indult. 

A HVP-ra a kidolgozói munka ebben az időszakban a HTP TÖF vezeté
sével folyt. A hadtápbiztosítási terv a háborús módszertani útmutatóban elren
delt mellékletekkel együtt időben, kellő tartalommal és kulturáltság~pl elkészült. 
Az alárendeltek összekötő tiszt berendelésének útján az írásos intézkedést a fela
dat vételétől számított 5 óráig megkapták. 

A PK-i elhatározásban időközben változás történt, ezért a tervokmányokban 
jelentős pontosításokat kellett végrehajtani. A pontosítás végrehajtására azt a 
módszert választottuk, hogy az érintett egységek PK HTPH-eit, az ellátó és eu. 7.. 
PK-ot a „H"-ra, a htp. operatív csoporthoz rendeltük be. A megváltozott hadtáp 
elhatározás lényegét részükre ott ismertettük. Ez a módszer tapasztalatunk s7.e
rint jelentős mértékben meggyorsította a feladat eljuttatását. A végleges írásos 
intézkedés kiadása összekötő tisztek berendelésévcl már a HVP-on történt. 

A harcászati feladatot a ho. htp. törzs, az alárendelt egység htp. és htp 
egység törzsek megfelelő törzskultút"ával, teljes mélységben és határidőre feldol
gozták. Az egység hadtáptörzsek és a hadtápegységek munkájáról a htp. vezető 
állomány HVP-re történő berendelésével győződtünk meg. Tervokmányaikat meg
felelő tartalommal készítették el és jelentették. 

A ho. htp. törzs a kidolgozói munka időszakában is nagy figyelmet fordított 
a tervezöi munka és a párhuzamosan folyó begyakorlási, tényle!.l'es ellátási fela
datok végrehajtásának helyszíni ellenőrzésére, segítésére. A PK HTPH vezeté
sével - a ho. TSZT kivételével - a törzs teljes állománya bevonásra került :12 
ellenőrzésekbe. 

A feladatok gyors lejuttatását, a szükséges jelentések, pontosítások elvégzé
sét jól szolgálta ebben az idősLakban a rádiótilalom feloldása. 

Az összességében eredményes munka mellett gyengébb oldal volt a szolgáht
főnöki állomány további részletes számvetéseinok pontossága, illetve a ho. köz
vetlen egységek hadtápállományának törzsmunkája. 

A kidolgozói munkában nagy segítséget nyújtott a tábori VT-20 gépi adat
feldolgozás. A számvetések mintegy 50%-a gépi feldolgozással készült, köztük 
olyan idöigénye:; számvetések mint a részletes anyagszükségleti, részletes szállítá~i 
és eü. kiürítési, ellátási számvetések. A számvetések megbízható adatain túl 
jelentős időmegtakarítást értünk el. 

A dinamika és az áttelepülések időszakában az összeköttetés fenntart.is:i 
folyamatos volt, de a helyzetek változásairól az információáramlás szegényes volt. 
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Ennek alapvető oka, hogy az öfn.-j vezetés alapvetöen az EH-ról történt, a HVP

nak ugyanakkor a H-al volt összeköttetése, ahonnan a helyzet változásairól kevés 

információ érkezett. Különösen kevés információ érkezett a HVP-ra a dun~i 

átkeU:s időszakában, igaz ebboo a mozzanatban a csapatoknak csak egy résn vett 

részt, a feladat végrehajtását a7 EH-ról egy szűk csoport irányította. 

5. T ényleges hadtápbiztosítási, ellátási feladatok 

1.:égrebajtásá11ak tapas::.talatai 

A gyakorlaton kintlevő htp. törzsek a harcá.szattal szoros összefüggésben 

idencős nagyságrendű szállítási, ellátási és kiürítési feladatokat hajtottak végre. 

Melyek volt::k ezek a feladatok, illetve mik voltak a végrehajtás tapasztalatai? 

- Az ellátó z. a ködetckbe történö beérkezés elötrt: Márkó, illetve Zahhaláp 

körzetében CSTP-10 töltösor üzemeltetésével töltötte fel a vasútállomásról beér

kező csapatokat. Mindössze 5 t gázolaj és 0,5 t benzin került feltöltésre, 

amely az ellátás szempontjából nem indokolja a töltősor telepítését. Ugyanakkor 

a végrehajtás jól szolgálta mind a töltősort kezelő állomány, mindpedig a techni

kai eszközöket kezelö állomány begyakorlását. Ugyanez a töltösor működött a 

csapatoknak a Dunához való érkezésekor. Itt mintegy 15 t. gázolaj és 3 t. benzin 

került feltöltésre. Az itt folyo feltöltés során a töltősoron áthaladó állomány 

részére mosdó és ivóvizet, valamint zsíroskenyeret biztosított az ellátó zászlóalj. 

- A gyakorlat során szu. töltösoron kerültek feltöltésre egy gl. e. begya

korlást végző technikai eszközei. A feltöltés a begyakorlás elhúzódása következ

tében időben eltolódott, de a végrehajtás precíz, gyors és tanulságos volt. Összes

ségében l'O t gázolaj került 140 db technibi eszközbe feltöltésre 45 perc alatt. 

- Az elöljáró (üza. szállító z.) három alkalommal hajtott végre üzemanyag 

kiszállítást a csapatok részére. A kiszállítás 4 m:tes könnyített acéltartályban 

történt. Gondot jelcntc.:tt ez..:n eszközök terepjáró képességének elégtelensége, va

lamint az, hogy az üza. átfejtést csak a tartály domfedelén keresztül lehetett 

végrehajtani. Ugyanakkor az átfejtőcső rög7ítése nem megoldott, azt kézzel kellett 

tartani. Az üza. szállító-zászlóaljtól összesen 45 t gázolaj és 6 t benzin került 

átvételre. 
- A gyakorlat egyik mozzanata volt a vasúti KA-ra érkező nagymennyiségü 

150 t vegyeslőszer átvétele, ezred hadtáp körletig, illetve TAS-ig történö ki

szállítása, átadása. Az érkezett lőszerek vagonból történö kirakását, átvételét 

30 gk.-al, 6 rakodógéppel és 20 fö rakodóerövel hajtottuk végre. A rakodósző

nyegen érkező lőszer átrakására a „PALFINGER" típusú rakodó~ép bizonyult a 

legalkalmasabbnak, melynek teljesitöképességc és gyorsasága jó. A ra.kodósző

nyeggcl málházott gjmű.-vek kihasználtsága 96-99° o, ami a hagyományos mál

házásnál 6-9° o-ka1 jobb. Gondot jelentett a rakodószönycgen málházott lőszer 

átvétele a csapatoknál. Emelőhorog hiányában a rakodást csak kézi erővel lehe

tett végrehajtani. A lőszer csapatokhoz történő kiszállítása, átadása és vissza

szállítása szervezetten történt. 
- A gyakorlat során az egységrakomány képzésnél felhasználtuk az MN 

KSZF-ség által biztosított 5 t-ás konténer gépkocsikat, valamint' a rendszerben 

levő dróthálós, mini és HAFUK konténereket, raklapokat és pántoló eszközö

ket. Megítélésünk szerint ezen eszközök csapattagozatban jól alkalmazhatók. 

Szd. szintű egységrakomány képzése során általános rendeltetésű , egy üza. tö. 

gk. és egy üza. ufo. került felhasználásra. 
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- Az eü. ellátási, kiürítési feladatok keretében a megerösítésül kapott ö. 
eüo. 30 fő imitált sérültet vett át, illetve látott el szu. egység állományából. Az 
ellátás zökkenömentes volt, nyelvi nehézség nem merült fel. Ezt követöen 30 fó 
magyar sérült ellátása történt szu. segélyhelyen. Ellátásuk, a végrehajtás doku
mentálása rendben megtörtént. 

- A gyakorlaton résztvevö szovjet egységgel együttmúködve az ellátózászló
alj átadott, illetve átvett 1 napi főzhető élelmet. A végl.'ehajtás és annak doku
mentálás!l szervezetten történt. 

Az elöljáró által elrendelt tényleges feladatok közül csak a fontosabbak 
kerültek feltüntetésre. Az a megítélésünk, hogy ezen feladatoknak a gy:ikorlat 
harcászati részé\ cl összhangban történő beépítl-se hatékony és célszerü módszer, 
jól szolgálja a htp. állomány háborús felkészítését. Ugyanakkor ezen feladatok 
végrehajtását célszerü a résztvevő állományhoz igazítani. Pld. nagytömegú lőszer 
átvételét nem célszerű feladatként beállítani akkor, amikor az elló. z.-n:íl a 
szükséges rakodóerö nem áll rendelkezésre. Ennek a mozzanatnak a végrehajtása 
egy délutánt és egy délelőttöt vett igénybe, elvonva ezzel az érintett állományt 
más fontos feladatok végrehajtásáról. 

- Sümeg VEA szervezetten üzemelt. Hasonló nagyságrendű fcladatobál 
azonban felül kell vizsgálni a müködtetéshez szükséges állomány létszámát. A 
gyakorlat során túlzottan nagy volt a müködtető állomány leterheksége. Hiányos
ságként volt tapasztalható, hogy a vótelezők az ellátandók létszámát felületesen 
ismerték, ezért a kiadásra kerülő mennyiséget a VEA PK-a határozta meg. A 
VEA a működés időszakában folyamatosan biztosított szárazjeget, jelentősen 
csökkentve ezzel a romlandó anyagok biztonságos tárolásában meglevő feszült
séget. 

- Az állom.íny gyakorlat alatti fürdetése, fehérnemücseréje biztosított volt. 
Az FMG-ről üzemelő fürdető felszerelések tábori körülmények között megbíz
hatóan üzemeltek. 

-A gyakorlaton fertőző megbetegedés nem történt. A települési körletek 
kullancs elleni fertőtlenítése eredményes volt, szövődmény nem fordult elő. A 
résztvevő EÜSZF-i állomány a tényleges eü. biztosítási feladatokat nagy szak
értelemmel végezte, ugyanakkor a harcászati feladatok eü. biztosításának terve
zésére, a számvetések elkészítésére kevesebb figyelmet fordítottak. A gl. ESH a 
dunai átkeléshez szervezetten telepítette az átkelési segélyhelyeket. 

- A naggyülésen, illetve a díszszemlén résztvevő állomány ellátására a gl. 
e. hadtápszolgálata kevés figyelmet fordított. Csak az elöljáró segítségével vo!t 
biztosított a személyi állomány követelmények szerinti megjelenése. 

6. Gyakorlat be/eiezésének, eredeti bely<.et viss<-aállításának 
badtáptapas::.ta{atai 

A gyakorlatból a résztvevő csapatok nem egyszerre, hanem folyamatosan 
léptek ki. Ez mind az ellátásuk, mind a vasúti visszaszállítás vonatkozá&ában 
komoly szervezőmunkát igényelt . 

A vasúti visszaszállítással kapcsolatos szervező tevékenység több hiányos
sággal valósult meg. Ezt csak részben magyaráz2ia az, hogy az eredeti tervhez 
képest változtak a berakóállomások, illetve a visszaszállításra kerülő technikai 
eszközök csoportosításában is történtek változások. Az egységek zöme a vasúttal 
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késön vette fel a kapcsolatot, melynek következtében 78 db vagont kellett le

mondani. A vasúti visszaszállítás végrehajtása 28 katonavonattal szervezetten, 

eseménymentesen történt. 

A gyakorlatról visszaérkezö állomány fogadására a béke heJyörségben 

visszamaradt állomány jól felkészült. Valamennyi helyőrségben biztosított volt 

a visszaérkező állomány fürdetése, fchérnemücscréje, illetve a meleg étkezéssel 

való ellátásuk. 
A gyakorlaron levő technikai eszközök, anyagi készletek karbantartásat 

szervezetten hajtották végre, a gy,ikorlat költségkihatásait az elrendelt határidőre 

összt.-allttották, illetve felterjesztették. 

7. Következtetbek, javaslatok 

- A törzsek és a csapatok közötti nagy távolság megnehezítette a hadtáp

vezetés folyamatosságát, a helyszíni ellenőrzést, segítségnyújtást. Az ilyen jellegű 

feladatok végrehajtása csak részben szolgálja az állomány háborús S7akfebdataira 

való felkészítését. 
- Táborszerű elhelyezési körülmények közott nem célszerű a személyi állo

mány öfn.-i védőköpenyböl épített sátorban való pihentetése. Harci körülmények 

között igen, bár a 82. M. védőfelszerelésből épített sátraknál a tapaszt.1latok 

kedvczöbbek. 
- Ho. szinten célszerűnek és gazdaságosnak tartjuk központi készlet létrc

hoz:isát sátorból, pihentetési anyagokból és törzsbútorw.tból. Nagyságrendjének 

kialakításánál abból célszerű kiindulni, hogy egy ezred gyakorlat szükségletét 

biztosítsa. Ezzel jelentős mértékű emberi energiát, kilométert és üzemanyagot 

lehetne megtakarítani. 
- Nyári időjárási viszonyok között a jelenleg meglevő hűtőkapacitás nem 

biztosítja megfelelően a romlandó anyagok megbízható tárolását. A szárazjé11 

biztosítása csak átmeneti megoldás béke körülmények között. Ellátó pontokig 

lépcsőzve szüksége~nek tartjuk hűtő gk. rendszeresítését, illetve biztosítását. 

- Pozitív tapasztalatokat szereztünk a gyakorlat időtartamára biztosított 

5 t-ás konténerszállító gépkocsik igénybevételéről. Ezen gépjárművek egységrako

mány szállítmány bizrosítására jól beváltak. Tartalék konténer bizrosítása esetén 

alkalmazását célszerűnek tartjuk. 
- Az elöljáró által biztosított CSTP-10 töltősor a gyakorlatban nagyon jól 

bevált. Segítségével rövid idő alatt, nagytömegű technikai eszköz feltöltését tud

tuk végrehajtani. Ho. tagozatban (elló. z.) történő rendszeresítését indokoltnak 

tartjuk. 
- A 4 m3·es acéltartályban kiszállított üza. a gépjármú terepjáró képességé

nek hiánya kö\'etkcztében csapattagozatban nem célszerű. Ezen gépjárművek 

terepen nem képesek a htp. egységeket, alegységeket megközelíteni. 

- Az elló. szakaszoknál magas a vontatmányok sZJáma (60%). A dinamikus, 

gyorsütemű mozgást, a manőverezőképességet mindez negatívan befolyásolja. 

- Az elló. szd.-ok rakodás gépesítése nem megoldott. A rendszeresített 1 db 

UN-50-es forgórakodógép megkönnyíti, dc men oldja meg a rakodási, málházási 

feladatokat. 
- A tényleges begyakorlási feladatok meghatározásánál „testreméretezett" 

feladatokat célszerű megszabni. Alapvetően annak kell gyakorolni, akinek ll 
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adott esetben feladata lenne. Ha szükséges, akkor a lebiztosított tartalékos állo
mányt be kell hívni. 

- A dinamika időszakában történő folyamatos hadtápvezetés érdekében 
nagyobb együttműködés szükséges az öfn.-i törzzsel. Tovább kell keresni a htp. 
törzseken belüli optimális munkaelosztás lehetőségét, nagyobb figyelmet kell 
fordítani a törzseken belül az egymás helyettesítésére való felkészítésre. 

- Koalíciós gyakorlaton nem tartjuk célszerűnek a „kettős" vezetést. A 
fiktív és a tényleges feladatokat is egy elöljáró szervtől kellene kapni. 

- Az eddigi tapasztalataink és a „Duna-84" gyakorlat alapján el lehetne 
gondolkozni azon, hogy ezred tagozatban célszerű-e az „Irányelvek" -ben leírt 
térképek vezetése. A mi véleményünk szerint ebben a tagozatban három (terv, 
helyzetnyilvántartó és munkatértkép) térkép vezetése nem célszerű. Az ezred 
hadtáptörzsek erre nincsenek sem állományilag, sem elméletileg- gyakorlatilag 
felkészítve. Azt javasolnánk, hogy ezred tagozatban és a HO EÜSZF részéről 
ne készüljön külön tervtérkép. A terv grafikus része kerüljön a munkatérképre, 
amely rendszerint a HTPH-nél van. Ez biztosítaná, hogy a tényleges és fiktív 
helyzetről egyaránt, egy térképről tudna tájékozódni, jelenteni, illetve vezetni. 
Az egészségügyi biztosítás terve alapvetően jelenleg is a HO PK HTPH terv 
térképén, illetve a magyarázó jelentésben adott. 

- Egy másik javaslatunk a HTPH-es munkamódszerét illetően az lenne, 
hogy a főbb feladatokat végrehajtó htp. acg. (rlg.) parancsnokot minden esetben 
ő, személyesen igazítsa el, illetve közvetlenül szabja meg az elló. sz. (raj) pk.-ok 
részére a feladatokat. Ezzel az áttételezéseket, esetleges félreértéscikct elkerül
hetnénk. A HTPH elhatározásának kihirdetésénél értelmezze, hogy mit, hova, 
mikor és mivel kell kiszállítani, illetve visszaszállítani. 

- Jobban át kell gondolni a htp. I. és II. lépcsők feladatait, a jövőben a 
feladatok jelentős része a ténylegesen végrehajtandókra összpontosuljon . 

- Kiemeltebb figyelmet célszerű fordítanunk a hadtápmanőverek és 
csapatmozgások összfegyvernemi törzsekkel történő összehangolására. A HTPH
ek, HTP TÖF-ök kezdeményezőbbek legyenek e tekintetben a PK-ok, illetve 
TÖF-ök felé. 

A tapasztalatok közreadásával az a célunk, hogy a csapathadtápban dolgozó 
vezető és végrehajtó hadtáptisztek és tts.-ek ismereteit kiegészítsük a „Duna-84" 
harcászati gyakorlaton szerzett tapasztalatokkal és egy-két kérdést vita alapul /el 
vessünk a hadtápbiztositás e szintjének további tökéletesítése érdekében . 
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