A hétországvédelmi csapatok hadtáp-rendszergyakorlatának
tapasztalatai
S. Nagy József alezredes
A Hátországvédelmi Parancsnokság középtávú felkészítési tervének egyik jelentős rendez
vénye az ötévenként végrehajtásra kerülő hadtáp-rendszergyakorlat. A közelmúltban lezárult
ötéves fejlesztési időszakban a hátországvédelmi csapatok jelentős számú gyakorlatot hajtottak
végre, melyek során a csapathadtáp alegységek és a hadtáp vezető szervek gyakorolhatták a hábo
rús alkalmazás során jelentkező hadtápbiztosítási feladataik végrehajtását. A csapatok felkészítésé
nek differenciált rendszere lehetővé teszi a különböző felkészítési formák tudatos, tervszerű egy
másra építését. A parancsnoki és szakkiképzések keretében a hadtáptörzsek állománya elsajátítja a
háborús tevékenységek hadtápbiztosításának elméleti kérdéseit, (az ,,M" alakulatok vezető állo
mánya ugyanezt az ,,M" parancsnoki foglalkozások keretében végzi el), ezt követően parancsnoki
és törzshadijátékok, parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok, majd alegység-, egységgyakorlatok,
,,M" összekovácsolási gyakorlatok keretében hajtják végre, gyakorolják be háborús feladataikat.
A hadtáp felkészítésének rendszerében a legmagasabb szintű kiképzési forma a hadtáp-rend
szergyakorlat, amelynek keretében a közös tevékenységekben részt vevő, a háborús alkalmazás
során egymással kapcsolatba kerülő, vagy együttműködő csapatok hadtápszervei, hadtápalegysé
gei, együttesen gyakorolják a biztosítás valamennyi területén jelentkező feladatok végrehajtását.

A hadtápkiképzés, felkészítés fenti rendszerének keretében került sor 1985. szeptember
04-13. között a hátországvécJelmi csapatok hadtáp-rendszergyakorlatára, a korábbiakhoz viszo
nyítva új módszer alkalmazásával.

A hadtáp-rendszergyakorlat elgondolásának, kialakításában lehetőséget kaptunk arra, hogy
ráépítsük gyakorlatunkat az MNHF elvtárs által vezetett . TRANZIT-85 " közlekedési rendszergya
korlatra. Ennek rendkívül komoly jelentősége volt mind a felkészítés hatékonysága, mind a nap
jainkban egyre erőteljesebben jelentkező gazdaságossági, takarékosssági követelemények érvénye
sítése szempontjából. Lehetővé vált ezzel egyrészt, hogy teljes egészében a csapatokkal együtt gya
koroljanak a hadtápszervezetek és valós, éles ellátási feladatok végrehajtásán keresztül gyakorolják
be háborús feladataikat, másrészt megtakaríthattunk jelentős költségeket azzal, hogy nem volt
szükséges a hadtáp-rendszergyakorlat érdekében különböző csapatok igénybevételére, különböző,
csak a hadtáp-rendszergyakorlat céljait szolgáló hadtápszervezetek bemozgatására és igen sok ezzel
járó anyagi-technikai eszköz igénybevételére, számos előkészítő feladat végzésére.

A • TRANZIT-85 " gyakorlaton részt vett a hátországvédelmi csapatok állományából egy köz
lekedési dandár csapatokkal és törzsekkel, egy közlekedési dandár törzsekkel és operatív csopor
tokkal, a stratégiai pontonos dandár törzse és egy pontonos zászlóalj teljes hadiállománya, a hadi
hajós dandártörzs operatív csoportja, a komendáns ezred, a híradó ezred és a VCS zászlóalj részei.
Ezen csapatok tevékenységének hadtápbiztosítása képezte alapvetően a hadtáp-rendszergyakorlat
lényegét, alárendelve célkitűzéseinket minden tekintetben a TRANZIT-85" gyakorlat elgondolá
"
sából eredő háborús alkalmazási feladatok megvalósításának.
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1. A hadtáp-rendszergyakorlat elgondolásának főbb elemei

A gyakorlat tárgya volt a hátországvédelmi csapatok magasabb harckészültségbe helyezésének,
mozgósításának hadtápbiztosítása a mozgósítást végrehajtó csapatok hadtáptörzseinek, hadtáp
alegységeinek megalakítása, összekovácsolása, a kijelölt körletek elfoglalása, a csapatok hábonís
alkalmazása hadtápbiztosításának megszervezése, a .TRANZIT-85" gyakorlaton részt vevő csapa
tok valós hadtápbiztosítási feladatainak végrehajtása.
A gyakorlat fő célkitűzéseként azt határoztuk meg, hogy a résztvevő hadtáptörzsek, hadtápalegy
•
ségek zökkenőmentesen hajtsák végre a • TRANZIT-85 gyakorlaton részt vevő csapatok minden
oldalú ellátását. E célnak rendeltük alá a különböző mozzanatok tanulmányi kérdéseit is. További
célkitűzésünk volt, hogy jártasságot szerezzenek az érintett csapathadtápok a magasabb harcké
szültségbe helyezés, mozgósítás hadtápbiztosításában, a hadtáptörzsekre háruló tervező-szervező
tevékenység végzésében, a tábori körülmények között történő ellátásban, s mindezeken keresztül
ismerjék meg a háborús tevékenység során végzendő biztosítási feladatok végrehajtásának, vezeté
sének módszereit.
A gyakorlat módszere volt: egyoldalú, kétfokozatú, a •• TRANZIT-85" gyakorlaton részt vevő
csapatok valós ellátási feladataira orientált, hadtáptörzsekkel és -alegységekkel végrehajtott hadtáp
rendszergyakorlat terepen, híradóeszközök alkalmazásával.
A rendszergyakorlat mozzanatainak meghatározásánál a • TRANZIT-85" gyakorlatból indul
tunk ki, ugyanis a résztvevő parancsnokok és törzsek tevékenysége egyértelműen arra irányult, így
a hadtáptörzsek tevékenységét is ennek megfelelően alakítottuk. Az egyes mozzanatokon belül
azonban a különböző oktatási kérdések meghatározásánál már sajátos követelményeket igyekez
tünk érvényesíteni. A sajátosságok lényege abban foglalható össze, hogy csapataink egy része
komoly felkészültséggel rendelkezik a háboC4s feladatok végzésében, több gyakorlatot hajtottak
végre az elmúlt időszak során, természetesen hadtáptörzseik és hadtápalegységeik is, azonban a
közlekedési csapatok egy része, amelyek csak nemrégen léptek be az ,,M" hadrendbe, ilyen mérvű
felkészültséggel még nem rendelkeztek. A vezető állománynak a tábori tevékenység terén való jár
tassága nem volt eléggé kiforrott, a hadtápalegységek még terepen végrehajtott gyakorlatok had
tápbiztosításában nem rendelkeztek kellő rutinnal.
Másik lényeges sajátosság volt, hogy a közlekedési csapatok béke és ,,M" szervezete, rendelte
tése szintén eltérő. Az építő-műszaki dandár törzsek és az alárendelt zászlóaljaik ,,M" esetén nagy
volumenű mozgósítási feladatokat hajtanak végre, saját béke állományuk egy részéből és tartalékos
hadkötelesekból alakítják meg az ,,M" hadrendben meghatározott hátországi közlekedési szakcsa
patokat. A közlekedési csapatok béke feladataiból eredően, a gyakorlat igen nehéz helyzet elé állí
totta a hivatásos személyi állományt. Egyidőben hármas feladatot kellett megoldania. A béke állo
mánnyal végezni a népgazdasági építő munkát, folytatni az újoncállomány alapkiképzését és az
,,M" állománnyal végrehajtani a gyakorlatot. A csapatok hadtápjára is ugyanezen hármas feladat
hárult.
Sajátos tényezők érvényesülnek a béke és hábonís ellátás területén is. A közlekedési csapatok
megalakítását végző építő-műszaki csapatok egy része békében nem folytat élelmezési ellátást, a
foglalkoztatott vállalatok látják el a személyi állományt. Az ellátó szervezetek állományának felké
szültségét ez komoly mértékben meghatározza.
A közlekedési csapatok béke elhelyezése polgári objektumokban történik, amelytől jelentős
távolságra helyezkednek el a hábonís megalakulási helyek, illetve hábonís működési helyek. ,,M"
anyagaik egy részét nem helyszínen tárolják, hanem ,,M"utalványon, különböző távolságokra levő
központi tárintézetekben.
Mindezen sajátosságok függvényében differenciáltan kellett maghatározni az egyes munkála
tokon belüli oktatási kérdéseket, illetve azon követelményeket, amelyek meghatározták a csapat
hadtápok hábonís tevékenységét.
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2. A gyak;,_lat előkészítésének főbb tapasztalatai

Közlekedési csapataink egy részének a gyakorlatok végrehajtásában való differenciált jártas
sága, a tábori körülmények között végzendő ellátási feladatokban szerzett szerényebb tapasztalatai
arra késztettek bennünket, hogy a gyakorlat előkészítésére a szokásosnál nagyobb figyelmet kell
szentelni. A gyakorlatra való felkészülés időszakában mérlegelni kellett a résztvevő csapathadtápok
felkészültségét, lehetőségeit és a rá háruló feladatok végrehajtására való alkalmasságát.

A fentiekből kiindulva célszerűnek látszott olyan ellátási csoportok létrehozása, amelyek biz
tosítják mind a • TRANZIT-85 • gyakorlaton részt vevő csapatok ellátásának követelményeit, mind
a hadtáp-rendszergyakorlat célkitűzéseinek teljesítését. Ezen túlmenően azt is figyelembe kellett
venni, hogy a csapatok hadtápfőnökei milyen mértékben vettek már részt hasonló gyakorlatokon.
A • TRANZIT-85 • gyakorlaton részt vevő csapatok csoportosítása, a háborús alkalmazáshoz
hasonló volt, legalábbis közelítette azt, így elsősorban a közlekedési hálózatra, illetve a tiszai átke
lőhelyekre koncentrálódott. Ez a c�oportosítás képezte az alapját az ellátási csoportok kialakításá
nak, amely a következők szerint került létrehozásra:
- a Pusztavacs-i erdőben települt törzsek; az ellátást a 150. közi. dandár törzse végezte, ellá
tásra utalva voltak a 160. dandár törzse, három közúti komendáns zászlóalj, egy gk. szállítózász
lóalj, egy ideiglenes átrakókörlet parancsnokság törzse, illetve operatív csoportja és a 46. hhj. dd.
operatív csoportja;

- a Lakiteleken létrehozott táb�r, melyben egy vasúti felépítmény és egy hídépítő zászlóalj
települt. Az ellátást a vasúti felépítmény zászlóalj végezte, bevonva a hídépítő zászlóalj hadtápjának
állományát is;
- a Kengyelen létrehozott tábor, melyben egy ideiglenes átrakókörlet, egy gépkocsi-szállító
zászlóalj és egy közúti komendáns zászlóalj került elhelyezésre. Az ellátást az IÁK-parancsnokság
hadtápja végezte, utalva volt az ellátásra a gk. szállító és a ku. kom. zászlóalj;

- a Vezseny-i tábor, melyben a stratégiai pontonos dandár törzse és egy pontonos zászlóalj
került elhelyezésre. Az ellátást a po. z. hadtápjának bevonásával a dandár törzs végezte.

A gyakorlat előkészítésének alapját ezen csoportosítás kialakítása képezte. Az egyes ellátási
csoportokon belül, az ellátó kijelölésénél arra törekedtünk, hogy a gyakorlatok végrehajtásában
nagyobb tapasztalatokkal rendelkező csapathadtáp végezze azt, bevonva az ellátási feladatok szer
vezésébe, végrehajtásába a kevesebb tapasztalattal rendelkező ellátó állományt is. Ezzel kettős célt
sikerült elérni: egyrészt az ellátási feladatokat végző hadtápszervezet gyakoroltatását a háborús ellá
tási feladatok végzésében, másrészt a vele azonos körzetben tevékenykedő csapatok hadtápállo·
mánya részére tapasztalatok átadása e téren, hozzájárulva háborús felkészítésükhöz is.

A gyakorlat előkészítése során egyik legjelentősebb feladatot az elhelyezéshez, működéshez
és ellátáshoz szükséges anyagi eszközök szállítása képezte. A tábori körülmények közötti elhelye
zés és ellátás anyagi eszközszükséglete a közlekedési csapatok készleteit meghaladja, így nagy
mérvű átcsoportosítások és központi raktárakból történő vételezés végrehajtására volt szükség. E
nagymérvű szállítási feladatokat a csapatok hadtápszervei, hadtápalegységei tervszerűen, szervezet·
ten hajtották végre. A gyakorlat kezdetére a táborok készen álltak, az ellátási feladatok meg voltak
szervezve, a hadtápalegységek és a hadtáptörzsek a készenlétet időben elérték.

A gyakorlat előkészítő időszakában egyik legjelentősebb feladat volt a táborok felépítése. E
feladatot az érintett alakulatok helyesen, szakszerűen végezték, azonban néhány szervezetnél gon
dot jelentett a táborok rendszerének kialakítása. Előfordult, hogy egyes helyéken a felépített tábort
le kellett bontani és a követelményeknek megfelelően újból fel kellett építeni. Elsősorban ott volt
ezzel probléma, ahol nem rendelkeztek kellő jártassággal a csapatok tábori elhelyezésének kérdé·
seiben, vagyis az MN hadrendjébe közelmúltban belépett alakulatoknál.
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A minden oldalú ellátás gyakorlati feladatainak előkészítése mellett nem elhanyagolható
jelentőségű a hadtáptönsek felkészülése a háborús hadtápbiztosítási feladatok tervező-szervező
munkájára. A rendszergyakorlat kidolgozása során arra törekedtünk, hogy a hadtáptönseknek a
valós ellátási feladatok és a térképen végzendő tervező-szervező munkák ne jelentsenek két külön
böző feladatot. A valós hadtápbiztosítási feladatokra építettük rá a háborús ellátás tervezésének,
szervezésének rendjét, figyelembe véve azt a tényt, hogy a gyakorlaton részt vevő csapatok háború
ban is hasonló körülmények között, a hátország területén, annak különböző köneteiben oldják
meg feladataikat.

A csapatok alkalmazása hadtápbiztosításának tervezésével, szervezésével kapcsolatos előké
szítő munkákat a résztvevő hadtáptönsek lehetőségeiknek megfelelően végrehajtották, hogy a
gyakorlat során mégis előfordult helyenként némi hiányosság e téren, az a felkészültség, jártasság
mérsékeltebb színvonalára vezethető vissza.
3. A gyakorlat végrehajtásának tapasztalatai

A hadtáp-rendszergyakorlat e/só mozzanata a csapatok magasabb harckészültségbe helyezésé
nek, mozgósításának hadtápbiztosítása, a hadtápalegységek megalakítása, a kijelölt körletek elfog
lalása volt.

A korábban végrehajtott módszertani bemutatók, illetve gyakorlatok során hadtáptönseink
kellően megismerték e feladatok végrehajtásának módszereit, ennek eredményeként alapvetően a
követelményeknek megfelelően hajtották azokat végre.
Közlekedési csapataink béke és háborús szervezetének és alaprendeltetésének jelentős mérvű
különbözőségéből eredően, ebben az időszakban nagy volumenű keretátadásra és tartalékos had
kötelesek bevonulására, illetve népgazdasági gépjármű technikai eszközök átvételére került sor.

A dandár hadtáptönsek állománya nagyobb részben a béke állományból tevődik össze, a
zászlóaljaknál azonban a hadtáp vezető állománynak csak egy része biztosítható a hivatásos állo
mányból, nagyobb részük tartalékos hadkötelesekből tevődik össze. A hadtáphelyettesek azonban
valamennyi szervezetnél hivatásos állományból vannak biztosítva.

A hadtápalegységek állományának nagyobb része tartalékos hadköteles, ezek felkészítésére,
összekovácsolására sok időt és energiát kell fordítani. A gyakorlat első mozzanatában alapvetően
helyesen oldották meg a kiképzési feladatokat, amit a tartalékos állományú hadtápalegységek állo
mányának helytállása is igazolt.

A mozgósítás hadtápbiztosítási feladatok begyakorlására jó alkalmat nyújtott a gyakorlat,
ugyanis egyes zászlóaljak állománya lépcsőzetesen került behívásra, úgy, hogy az egyes századok
egymást váltották. Ezzel mód nyílt mind a mozgósítás, mind a leszerelés hadtápbiztosításának
többszöri gyakorlására. Ezen alegységek már a gyakorlatra való felkészülés időszakában különböző
építési feladatokat végeztek a • TRANZIT-85 • gyakorlat érdekében.
E mozzanat sikeréhez nagyban hozzájárult a két dandár, illetve a zászlóaljak között helyesen
és célszerűen megszervezett keretátadás. A hivatásos tisztek átcsoportosításával valamennyi egy
séghadtáp élére kellő szakértelemmel, felkészültséggel rendelkező tiszt került, akik a tartalékos
hadkötekesekkel együtt sikeresen oldották meg az ellátási feladatokat.

Közlekedési csapataink mozgósításánál sajátosságként jelentkezik az .M" utalványon levő
anyagok viszonylag nagy mennyisége. Ezek felvételezésére ugyan nem került sor, azonban e műve
letet jól helyettesítette a különböző raktárakból, csapatoktól kiutalt - a gyakorlat végrehajtásához
szükséges - anyagok felvételezése és szállítása, amely méretében megfelelt az .M" időszakában vég
rehajtandó szállítási feladatoknak. A mozgósítást objektumon kívül hajtották végre, amely még
jobban nehezítette az egyébként sem könnyű feladatot.
42

A háborús működési helyek (táborok) elfoglalása a csapatok menetrendjében, az alegységek
kel együtt történt. Bár a táborok előre fel lettek építve, előkészített helyre érkeztek be a had
tápalegységek, ennek ellenére igen nehézkesen vették fel az ellátás megkívánt ütemét, sok idő kel
lett a beálláshoz, kezdetben több zökkenő mutatkozott elsősorban az élelmezési ellátó rajok tevé
kenységében, azonban a kezdeti nehézségek után egyre gördülékenyebben oldották meg feladatai
kat. Kezdetben az ellátást végző közlekedési dandártörzsnél a világítás folyamatosságában nehéz
ségek mutatkoztak, nem volt kellő rutinja az ezzel foglalkozó állománynak. A gyakorlat későbbi
napjaiban azonban már ez is problémamentes volt.

A hadtáp-rendszergyakorlat második mozzanata .a hátországvédelmi csapatok háborús tevé
kenysége (alkalmazása) hadtápbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása a
védelmi, majd a támadó hadművelet időszakára" volt. Ez képezte a fő feladatát a gyakorlaton részt
vevő csapathadtápoknak. Méreteiben és bonyolultságában is igen jelentős feladat volt azt is figye
lembe véve, hogy a csapatok egy része még első alkalommal vett részt ilyen feladatban.

..

Sajátossága volt e mozzanatnak, hogy a hadtáp-rendszergyakorlat résztvevői nem .bemuta
tóra" készültek, hanem éles ellátási feladatokat, az alaprendeltetésből eredő háborús feladatukat
végrehajtó hátországvédelmi csapatok tevékenységeinek minden oldalú ellátását végezték. Ezen
ellátási feladatokra épült az egész gyakorlat, erre koncentrált a hadtáp-rendszergyakorlat vezető és
végrehajtó állománya egyaránt.

A hadtáp-rendszergyakorlatok történetében az első ilyen jellegű gyakorlat volt ez. A korábbi
gyakorlatokon az volt a jellemző, hogy zömében célirányosan, csak a hadtáp-rendszergyakorlat
érdekében bemozgósított hadtápalegységek felkészítése és tevékenységének bemutatása képezte a
fő feladatot. Most, e gyakorlat keretében első alkalommal került sor arra, hogy minden hadtáp
törzs, hadtápalegység saját alakulata tevékenységének hadtápbiztosítása érdekében oldja meg úgy a
térképen kidolgozandó tervező-szervező, mint az alegységek éles ellátásának feladatait. Ennek volt
alárendelve minden tevékenység, a hadtáp-rendszergyakorlat vezetése azt a célt tűzte ki, hogy a
TRANZIT-85" gyakorlatot végrehajtó csapatok minden oldalú ellátása zökkenőmentes legyen.
"
A HÁVPK hadtáptörzséből a dandárokhoz, illetve a zászlóaljakhoz, IÁK-hoz vezényelt
döntnöki állománynak is elsődleges feladata volt az, hogy a mozzanatonkénti hadtápbiztosítás éles
feladatainak zökkenőmentes végrehajtását minden körülmények között biztosítsa.
A dandárhadtáptörzsek, illetve az egység-hadtáphelyettesek tervező-szervező tevékenysége,
tulajdonképpen kisebb eltérésekkel összhangban volt a valós ellátási feladatokkal, ugyanis a csapa
tok alkalmazásának körletei és az ellátási források is alapvetően közelítették a háborús tevékenység
térségét.

A hadtáp-rendszergyakorlat keretében végzett törzsmunka alapját az a hadműveleti-harcászati
feladat képezte, amelyet a TRANZIT-85" gyakorlatvezetőség adott ki a csapatok részére, illetve
"
ehhez adta ki a HÁVP hadtáptörzse a hadtápintézkedést. A törzsmunkát a hadtáphelyettesek a
parancsnok munkarendjéhez igazodva, a parancsnokkal és a törzzsel összehangolva végezték, az
alárendelteknél folyó tervező-szervező tevékenység alapját pedig a dandárparancsnokságok által
kíadott harc-, illetve hadtápintézkedések képezték.

A törzsmunkában való jártasság, a tábori törzsszolgálati ismeretek színvonala a gyakorlat
során igen differenciált képet mutatott. A HÁVP közlekedési csapatai békében mint építő
műszaki csapatok funkcionálnak, s a káderbiztosításban is tükröződik ez a sajátosság. Az építő
zászlóaljak PK HTPH-ei alapvetően nem akadémiát végzett tisztek, hanem különböző tanfolya
mokat végeztek, ahol nem elsődleges a háborús tervező-szervező tevékenység. Felkészítésük első
sorban a béke ellátási feladatokra koncentrálódott, gyakorlatokon való korábbi részvételük is kor
látozott mértékű volt és általában nem hadtáphelyettesi beosztásokban ténykedtek, többen csak
1-2 éve voltak jelenlegi beosztásukban.
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A dandár-hadtáptörzsek hadtápbiztosítási tervet, a zászlóaljaknál munkatérképet készítettek.
A hadtápbiztosítási tervek kidolgozására sajátos hatást gyakorolt a beállított hadműveleti helyzet,
amely védelmi hadművelettel kezdődött, majd a támadás feltételeinek megteremtése után a táma
dásba való átmenet következett, amely már a gyakorlat harmadik mozzanatát képezte.
A csapatok a támadói hadművelet időszakára új harcintézkedést kaptak, bár a hátországi köz
lekedési csapatok feladataiban lényeges változás nem következett be, tevékenységük körzete alap
vetően nem változott. lgy a hadtápbiztosítás rendszerében sem volt számottevő változás, ezért új
hadtápbiztosítási tervet a támadó hadművelet időszakára nem készítettek, hanem az eredetileg
kidolgozott hadtápbiztosítási terveket kellett pontosítani az új helyzetnek megfelelően.
Mivel a korábbi években ilyen hadműveleti helyzetbeállítás nem szerepelt a gyakorlatokon és
a védelemmel kezdődő, majd támadásba való átmenettel folytatódó hadművelet elméleti kérdései
sem voltak korábban feldolgozva, a hadtáptörzseknek problémát okozott a hadműveleti helyzet
változásával járó sajátos hadtápbiztosítási feladatok felismerése. Ez annál is inkább gondot jelen
tett, mivel a hátországban tevékenykedő csapatok egy részénél a feladatok jellege nem változik,
ugyanazt a feladatot hajtják végre a támadó és a védelmi hadművelet alatt is.
Másként jelentkezik ez a tényező azon hátországvédelmi csapatoknál, amelyeknek működési
körzetük egybeesik az elvonuló szárazföldi csapatok hadműveleti tevékenységének körzetével.
Ezeknél a védelmi, támadó hadművelet alatt alapvetően más feladatokat kell megoldaniuk, érte
lemszerűen változik a hadtápbiztosítás rendje is.
A gyakorlaton részt vett ·csapatok tevékenységének körlete elsősorban a Dunától keletre eső
területekre terjedt ki, s az e térségben alkalmazott hátországvédelmi csapatok részére, a támadásba
való átmenet, az alkalmazás körletét érintő változást nem eredményezett.
A Dunántúlon alkalmazásra tervezett hátországi közlekedési csapatok vonatkozásában már
másként jelentkezik a hadműveleti tevékenység változásának hatása. Itt már érzékelhető változá
sokkal jár az, azonban a Központhadtáp Előretolt Lépcső közlekedési csapatainak a támadás tér
nyerése függvényében történő előremozgása után realizálódik a közúti biztosítás rendszerének, az
ország nyugati részére való kiterjesztése. Ez a tényező az e térségben alkalmazott dandár hadtápbiz
tosításában már változásokat eredményezhet. A dandár hadtápbiztosítási tervén azonban még nem
érződtek a hatások, ami elsősorban annak tudható be, hogy ebben az időszakban még nem kerül
tek feldolgozásra a védelemből, támadásba történő átmenet, hátországvédelmi csapatok hadtáp
biztosítására gyakorolt hatásának kérdései.
A gyakorlaton részt vett csapatok közül kiemelkedő teljesítményt nyújtott a stratégiai ponto
nos dandár hadtáptörzse, mind a törzsmunkában, mind a valós ellátási feladatok biztosításában, a
tartalmi és a formai munkában. Tapasztalatszerzés céljából, a gyakorlaton kindevő hadtáphelyette
seknek bemutatásra került az ott folyó magas színvonalú hadtáptevékenység.
A valós ellátási feladatok szervezettsége, tartalma a törzsmunkánál lényegesen magasabb szín
voQalú volt. Tulajdonképpen a hadtáp-rendszergyakorlat vezetésének és a végrehajtó állománynak
a fő erőkifejtése erre irányult. Abból indultunk ki, hogy a hadtáp-rendszergyakorlat sikerét elsősor
ban az biztosíthatja, ha a csapatok minden oldalú ellátása gördülékeny lesz, ha a személyi állomány
élelmezése kifogástalan, a fürdetés és fehémeműcsere feltételei, a technikai eszközök hajtóanyaggal
való feltöltése, az egészségügyi ellátás színvonalas, folyamatos és hatékony lesz.
úgy ítélhető meg, hogy ez a célkitűzésünk helyesnek bizonyult és sikerült teljesíteni. A csapa
tok személyi állománya elégedett volt az ellátással. A hadtáptörzsek egy része, ha a törzsmunkában
még kellő jártassággal nem is rendelkezett, a napi ellátási feladatokat igen jól oldotta meg. Ez egy
aránt így volt a közlekedési csapatoknál, a stratégiai pontonos dandárnál és a vezetés kiszolgálását,
ellátását végző komendáns ezred hadtápjánál is. A komendáns ezred hadtápjára is a valós alkalma
záshoz hasonló feladat hárult a gyakorlaton, mert a •TRANZIT-85" gyakorlat vezetését végző állo
mány és a szemlepontok állományának ellátása megközelítette a háborús alkalmazási feladatok
munkáját.
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A stratégiai pontonos dandár hadtápjának kiemelkedő teljesítményét bizonyítja az a tény,
hogy a " TRANZIT-85 " gyakorlatot vezető MNHF miniszterhelyettes elvtárs is elismerően nyilat
kozott a tábor berendezéséről és a hadtáp tevékenységéről egyaránt.

A hadtáp-rendszergyakorlat produktuma elsősorban a fentiekben realizálódott. A gyakorla
ton részt vevő csapatok ellátásában összességében fennakadás, vagy zavaró tényező nem fordult
elő. .
A hadtáp-rendszergyakorlat negyedik mozzanatát a tartalékos állomány leszerelése, az anyagok
karbantartása, visszaszállítása, a táborok felszámolása, s az eredeti állapot visszaállítása képezte.

Ez a mozzanat is próbára tette a hadtáptörzseket. Időközben esősre fordult az időjárás és a
sáros, agyagos talajon, árterületen létesített táborokban a különböző felszerelések, főleg a sátrak
sárosak, vizesek lettek. Ez jelentette a legnagyobb problémát. A sátrakat meg kellett szárítani, kar
bahelyezve összecsomagolni és visszaszállítani. Végülis az időjárás kedvezőbbre fordult és sikerrel
megoldották a csapathadtápok a nagymennyiségű anyagok karbantartását és visszaszállítását,
illetve a tartalékos állomány elszámoltatását, leszerelését.

A hadtáp-rendszergyakorlat vezetésének megszervezésénél is a valós ellátási feladatok sikeres vég
rehajtásának biztosítását tartották szem előtt. A gyakorlat vezetője a HÁVPK HTPH volt, aki
szinte naponta végigjárta a gyakorlókat. A gyakorlatvezetőség a pusztavacsi erdőben, a dandártör
zsekkel együtt települt. A HTP TÖF a gyakorlatvezető helyettesi funkciója mellett ellátta a 150.
közi. dandár HTPH döntnökének feladatait is és valamennyi ellátást végző hadtáphelyettes mellé a
HÁVP hadtáptörzs tisztjeiből szerveztünk döntnöki szolgálatot. E funkciókat a hdm. és kik. alov.
és a szolgálatiág-fónökök töltötték be, helyi döntéseket rájuk ruházva az adott hadtápszervezet
sikeres tevékenységéért. A rendszergyakorlat vezetésének ilyen formában történt megszervezése
biztosította, hogy a rendszergyakorlat a célját elérte. A részt vevő hadtáptörzsek, hadtápalegységek
a háborús tervező-szervező munkában való jártassága fokozódott, a csapatok ellátása a követelmé
nyeket kielégítette és egyik jelentős tényezője volt a végrehajtás sikerének.

*
A hadtáp-rendszergyakorlat összegezett tapasztalatai meggyőzték a HÁVP vezetését arról,
hogy célravezető lépés volt a TRANZIT-85 " gyakorlatra történt ráépülés több szempontból is.
"
Egyrészt azért, mert a résztvevő közlekedési, műszaki és vezetésbiztosító csapatok alkalmazása jó
alapot biztosított a csapathadtápok háborús biztosítási feladatainak gyakorlásához, közel azt a fel
adatot végezték csapataink és hadtápalegységeink is, amit háború esetén is végezni fognak. Helyes
nek bizonyult másrészt azért is, mert a háborús ellátási feladatok gyakorlásán túl, lehetőséget bizto
sított arra, hogy az azonos térségben működő csapatok hadtápszervei egymással szorosan együtt
működve oldják meg feladataikat. Ilyenek voltak például a vízi akadályokon létesített átkelőhelyek
körzetében alkalmazott Ideiglenes Átrakókörletek, gépkocsi-szállítózászlóaljak, stratégiai ponto
nos egységek, közlekedési és híradó csapatok hadtáptörzsei, hadtápalegységei. A csapathadtápok
háborúra történő felkészítésében e tényezőnek rendkívül nagy jelentősége volt.

Napjainkban, amikor a takarékos gazdálkodás és a kiképzési feladatok összhangja egyre job
ban előtérbe kerül, minden szinten törekedni kell a gyakorlatok megszervezésében is az ésszerű
takarékosságra. A HÁVP hadtáp-rendszergyakorlatának megszervezésénél e téren sikerült nagyon
komoly eredményeket felmutatni. Azzal, hogy a hadtáp-rendszergyakorlat teljes egészében a
"
" TRANZIT-85 gyakorlatot végrehajtó hátország-védelmi csapatokra épült, szinte teljes költségki
hatás nélkül került végrehajtásra, ezáltal egy külön gyakorlat költségeit sikerült megtakarítani. Ezt
az utat kell követni a jövőben is.
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A gyakorlatot végrehajtó hadtáp tiszti állomány hadműveleti-harcászati felkészültsége alapján
szükségesnek látszik, hogy a zászlóalj-hadtáphelyettesek és a dandár szolgálatiág-fónökök kiképzé
sére az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítsanak. A parancsnoki és szakkiképzések, törzsgyakor
latok és önképzések alkalmával intenzívebben kell foglalkozni a háborús alkalmazás hadtápbiztosí
tásának. megszervezésével a törzsmunkával és a térképrajzolással.
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