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A,,GRAN|T-88" gyakortat hadtáptapasztalaiai
Gubicza G1lla

crulel Nap hhú iínklKl,

A légvédelmiés repülócsapatok, tözsek felkészitésénck,összekovácsolásrinlk
jelentós állomÁai az évente mctr;rendezésrc kerüló együnmúködési gyakorlísok, rendszergyakorlatok, s a csapatok által r Lengyel Népköztársaságban és a Szovjetunió íllami
lőtéren végrehajtásm kerüló éleslövészetek. Ezen kiképzési feladatok vógrehajtása során
színvoátfogó képet adnak c§apataink és töízseink felkószültsógükról, harckészúltségúk
naláról, s begyakorlásra kerülnek a konzerű harceljiirások, módszerek, feldolgozást, gyakorlást nyernek a vezetés aktuális kérdései.
Az 1988. évben végrehajtásrr került ,G&ÍNIT-SS " gyakorlat a megelóző óvek
hasonló gyakorlataih oz képest jehntds ránú ajan ij aonásal ruulrlhezttt, amely klemelte
az eddigi gyakorlatok sorából és indokolttá te§zi, hogy az itt szerzctt tapasztalatok feldolgozása, kózreadása és érvényrejuttatása minél elóbb, minél szélesebb kórben megtörténjen,

Katonapolitikai jelentőséggel bir az r sajátosság, hogy a ,,GRÁNIT-88" gyakorlat
volt az elsó hadszintér jellegű rendszergyakorlat a Varsói Szerzódés tlgillamai közós
védelmi doktrinájának elíogadása és közzététele óta, nrely tény a legmesszebbmenókig
tüközódótt a gyakoílat tirgyábao, elgondolásában, a szakfeladrtok, köztük a hadtjpbiztositás fcltételrendszerében, megszervezésébeo és a végrchajtás változataibln. Uj
vonásként jelentkezett, hogy a ,.GRÁNIT-8S" glakorlat szinte azonnal kóvette a
,,ZENG0-88' gyakorhtot, s ezzel cgy idóbcn került végrehajtásra a rakéta éleslövészet l
Szovjetunió állami lótcrén, s íolyt a felkészülés a vadászrepülő csapatok Lengyel Népköztirsaságban történó éleslövészetének végrehajtására. A fenti körülmények cgyrészt
nlgyobb feszültségct, tartós, foly]rnatos leterhelést okoztak a gyakorlóknak, ugyanakkor r
és az éleslövészer egymásra épülésévelfokozatosan
"ZENG0-88", "GRÁNlT-88alkalmazkodott az íllomány az cgyrc bonyolultabbá vá.lt körülményekhez. Külön ener,
giát kóvetcló felkészülés és törzsgyakorlások nélkül egy
az eddigicknél jóval
"blokkban"
nlgyobb hatékooysirggal, ósszességében idótartamíban és a biztosítási tevékeny§é8 taítalmábln koncentráltabban, az efícktiv gyakorlrti napok számának nóvekedésével,
ugyanakkor kisebb eró- és eszközráfordít:issal kcrült l gyakorlat lcvczctésrc.

A ilyakorlat mérctei, a valós és fiktiv célok tömcgc, a zavarás mértéke, s chhcz kapcsolódó;:n a végrehljtlndó minden oldrlú biztosítlisi feladatok bonyolultsága jelentósen
meghaladta a konibbi óvek hasonló íeladataioak paramétereit.

A kialakitott hadmúveleti helyzetben

az ország jelentós részót elfoglaló ellenséggcl

vívott szárazfóldi védelmi hadművelettel egyűtt keólt sor

let megvivására.

a

honi légvédelmihadműve-

|9

r\ gyllkorllrr clr:ondrlllisl'rllrn mcaf'ourlm:lzotr hldműveleti hc]yzct lIrpvctócn mL,q,l,]i]tíft)ztr
ll hlrlltirpriirzsck és,lrlcuysór:ek tcvókcnysógónck irinyir, rlrtlimit. korrkrcr
1c]ltd;rt.tir l i'c,ikészű]ós ús l vi,grchlrjrlis iLlilszlLkliLrrn clyrr;int.

r\ 91-1tkor1.1rrlt rilrtúnó fclkészülós sorin .rz cli!ljiró mc,{hlrrirroztlt rzoklt lr flibb
kuttltisi, til(]ol.goz:isi tcrijictcket. melyck bizrt;sitherj:'rk tcvókcnysi,günk rlrcionelizíIisirr
ós opcrnrivitislit lr gytkorlltr sorin, Enrlck szcllcmcbcn nrgy súlyr liclycztünk lrrr, lrrlgv
cz csctl)cIr nc il mi-lr sokszor r],akoroIr és riszonylJ],: ol.,j"iotrrn mű(,',r],j biztositlisi is
cllirtlisi í-cllr<]lltok.rt ismótcljük, hxncín l!ü(.íliii ll:'lij.i:tlli,,vb\,1lttlttllh,r,,t /satliat4, 1 b,ttl|.r,ih,}l ,,tt.jt, _ll./:_|i Il;1.1:,i, .tlt+t! l ii,t,ltlt, ul. it ( i,i-ttt ; q,:.l,:,t|,t, }
tyJk(,íoljuL h,_, ,lzoklr. mclyck e Jigvédcmi ltadművclcr hadlípbiztosití§íník íolylmltás szcrvczósét, irirnj,itáslit, vagrchtijtásár és vczctósór szünctmcntescn, rugalmasrn biztosítj:ik e lógi é§ fbldi
ellcnség akriv behetása, a vcsztcsÉgck tömcgcs
1clcntkczósc, a vczctósi ;endszerck rom§6J15,1gl, Irqyominyos és vcgyi icgyvcrekkcl vi3rchajrott tómeges lógicsrpások körüI-

ményci közötl.

A íenti elgonrlolás szeilemében a gyakorlat idószakliban hacltáptörzseink ósszcfogottan, a cóIoket kijelölve és czek vizsgilatjr.r konccnrrjlv,r. rószlcteiÜcn uz alábbiak szcrint tevékcnykedtek:
I. A.pllkOrhrrd íijti,tífelkllziilís soráaL,tadásra ke.ült clózetcs intózkedós meghaiiloztlr lzokxt a felkészitésiíelxdatokxt, kutanisi témákat, melyeknek a gyakorlat kónkrét
viszonyri közötti felJolgozásl irfogóbban értékelttó, s a pillanatnyi háyzettól clvonatkozlitortii. ilrrlánosan alkelmnzlr rróvá tette azokat, lehetóség nyilt
z.rrok ereLlmónyességónck megiróIésérc

is,

'

a

kiáolgozott vílto-

. .lI._ A.g,alarllt iti sztlaszibu a légvédelmi és rcpűlócsapetok harci alkalmazirse
hrdtipbizrositisi rervcir pontositonák a hedszintóren Úrvezeti védclmi és légvó<lelmi
hrJműr,eIctck par.rncsnoki clhrt.irozjsainrk mcgíclelóen.
Ebben l szakaszbrn kicmelten vizsglíltuk a mcglevó, múködó, reális ha<ltápvczcrési
rendszcr tlkalmezhatóságát, ennck b€épúlését alrcndszerként a vczeté§ egysége§ rendszerébc, a vczctés iutomatizál:rs és a szimitá,stechnika aIktlmazásának clén szÁuooelát,
a hadtípzervezetek, alegységek potenciális lehetósé3eit, kapacitását az clvégzendó
bizlosítási íchdatok és a rcndelkezésre álló lebiztositoat száltíió és egyéb lradiáptcchnika
adlpt.llhatósíga túkróbeo, az ellátási autonómii szintiét, x készletc,'űdecentraljzíIásának
és íilhasználásának rendjét, a tartalékok elhclyczését,azok hldmúvelcti-hlrcíszlti in<]okoltsigát. Részterületkén t. került vizsgálatra l honi légvédclmi rakóta<len<liir hacltápbiztosírjsi
vonltkozó clgonciolás, lnnak spcciális jellcgc mintt, a Dunínak e
.renc]szerére
J.Indir hlrcrcndjét kór r{.,zrc osztö fölJrnjzr clhelycz}rcdós kövct-kczmcnycként. Vizst;iht tárgya volt az átadásra kcrúió harlserc-grcpül;k hidripbizroJitjs.inlt ren<]szerc. A
tilp:lszt.llJtok rl:rpján íbglllkoztunk czen rómák elemzósóvcl, szintetizálásrival, e jclen
rlk.llm;tzott módszerr.,k tökélctcsirús,.,nck, rov:ibblcjIcsztúsónck irány:rivrI.

A lt.itr,,lik tll.tl:bll:r ligvórlclmi és repülócsapirok hlrctcvékcnysógc, a lí,g. . ,IIL
vérlcImi hlrlművelct során mc,gv:rlósuló lradr,il>biitositás clmélcti és gylkorlati iercIóseit

Jolgoztuk

l'el.

A tómán belüI kimunkiiltuk az operatív vezctés kórdéscit, s melkczdrük az automatikus vezctés alkalmazísi lehetósé,geinck kutattisát é5 részterülercin elért crcdménycinknck mr_gíelelóen czcn mó,lszcick bc,gy:rkorlisit.
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Feldolsoztuk x tömctcs nluy crőkkel vógrehajtott légicsapások következtébcn
jelcntkcző nagy mcnnyisigúi szcmélyi és anyati vesztcségadetok gyűjtésénck,jclcntésónck a]krImlzhlró módszcrcil, 1lótlirsán.rk lchctósógeit, külón figyclmet fordíwl lz ell./rtisi eutonómil mcgtartásilnlk, .r bldtáp működiiképességc mcgőrzósének, illervc lrelyreallliLisánik kórclóscirc. Szirmvcrésckcr ké§zitettünk x 5zükséges lnyagszállílírsokra, az
.lnyagszüksótlctck kiszáilitirsi űrcmczósórc, vlllmint t kirukó írllomísok, tcrrnókvczcték
cslltl.koz:i5ok hasznirhrávai klrl,tcsollttos közúti szrillítótér-iélhasznírlírstcrvezósére. A
tömc,gcs lóuicslprisok kövctkczménycinck íclsziimolásl, az új hlrcrend kiallrkitisl utin,
llnnak megfelclóen mcgkczcltiik irz cllcntrimldirssll cgyidejűleg végrehajtrodó légvó,
dclmi h.rdművelet hadtipbizrosiriuánlk megtervczésót.
..\ gyakorlat vczció haCt:iphclycttcsc elgondolísának megíelelóen a végrehajtás
során a hadtápbiztositás szcrvczósc, irányitása. vezerése teíéntöbb, eddig perifériális
kérdéskéntkezcit problémrit, kellócn fel nem dolgozott területet kisértünk figyclemmeI,
lehetóségúnk volt a
"megkövcsedctt' sémáktól való elszakadásra és a célszerúsóg legmesszebbmenóbb figyclembevétclérc.

Tdpdstalataith rug rlt:t hapt,ralóllih d boüi lísl,ldrlni il repiilíalaL troh harcte,lékenységéhez, s anna,k legfolol,tbb lltllt,il)biztl§í,ási ldjőrOrkicdüoz, melyek a következók:
- a hooi légvédelmi és repúIócsapatok hadtápany4gokkal történó eüirtása egysza-

kaszos tcrületi ellátási rendben kerül megvalósirisra;
- a honilégvódelmi és rcpülóalakulatok - egy gépkocsi száJlitó zászlóalj kivételével
- csak a csapatok ájlományába szervezett hadtáp§zervezetekkel, alegységekkel rendel,
kezoek;

, az artyagszlllitás n enyagok többségénél csapatcszközzel a központhadtáp ellátó
raktíraiból, a icgnagyobb volumenú üzemany€,száütás
kirakó állomásokról, nópgazdasfui terméL:vezeték csatlakozásokról törtónik;
- az alakulatok híborus fcledataik.rt döntóen béke elhelyezési körleteikben oldják
meg. Á
elhelyezési kőrletben" kiícjczésmagábr lgesiti több, egymístól jeleniós
"béke
mértékben eltéró sajátossfugal, jcllemzókkel, adottságokkal rendelkezó alakulatot.
A honi rádiótechoikai szízadok múszerkenjei és honi légvédelmi rakétaosztáIyok
tüzelóíllásai lehetnek laktanyr-kózeliek t-3 km, v4gy távoliak 10-1' km-re a laktanyától.

A honi rádiótechnikai dandár alegységei, dandártörzstól J00 km-re is telepüIhetnek, s még a béke repülótereken belül is jelentósek (r-r km) a távolságo[.
Ezek a sajátosságok termó§zciesen a hadrápbiztosítás terén is speciális szervezést,
M erők és eszközök célnak megfeleló alkalmazását teszik szükségessé. A laktanya távoli
tüzelóállásokka], iücrve múszerkerttel rendelkezó alegységeknél megnövekszenék a szállír.isi fcladatok, biztosítani kell a vízellátást es meg kel Ótdani az égészségügyi biztosi
tást. Az étkezé§t Pedig az elkészítettételek minóségét megtartva keil eljuttatoi a harcoiókhoz-

A repül6alrkuhtok alkalmazási tervűk szelint műkódhetnek egy idóben l

alap és

2,] hadműveleti, vltgy tartalék repülótéren (szóvetséges repülóalakulatok cllátásában is

rószt vesznek a helyzettól fű88óen), melyek távolsága 60 és 1r0 km között változhat, de
a gyakorlat során elófordult a 200 km-es távolság is. A honi rádiótechnikai századok és

kismaga.;ságú á.lllisaik, valamint a repülóterek

d

É§ok idószakos, a harctevékenység
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dinamikirjától, az ellenség behltásától, valrmint u idójárástól íüggó váltásl úiabb spcci,
fikusan jclcntkezó problómrikat vetnck fel a lradtíp vezctése és a végrehajtandó alcgysó-

gck

szirmárlr.

Az alakulatok ellátási feladataik megoldásárr elsósorban a béke lrelyórségckbcn, tle
szállítókaplcitásuk, s a megtett fordulók szimíltól fii6gócn :r kitclepüléii helyeken is u
cllátás során az clöljíró engedélye alapjín meglevó békc készleteiket is fcllrasznirlharjlik,
mclyek átlagosan 8-10 napi harctevékenység utrinszáIlitlrs nélküli hadtápbiztositását
tcszik lehetővé. Természetesen anyqfajtánként jelcntós llz cltóíés, n 8-10 n:tp a szúk
keresztmetszclct jclentő repüló hajtóanyag-készletcket jelcnti, a többi hadtáplnylgnírl
ez a lehetósig bővebb, igy pld. élelmezési any4gból átlag 40 napi készlet áll ren<ielkczésre.

A béke elhclyezésbcn tevékenykedó dakulatoknál az ellátísrr maredéktalanul fclhasználhatók a stacionáris hadtápobjektumok, melyek íokozottabb ,komfortot" biztosi

tanak a hadtápbiztosítási íeladatok megoldásában (repülóüzemanyag töltórendszerek,
konyhák, gépkocsi üzemrny€töltó
kutak, üzemanydabor stb. és egyéb beepíten hadtíptechnika),

A hadtápszervezetek - sem a személyi állomíny, sem a rendszeresített technika
vonatkozásábao - a ,megoszwa tevékenykedés" harcászati követelményének teljesitését
jelenleg zökkenómentesen nem teszik lehetóvé.
A honi légvódelmi és repülóegységek, -alegységek hadtápszervczeteiból jelcnleg
két autonóm c§oport hozható létrc, de három egyenló minóségi színvona]at biztosító
ellátó rószleg már csak az eilátás színvonalának, biztonsígának jeleotós mértéLricsökkenése mellett különíüetó ki.

A sérültek, betegek kiüritése szintén egyszakaszos rendszerű, a honi légvédelmi és
repülóegységek, -alegysógek eróivel és eszközeivel tórténik az utalísi rend szerint kijclölt katonai és polgári egészségügyi intézctckbe, vagy a közelbeutelepült úbori egészségügyi zászlóaljra, osztagrr.
Bonyolitja a hadtápok irányitá§át az r tény, hogy

a

honi légvédelmiés repülócsapa-

tok hadtápszolgálatai ónáüó híradó hálóv;rl nem rendelkeznek. Vezetési feladataikat a
harcvezetési rendszereo, elsósorban vezetékes eszközökön
valósithatják meg, § itt érthetó módon a harcfeladatok iranyitlsa az elsőrendű.
Az általános honi légvédelmivezetési rendszertól is eltéró a hadtápvezetés rendje a
honi rádiótechnikai alegysegek vonatkozásában, ahol a hadtápvezetés strukturája nem
kóveti a harcvezetés szervezetét. A honi rádiítechnikai dandár hadtáptörzs közvetlcnül
itinyitja a 2l honi rádiótechnikai század hacltápbiztosítási tevékenységét.

A gaáukl ú1|eblrjlásl során új mód,on vizsgáltuk és szcrveztük végrehajtan<jó biztosítási feladatainkat. Meglevő szervczeteink, lehetőségeink, ellítiisi szisztémánk alapos
vizsgálatát vógezók el. Átgondoltuk az any€euátás, sr liús jclenlegi rendjét, a íelhasznált any4gi készletek pótlása ütemének célszerúségét,r vezetés és €8yüttmúkódós kérdéseinek víltozatait.
Természetesen ezen kérdések, területek problémáinak kibontás;r és nregoldása
hosszabb, mélyebb vizsgálatot kóvetel. Azonban már a gyrkorlat során több elóremutató következtetésre jutottunk, melyeket tovíbbi tevékenységünk során hasznosítani
kívánunk.
22

Á lé3edelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának elérbetó színvona.lít, valamint az új
alkalmazható eljár.ásokat atapjaiban befolyásolja a rendelkezésre áIló hadtápszervezet
kapacitása.

Á meglevó

hadtápszervezet a jelenlegi modern harceljárások és követelmé-

ny;k mellett máI ncm képes biztositani a zavartalan hadtápbiztosítás fcltételeit mindeo

I

esetben.

A ,GRÁNIT-8s' gaÁorlaton

újból bizotz\ítátt n\crl, bog

l

boni ligaéthlni

é§

rEilíw-

ség -ahg g baduipok tiü\íIíhép\é!fuehhpzíhcbb haetztn*szefu a barltápk(bnihai ?,ftkaziÉ uunJiségc, hbizroshl tecbíiAl barcálz.,,li kcbniAa dll,.li, teüüít,íhépesége jehli. Ahoú
légvédelmi es repül6alakulatok sajátosságai miatt rendkívűü szerepet 1'ítszanak a,kis'
alegységek és azok hadtípjai. A jelenleg rendszerben levó tecbnikai eszközökkel, azok
alaisony száma es tcchnikai paraméterei miatt a hadtipok csak jelentós eróíeszítéssel

képesek íeladataikat megoldani, továbbá szükségeszközök

bevonásával és ezt is csak

veszteség nélkiiü technikával, mivel két mozgókonyhát nem lehet híromfelé osztaoi, de
ugyanezi mondhatjuk a vízellátás, az izemanyag,elJátis és egyéb hadtáptechnika biztositására is.

i

l

A jelenleg rendszeresített hadtáptechnika kapacitásadatai miatt nem teljes mértékben felel meg minden honi légvédelmi és repülóalakulat sajátosságainak, Ezért szükógesoek tartjuk kisebb teljesítményűés méretú vontatmányként vagy gépkocsin tórténó
szállitásra alkalmas technika kifejleszt&ét es rendszeresítését.

A

kisalegységek hadtápjai autonómiájáoak növelése és rábori ellátásuk biztosítása
érdekében egyrészt 30-40 fó élelrnezesi ellítására alkalmas egységfelszerelés és fózóeszköz-készlet kiatakítása szúkséges a már meglevó eszközók mellett, s biztosítani kell a
hűtókapacitást és a vízellátást, melyre a hútó utánfutó és a óOO literes vízszállító mielóbbi rendszeresítése a leggazdaságosabb. Egy másik változatként megoldhatónak lát-

juk a népgazdaságban már meglevó pb-gázzal működó fózóeszközók,

s

vizszállító ládák

rendszercsítesét.

Az egészségpgyi biztosítás terén a helyzet hasonló, hiszeo a ZSH rendszeresített
áüománya (egy egészségügyi tiszüelyettes, egy fó egeszségügi katon4 egy fó gépkocsivezető, egy db sebesültszálütó gépkocsi) a jelenlegi megnóvekedett feladatok mellett
a megosztást szintén nem biztosítj4 s már a második részleg ellátása is alacsooyabb szinten valósulhat meg, A kiűdtés megoldható szükségeszkózökkel, azooban az eüátás nem.
A honi rádiótechnikai századok és a honi légvédelmirakétaegységek állományában
szállítási feladatok v égrehajtÁsfua 2-3 tehergépkocsi, ezen belúl 1-2 AVIA típusútehergépkocsi került rendszeresítésre, melyek teherbírásuk és fogyasztásuk alapján n4gyon jól
megfelelnek béke beszerzési feladatok eüáúsára. A terepen való mozgásra korlátozottao
és vontatásra egyáltalán nem alkalmasak. A plobléma megoldásrként a lehetséges mértékben a közúti tehergépkocsikat a béke helyórségek ellátísára alkalmrzzuk. A végleges
megoldás azonbao terepjáró é§ vonóhoroggal ellátott gépkocsik rendszeresitése. A
jelenleg rendszeresitett hadtápszeívezetek a szárazfoldi csapatok szervezeteinek megfelelóen kerúltek rendszeresítésre, ezek azonban nem minden téren felenek meg a honi légvédelmi és repülócsapatok tóbbsége sajátosságainak.

Ezei a laparztalatll negnatatják azt, hogy az alkalmazástól, az uta]ás, illetve önálló
ellítas rendjétól, az ellátó bázisoktól egészségügyi intezetektól való tívolság fúggvényében az eddigiektól zagobb dit'ftrenűhrsal nüksges kiahÁítali az chgsighadtápoA

rcrur

z.ú.
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Kimunkálásra vár a repülóterek váltásakor azok berentlczésc, meghetirozott i<lórc.
például váradan csapás es€tón - az utlkon való elórcvonís és visszlvonás, az lnyl.qvi-

telezés és csapatszáütás rendje a szárrzfóldi csapatok egyiclcjú revékcnysógc meiJctt.
Ezén a repülótcrck íolyamatos üzcmeltetésének biztositásllra l:iÉ.rrlgo*k !.i*:iL a
rcpiilődldlllldkAtől fiigrílrn lizcmelk!í yLnvuleh litlbOli.v, mclyck oszthaúrk, s kópcsck
két-három, esedeg tóbb kisebb repüIótér üzemeltctésérc,s lcgllább rcpúlószizlri cró
egyidejű ellátlisárz.
Ezen szervezet létrchozása elsósorban az elvonuló csnpltrepüló alrkuiatok biztosi
úsának megol{ási íormája lehet, hiszen a repülótc.ek viltl§x különóscn oagy tirvolságre
a loldi kiszolgiló íllománnyal (lépcsóvel) idóben csrk r lcgrirkibb eselbc; kövctheió.
Egy másik változatként lehetségesnek látjr.rk egy tiítalékrepülótércllátó, -üzemelMN Légvédelmiés Repüló Parancsnoksig alárendeltsÉgében - a meg,
levó MN 997] és más múszaki a.legységek bázisán történó létrehozását a mcgíeleió
mennyiségú mobil repülóeüító és kiszolgáló technilúvr].
Az eikóvetkezó idószakban a gyrkoilarok sorln rz elgondolások rerlitásánek, használhatóságának, s az optimáüs sz.-rvezeti keretek kialakításának, a szervezetek által
elvégzendó feladatok ponto§ megfogalmazásának órdekében mcggondolandónak tertjuk az önálló repülómúszaki z_aszl6a11 szemezet alkalmazását gyakórló harcrendi elemként. A tapasztalatok íeldolgozása urán, ha bizonyított a §zervczet elónye, javasoljuk az
új szervezet kisérleti bevezetését, rendszeresítését,majd véglegesitését, illeoe az új
iipusú szervezet elterjesztósét. Á rendszerbe áltitás majdani elókészítésesorán célszerú
figyelembe veoni a szovjet és más szocialista orszagok ezirányú taPaszta-latait, mind a
szervezet kiá,lakiLásq mind feladati meghatározása során, az oszthatóság és az autonóm
működóképesség biztosiiá§ának szem elótt tartásával.
tet6 zászlóalj - az

A

harchr|za ílyen alakalása ftll,euu

a, repnlőalakulatok

és honi ridiótechnikai

alegysógek raktárainak, repülőtereinek, áliásainak küdtését.Álapvetó hadrápcél a meglcvó, felhalmozott anyagi készletek és hadtíPtechnika megmentése, kivonása a veszé-

Iyeztetett teóletektól.

Az eüenség térnyeré§e elótt egy módszerként törekedtünk a készletck egy részének
hátratelepítésóre, mely feladat vógrehrjtása érdekében a hadtest hadtípszolgíIata külón-

íéleszállitóerókkel és -eszközókkel kerüIt megcrósitésrc
Amennyiben a2 ellenség betörése váradan, úgy mincs lehetóség
hoc" kialakí"ad
tani a feltédenül elszállitandó (az alal:ulat tevékenységéhezlétíoniosságú
készletek)
any4gok kórét úgy, hogy fordulóként figyelembe vegyék a lépcsózésben

i

fontosságot,

s azt, ho8y a helyzet változásának megfelelóen lehetséges, hogy tóbb fordulóra oincs
lehetóség. Ezért már béke idószakban minden veszélyeztetett ezrcdoél, a,legysógnói ki
kell a]akítani, meg kell tervezni a kiüdtés, hátravonás rendszerót, rendjét, Űolni, lépcsózni kell az anyagoklt, azok fontossliának megfelelóen. Az elszáJlíthatatlan lradtápany48okat e8yíeszt át kell adni a saját, illetve szövetsége§ sZárazíóldi és repülócslpatoknak, s a csapatrepülóknek, esetleg a népgazdaságnak, illewc fel keü készülni ezen Lészletek me8semmisítésére.

A
_
"GRÁNIT-88'
konkrét
_

gyakorlat tapxztalatai alapján megkezdtük ezin követclmények
feldolgozását, a tervek alakulatonkénti kidolgozlisít.

élct- es műkódóképessége megórzésének, illetve feltételei javításának
_ _Csapataink
érdekében ezen gyako atol is alkalnazlak a klrzhl&, harlUpertk szittehpitétit,' A gytkor
21

l

lat megmutatt4 hogy egyedül a hadtáp széttelepitésekivonása a csapá§ok alól nem
i várt hatékonysággal a tulélést.Külónösen
megfontolást igónyel e kérdésr honi rádiótcchnikai százsdokra vonatkozóan, ahol a
hadtápkörlct és lnylgi készletek órzésvédelme, a hldtáp kis lótszima miatt sajál erókkcl
szinte megoldhautlrn. A megoldást abban látjuk, hogy a honi rádiótechnikai század
íóállísból (szüksóg esetén lrktxnyáiából) a szakmai munkában az adott idóben részt
nem vevó cgész állomíny és technika kerüljön kitelcpitésre vegyes, sátor és íllandó
épülct telcpitésű élewédelmi körletbe.
Az emlitett varozattal elórhetónek llrttuk egyészt a csapás alóli eró- ós eszközkivonást, mísrészlaz esetlcgcsen csapást szenvcdő fóállás menlése feltételeinek megteremrését,s ncm utolsó sorban l hldtáp ós egyéb anyagi készletek megbizhatóbb ózésvédclmét. Tcrmészetesen itt figyelembe keü venni r harci munka körzetének, a műszer-

oldjl mcg a problénákat, ncm biztosítja

l

kertoek tívolságít, mert ez mcghltározhatja a kitelepítós szúkségességét.
Tapasztalatunk u, hogy a lektanyához közeli (t-; km) múszerkerttel, illewe

rrkóta túzclóáüással rcrrdelkczó alakulatoknál nem célszerű a hadtáp kitelepítése, hiszen
stacioner íeltételck között lr h&dtáPbiztosiuís tárgyi lehetóségei előnyösebbek és a
védettség kritériumai is jobb;rn biztositottak. Az elöljáró és a saját tapasztalatunk is azt
muhtták ós támasztották .rlá; hogy a kitelepíten hadtip műszaki védetségéreis
n4gyobb figyelmet kell fordíteni, s már békébenmeg kell teremteni, el kell végezni az
életképességjavítását célzó lehetséges munkálatok.Lt, illetve a tervezett körletek kivílasztíuáná] törekedni keJl a megíeleló védettséget biztosító körletck, építményekfelhasználísára, maximálisan figyelembc véve e költségkíméléskövetelményeit,
A gyakorlat során az ed,digtekatl batárazottabban ltjrekuttnA aq,agi derentntnah lít
reboúlára, amelyet egyrészt az egyszakaszos ellítási rendszer - közbeesó ellátó rakrárak,
tarulékok hiánya - sajátossfua, másrészt a halcrend Duna, illetve Balaton általi tagolísa,

íóldrajzi elválasztottsígl indokolt.

Az anyagi decentrumokat

a séíültgépjármű,gyűjtóhelyek kózelében jelóItűk ki, ez

több mcggondolásból látszort logikusnali:
- a sérült gépjlirmű,gyújtóheiy ellitisívat együtt az ellitás, kiszotgálás és órzésvédelem, hiradás kérdései hatékonyabban megszervezhetók és megvalósith:rtók;

- a sénilt gépjármú,gyűjtóhelyek elhelyezkedésc biztosítja az ellátaodó alakulatok
szükség szerinti gyors elérósét,s az anyegi készlctek pótlását;
- 1 megjavitott szállítóeszközök igénybe vehetók az ellátásra, a visszatéró száIlítóeszközök pedig bekapcsolódhatnak a "kiüritési íeladetok végrehajtásába,
Az anyagi decentrumokkal kivántuk elérni a gyors vesztcságpótlást, illctve a csapá,
sok következményeinek anyagi fclszámolását. Az anyagi készleteken kívül szállitóeszkózöket is csoportositottunk l sérült gépjármú-gyújtóhelyek kórletí.ben. A.készletek az
alakulatok béke készlcteiból, a szállítóeszközök egyrészt saját, másrészt ;r izillitl zászióalj állományából kcrüItek kiküIönirésrc. Ezt a rendszert úgy kivínjuk továbbgondolni
a megszcízett tapaszt.rlatok irlapján, hogy ebbe bevonjuk a száIlitó zriszlóalj alkalmazási
csoportositásait is. Új változatként merült fel a gyakorl,rt §orán áz, hogy az ahkulatok
részére a veszelyeztetettség idószakában már kiszá.llirisra kerültek a repülószer és
bomba, rcpúlóműszaki és egyéb fegyverz cttechnik.ri any4gok közül az úgynevezett
anyagok, amelyekból jelentós készletek állnrk rendelkezésre. Így a szállító
"dömping"
zászlóalj lcterheltsége csökkent, felhasználási lehetósége szélesedett. N4gyobb manóverezési lehetóséget tesz lehetóvé ez a változís, s a meglevó száütóeszközök
egy részének

átalárendelésével biztosítjl a honi légvédelmihadtest és csapatrepülók részére egyrészt a
szállitótér tartalék megtercmtésének,másrészt a rcndkivüli feladatok, így csapás köver
kezményeinek felszámollisa, a várható csapás alóli kivonás, s a kiürítés ieladlÜinak vég-

rehljt;isít, s leróvidithetó az utánszállitís é5 kiürités végrehajtásánlk idótartama.
. Ak ihri €lllitási r rt megíelel ehooi légvédelmiés repúlócsaparok cllárisi igónycinek, sajítoss{einak. Azonban ezcn a gyakorlaton is ugyaoúgy ahogy az clőzóckben,
kitűntck a rendszer korlátai, nevczetcsen, hogy nem minden anyagfélcsóg vételezltctó
50-ó0 km-en belül. Külön gondot jelent az, hogy a raktárrk elhclyezkedése olyan, hogy
a viziakadályok, s ezek leküzdhetósóge nehézkesséteszi, a hiclak romboltsága esctZn
mcghiúsítja az anyagellítást. Epp ezórt szűkségcsnek tlrtjuk az clláróbázisoi területi
elhelyezkedésének javitását, s ellátóközerek, komplex ellátóblizisok, rektárrészlegck kialakitását, s a kitelepitett önállóan tevékenykedő alegységek anyagvételezésónek kózpontraktárból, ellátó alakulattól és népgazdasági szervektól való - az iny€alakulattol

fuggetlen - vógrehajtását.
. Maga a védelmi hadművelet kíoílja a szárazföldi hadtestek, hadsereg hadt-ípsávjíban elhelyezkedó honi lépgvédelmi és repüló kisalegységek aoyagel|átásának egyik célszerú módozrtát, amely változat szcrint a kózponthadtáp erói a hadsereg, hldtest raktáraihoz szállítaník ki ezen alegységek anyagszükségletét, s azok innen vételeznónek.
A honi légvédelmiés repülócsapatok a meglevó tárolótér-kapacitásrr tímaszkodva
anyagfljtitól függóen maximálisan 8-40 harcnrprl etegenr.ló készletet képeznek. Ezen
készletek t beépitett tábori tárolótér, a szí,lütóeszközök emeló kapacitásának szíovonala
miatt azonban - különósen a repüIó és gépjármű-hajtóany4gok - csrk kis részben telepíthetók szót és vonhatók ki az ellenség csapása alól.
A legnagyobb feszültség a kulcsszerepet betöltő repüló-üzemanyag biztosírottsága
_
területén trpi§zta]ható, amelybóI az áJlandó repülóterek ,,óriás" tartályaiban tekintélyis
készletckkcl rendclkezünk, széttelepítésükreugyanakkor igen kodátozottak a lehetóségek, amikor nyilvánvaló, hogy az ellenség repülóterek eileni csepísai a repülő-üzemanyagkészlctek mcntheteden megsemmisüléséhez vezetnek. A rendszeresitett hajlékony
íalútertílyok felhasználása a repüló-üzemanyag széttelepirésére ós tárolására a i<onzeiváló anyagok miatt nem v€y korlátozottao szükségeszközként alkalmazhatóal. Megoldást ielenthetne a szárnyvonalakra kitolt é§ álcázott vasúti tartílyvagonokbl üzemképtelen. de még jó m!nósógú mnílIyrl rendelkezó töItókocsikbl, a lepülóterek közclébén
levó polgári rendeltctésú tárolócszközökbe történó szértelcpirés,
A gyakorlat során készített számverésck mcgmutatt.ik, hogy jelentós urtalékok állnak rendelkezésre a repülótér3ondnoks;igok, NíHSZ, ]\íEMRSZ és egyéb szervezetek
tírolóeszközeiben, ezek elsósorban csepatrepüló, illetve szállítórcpüló, ii]ewe szállitórepüló és helikopteralegységek feltöltésére alkalmasak, de szükség esetén honi va<lászrcpüló-rajok ellárásít is képesck biztosítani. Ezen készletek lchetséges növelése új ellátísi
bázisokat eredményezlretne, s javíthatná a csapás védetrségót.
A gyakorhtra törtónó felkészülés s a vógrchajtís során kidolgozásra kerültek a /,rzlrl

nPbiznitá.r negszutczlly'htz !,t úgrtktjti.tillttz.rzil:ígt iLuuikn llliltűpuzttxi tlÉtnilq,tÁ és
kisérleti segédokmányok,
Á biztosítási tervek tarta.lmiinak újr4gondolása azonban elodázhatatlan, mert a
haderónem sajítosságait a jelenleg kialrkitott rendszer ncm teljes mértékben veszi figyclembe. A számvetések egyes területeken tul rószletesek, a század szintig számvetetteÉ. A
n4gybani szárnvetések pedig a vczetó törzsek számíra az á.ltrláoosan alkrlmizott mér26

tókcgységekben kcrültek kidolgozásrr.

A

harcvezctés rendszerében ugyaoakkor például

a repüIó-hajtóenyagoknal a.,bcletis'-n&, nint nhllhrprépeé vln létjogosulrsága. Az

össze§ített számvetésck szakmailag hiába pontosak, hiszcn l készletek o1gymérvú íccsoportosításáre oincs lehetó§ég, viszoot.zok elhelyczkcdésétnem fejezi ki, a tulajdonkép,

pcni fcllr.szní|isi lchctó§égckrc ncm utal. Ezért át kcll gondolni és dolgozni szimvcté-

seinkeg s mcg kell váitoztatni rrzokat a szárrzfoldi csapatok ellátási rendjétól és módsze,
rétól való eltéréseknckmegfelelóen úgy-, hogy maradéktalmul fi:leljenek meg a légvódclmi és repülócsapatok sajiitosságainak. A kidolgozás után pcdig egy egységes rendszerbc kell foghlni ezco szimvetésekct, okmínyoklll oly módon, hogy azok clkészitóse
után az aCatok cgyszcrú összesitésével lehc§§en az összes alárendeltre vonatkozó egységes képet alkotni.

A PK HTPH biztositási tervtéíképcminden tegozatban ta,rta]mazza azokat az adatokat, melyck a hadtápbiztosítás megszervezéséhez szükségesek, azonban ugyanezeket
az adatokat tartalmazzák a szolgálatiág-fónókók biztosítási tervtérkéPei is, kiegeszitve
kapacitásadatokka.l. A gyakorlat bizonyított4 hogy a szolgálaiág-fónökök
biztosílisi
tervterkéoei kidolgozása nem célszerű, s fizikail4g is nehezeo megva.lósitható, hiszen a
hadtápvezetési csoportok 2-3 fóvel tevékenykednek váltásos rendszerben, szolgálati
áganként megkülönböztetés oélküI. Ezért célszerúneklátjuk az egységes hadtápbiztosírisi tew kidolgozását, melléldetkéntpedig a szolgiilati ágak számvetéseit, melyek tanalmazzák a hadtápok vezetéséhez, i.tinyitásiÍloz nélkülözheteden, s az adattárakban nem
található adatokat.
Az összes jelentésnek, éppen úgy mint a veszteségjelentések, egységes rendszert
kell alkotnia, s azokat a lényeges információkat kell tartalmaznia, melyek a hadtápvezetéshez, dónteshozatalhoz szükségesek, s képet adnak a hadtáp állapotáról.
Sikerült jelentósen meggyorsítani a gyakorlat alatt az információáramlásq s valódi
operativ iníormációk biztosít-ását megoldani, amelyek a különbözó vezetési szintek hiányíbao jelentós eredményt jelenteoek.

A

blldtápftzeíér hghttygaebb urblihai problénája a törzseioknél és csapatainknál az
és bekén informá-

öúlló badtip,hhadőrendrer biirya. Amak ellenére, hogy a kiadott

ciók koncentú]t tovíbbítísáva]jelentós idót takaritunk meg, még mindig nem kelló
színvonalú az operariv beavatkozás lehetósége, kijlónösen a kisalegységeknél.
Tapasztalataink azt mutatiák, hogy az információ a honi rádiótechnikai század tórzseknél elfekszik. Ezért szúkségesoek tanjuk az automatizált vezetési eszkózók €lteiesztését,s adattovábbító alrendszerek telepítéséta végpontokon.

A híradóeszközök é5 rendszerek hiánya kiilönösen a vezetékes eszközök rombolá,
sáoak idószakában jelent súlyos nehézségeta vezetésbeo, külóoösen nehéz helyzetet
eredmén7ez a szillitő zász\ldj vezetésében, mely több a zászlóaljtörz stól n4gy távolságra tevékenykedó csoportbao oldja meg feladatát.
Mind a tervezés, mind a végrehajtás idószakában nagy szükség van minden ugozatban egy pootos, jól vezethetó helyzetértékeló rdattárra valamennyi hadtápt4gozati
ágnál. A megalapozott döntéshozatal megköveteli a pontos adatszolgáltatást, ez manuális módon a váItások a létszámok korlátozotts€i miatt szinte megvalósithatatlan. Ezért
mindenképpen igénybe kell veonünk a gépi adatfcldolgozás által biztosithitó lehetóségcket. Áz így íclszabrduló idóben pedig a csapatok hadtápvczetésének helyszíni felügyelerét nrgyobb erókkel valósiüatják meg r magasabb tórzsek.

,

Eg:,r,éq"li, mlg,Lsabbegysegcink rendclkeznek békében sz,:rmvircii részlcgekkel.
döntő többsóge fel,rdatait béke ellrelyczésbcn oltija mc,g, í6,y ichltsfucs
ezcn rcxlcgek
_beklpcsolisl ll <löntéselókószió éi rnyagnyilvánrartó''tótk"ny.égúc.
Ezen. köverclményeknck m_cgíelcló progrlmok kOzponti Ü,rlakítás"
és agépparke§st,

A]rk-ulnt;rink
^,

gcsitcsc (Icg,rlibb lr.rLltcsr. CSRP .rl;rrcn,Jelt|;ri szintiin). ''.r közórrük
vclrih.rjrlr.rt,.,
"it.,ttovábbitás megoldása urán felelnénck mcg sz,imvitcli rcszlcgernk.r t.imÍszrható
kövctclményeknek.

A gyakorlatra törtónó felkészüIós keretóben, s l végrchajtás során kczdcti lépósek
Lörléntck íz.i,nitósiíl!
|trh{nlnaft, kidakítására és felhesziálás;ira. Kidolgozfuk és -;iki]mJzfuk Jz l jav. súIyldltri, rz any.tgszámvctés, egészségügyi biztositási-számvetés
vcsztcség-nyilvántrrtís. szjllitisi szímverésp,og,"Ál"i,,'

A

felhasználás során azonban kiútköztek czek hiányosságai. Azt a tenulságot
szűrelószór.pontosan meg kell fogrlmazni. hogy miivjrunk r géptól. s ennck
i"l |_.sy
megfelelóen keü kialakirani szekembereknik a megfclcló pfogramot, A"piog.amokn.,k

*k

olyanoknak kell

lel!i!k

megíelcJjenek a külónbözó
kialaki tá§át.

hogy r gépek áltrl birtoiirott
kllön jtjolgozás núlküI
",lrto[
vezetési szinteknek. Ez megköveteü
az egyséles rendszer

Áz ellenórzéseket össze kell hangolni, hogy elkerülhetó legyen az ellenózések
ne- is
alakuletnáJ, meiy magával vonja azt,
"proponáTi"
más í911os helyeken azok esetleges
távolsága
lory
-ian " enáaés3k eimaradnak.
lzón r_továbbiakbrn a gyakorl:l során aiulról felfele min<len"ztörzs
jelenti ellenózósi tersűrúsodése,egyes, több esetben

vé: az ád:.des+

:li:rülése,
nak emelése érdekében.

s helyszíni beavatkozá5 javílásx, ezzel a vezetés operativirisá-

, { 87ako_rlatra kl alahton badnúlelai-baruirati bellzet t'ehuak a horlráp tgnítnúhödiimÉ, nint fí lérdu frldolgoztránah nilA:egtstgll. A ho;i lcgvédeImi és repülórlakuhtok
helyzetel bonyoütotta ez, hogy xz ország teíületéflelsó lépcsóbcn egy szovjet
és egy
m4gyar hadsereg folytatott yédeLni hadműveletet a gyakorlat e[Űdobsa
szerint.

Az együttínúködés kerdéseinek feldolgozására az MN HTP TÖF e5 ,z MN HTP
.
szolgáJaűnök elvtinak együttműködési ioglalkozásokat vezettek le.

Az egyúttmúködók kóre szintenként és a]akuletooként vá.ltozó kcpct mutat. Alap,
vetóen a védelínihídművelet (harctevékenység) során hadt3pegyünműiödcst
kell szerveznt,r szárazföldi csapatokkal (saját, szövetséges) a kózponthiátip
szerveivel,

wag kato,nat és polgári szervekkel, szervezetekkel,
vets€e§ légieró hadtápszerveivel.

a hátora társiegyveres Üsniletekkel, s a szö-

Áz együttrnűkódés szervezeti keretei adottak, s az együnműködés területei is
ismertek.Izek köz1,I fontossága miatt kiemelést érdemel a
Óarepülók átadá§x előtti
együttműködés a felkészitésben,az átadás utrin pedig az eü.iiisbai speciális
anyagok
"vasúti

vonatkozásában,

az utak, az tÁK-ok igénybevéteÉ,r
szállírás te'rén, a köIcsönös
'kóvetkezmé$ékoztatás; az egyes objekrumok, mUriigyik állapota, csapások az azok

egységes, biztosítótt szrillíióoszlopok létrehozása terüIctén, a
"r:].".|. {:!l-q|la,
sfuültek ellátása" kiüdtése, s_ a serült, katapultált hajőzó ítitominy felkutatása,
valamint
Kozegeszsegugyl-Járv.tnyügyi és állrtegészségugyi kórdésekben.
is megmuietrik,
q.y*9di'
,kellJorditani
,, .A
"pasztalatei
a,konkrét
e8yúttműködési

hogy az elvcken kivüI natvobb figyclmcr
módszerck ki.1olgozjsira, küLonás figyeTámmcI

a vfuelmi hadműveletek során vógzendó tevékenyscgr"c

, 1\ ]ch99ég1 mértékbenszüksiges meghrtirrozni eszközrenrlszcrét, kitjolgozni és
már bóke iciószrkban begyakorolni .rz ccyürtműkt]dés clemcit.
Tlpasztihtunk szerint l sikcrcs együltműködós tl.rpieltitclc lr gyors inlormáci<icscrc, s lz ehhez krpcsolódó gyors döntéslrozatal, Ennck'mcgfcJclócn cé]szcrűnek tlrtjLrk rlp.rszt:rIlt.rink aJlpjin elcvc me.ghlrározni, hogy miiycn
kórdósckbcn, mcly ahkuht
kive] múköLIhct cgl,iitr, s csak czen jogkörökcr mc,ghallidó kórLlósckbcn érvónyesü|jön
.rz clóljiró cgyüttnrűködisr szcrvczö jogkürc, illcil,c körclcssólc.
.. A. táratlirnul íclmerülő cgyünműki)Jisi fcl.rLhtok bonyolicis:it peJig a szintben
JöntésltuzrmIrr jogosull szervczer koordináljl,
Vóicményünk az, hogy rendkivül íonros rz clölj.irö ítrrl szervczctt csvüttműködós
esetón ó: édn_tctt. szc.vezetek c]í]yidejü és uonos mcrtékú,ezonos tlrrtaÉúújékoztatáse. r\ iószletkérdósck íeldolgozrisát ós egyeztetésót pedg 1 végrchajtókra
ke bízni, ter

mészetesen amennyiben ez valamiiyeo magasabb cet
n"^ zavarje mcg.
"lére.tt
áz információtovábbítás legfontoslbb c:zköze e hrradórendszcr,
melynek egysége,,
sítésétrrreg kell oldani, s ebbc különösen l védelmi hr<]múvelerck sorin .gy ,,íuÜ"n
tcvékenykedó mioden szervezetet, hercrendi elemet be kell vonni, s ugyun.sak vonrt-

koznia kell ennek az elvnek a veszély-, illetve csapásjelzésekre.

Az együnműkódés területeinek f'elmérése utin további feladatunk ezen témíkfeldolgozása, teljes méIységúátgondollisa, s a megfeleló módszerek kirlolgozísa, a íelada-

tok és ezek megoldási módszereinek egy"rteié.e.
A."GRÁNIT-88" légvédclmi rendszergyrkorht

nauyl IiI

b_tJtápuezudje it a,li;ntttt;li ti l!oeklnén),lá narzrűsa. az új hrtékony módszcrck felrárásjrr, kidolpozisárr és
biz-

rosítási revékenysógünk továbbfc|Iesztéscre öszrönzó

irányitó revckeriysége nagyban
t, hogy új, az eddigicktól gyökercscn cltóró 5zemléIetct, íelíogást elafutsunk
s.!.itrl,n megkezdjük r haJerónemünk sajátosságainak legjobban me§feleló vezetési
,kr,
segiterte

az

és elláuisi rend kidolgozísár.

A,,ryaAorlat aPas:tal4t.li ,IlJpj,in cBy egysóges rcndszerbe íoglelt teljcs mclysógben
it8ondoIt, J gepi eszközökct mlximjlisln íeIh.rsuniIó. ez rutom.rtizil,'s eIónyeir
bTztositó rendver íolyrmatos kidolgozásr, s ennek gyakorlrti megvalósitása, hadiápbiztosl-

rjsi feladrtrink mind mrgrsabb színvondúvégrehajtjs:r é..].keben.

_ Ezen t pasztr.latok felhaszoáláse l honi legvédclmi és repúlócsapatok ha<ltápbiztosítása t.!én eddig elért eredmények továbbfijtesztése ér<lcicben szükséges.

taprsztalarok feldolgozisát. s u egyes íela<Jatok megoldásit az elkövetkezó i<]ósaját eróból megoldani, cs.rk elmé]cri szinren vlgyunk képesek.
,el§ósorbín
EIgonJolásaink mcgvrlósitisjnrk anyqi konzckvenciáit és ezck rerliz,il.iit l rcnjszercsirésre kerüló új technikei eszközök bevezctése, új szervezetck fcldolgozlrsa
és mások

..Á

szrkbrn

m(,í,iszúnletese

A gylkorl:rt

tapJsztJitiir felhrsználvl :it keiÍ riolgoznunk cs
,képezhcti.
egysegcsitcnünk kcli a honi légvódclmi és repülócsepltok rendszcróben r vezclós,
irínyitís és_ellírás rendjét, kivílasztva a leggazdaságos,rbt, legracionálislbb ós legcólravezctőbb módszereket.
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