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A2 1987-1988. évben végrehajtott gyakorlatok
hadtápbiztosításának íőbb általánosítható tapasáalatai

Dobí Plter ezrelta, Baranyi Feror íí,nag,

Az MN egységes kiképzési rcndszerében 1987-1988-ban az MN )232, az MN Lé,

Re. Pság és alárendeltjei, a közponüadtáp alárendelt csapatai, töfz§ei és intézetei 9
nagyobb jelentóségú, összfegyvernemi jcllegú,,M" összekovácsolási, parancsnoki és

töfzsvezetési gyakorlatot vezettek Ie,

Nagysfurendileg ezek a rendezvények hadszintéri, front, hadműveleti harcászati,
rcndszer és'M" ósszekovácsolási gyakorlatok vo|tak, melyeken kijelólt csapatok és tör-
z§ek vettek részt,

A l:alttiprzolgtilllk háborfu ftli!.rzítíl akorábbiaktól eltérő körülméoyek között és

újszerűbb célkitűzések megvalósítására való törel,vés mellett kerültek végrehajtásra,
meiyek kózül a legmcghatározóbbak az alábbiak:

- a leíolytatott gyakorlatok középpontjában a berlini PTT ülésén elfogadott és

meghirdetett védelmi doküiná]is tételbóI kildúya a tldelmi badnűl,elet (barr) előkészi,
tésének és megvívásáoak hadtápbiztosításával kapcsolato§ kérdések álltak;

- a szátazfőldt csapatok és törzsek az új szervezeti fclépítés szerint gyakoroltak,
ennek me3felelóen a v'ezetószervezetek vizsg.ílták a vezetési rendszernek az új struktúrá-
hoz val6 igazitásának szükségességét és módszereit;

- a honi területen vívott védelmi hadművelet megtcrvezé§e §orán elsóként került
gyakorlásra és kutatásra a lroni eróforrások alkalmazása, az elvonuló szárazföIdi hadse-
reg és a sávjában tevékenykedó más alárendeltségű katonai szenezetek közós tevékeny,
sége, együttmúködésük bonyolult rendszere;

- lehetóség volt a csapatok és vezetótörzsek számára a gyakorlatban is alkalmazni,

,,egyeztetni" az íll Harcszabá.lyzat tervezet és a Csapathadtáp Szabá]yzat tervezet elveit és- követelmenyeit.
A IrlAí.Jzít^ és hihlpz!: íerihíin meglJaláf()zí l,llÉht tűztnk ki, hogy a levezetett gya-

korlatok minél jobban közelítsenek a valós helyzethez, a katonai szervezetek az új struk-
turát miné] mélyebben megismerjék, íelkészüljenek és eleget tudjanak tenni a hadtáp-

biztosítás bonyolult rendszeréból adódó feladatoknak, biztosítsák a hadtáp megbizható-
ságát, mozgékonyságát és irányonkénti alkalmazását. Az íllomány gyakorolja, illetve
ismerje meg a tábori hadtáp szaktechnikai eszközök hatékony, szakszcrű alkalmazását
ktilönbözó idójárási és terepviszonyok kózött. Súlykol]ák tábori körüImények között a

hadtápvezetési pontoknak, a hadtápegységeknek, alegységeknek, intézeteknek tclepité-
sét, a funkcionális múködteté§ét. A korábbiaktól eltéróen részletesebben kerüljön fel-
dolgozásra a védelmi hadművelet lradtápbiztosítása, a tervezés teljes teiedelmében az új i
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Csapathadtáp szaba|yzat teíyezet alapján kerüljön végrehajtásra. A hadtáptörzsek, egy,
ségek, alegységek szerezzenek jáfta§s€ot a bekedtésben vívott harc hadtápbiztositásá-
ban, a sérültek légi úton törtónó kiüítésében. Az állomány, a technika és az any4gi kész-
lctck védelmét biztosító, eróditési,múszaki munkák norma szerinti megkövetelése, a
parancsnoki állománnyal történó megismertetése kiemelt cólkitúzése volt - fóképp - a
BAZALT-87 gyakorlatnak. Katatási tlnaÉfut szerepelt l, meglevó ESZG-es programok
alkalmazhatósága, az a]kalmazók felkészítése, a mdevó okmányok rendszerbe íogla-
lása, ezek továbbíejlesztése. Vizqűldl tárg/t képezte a hadsereg állományába kerüló csa,
patlepüló erók felkészítésének rendszere,

Kierulnx htt úugáh,a az érvényben levó HKSZ-M tervek végrehajthatós€a, a
lebiztosított tartalékos állomány és technika összetétele, íeladatára történő alkalmassága,
az,,M" készletck hadrafoghatósága.

A hadíáP ür)panlrítá.úual elvíknlal<tása és 8yakoroltatása sofán fó celkitűzés volt a
szervezeú változások alapján belépett hadtápszervezetek, törzsek alkalmazási elvei, az
ilányokba történó megoszthatós€uknak, a vezethetóségüknek vizsgálata. Feladatként
állt elóttiink a megerósitésként kapott szóvetséges csapatok hadtápbiztosításának elem,
zése, a kookrét beáll1tott hadmúveletben és a dinamikai belyzetben. Vizsgáltuk az ideig-
lenes hadműveleti harcrendi clcmek hadtápbiztosításának rendjót, a honi légvédelmi
csapatok hadtápalegységeinek megosztását, anyagi készleteit, azok széttelepítési lehető,
ségeit, a bóke fenntartási készletek széttelepítésével kapcsolatos kérdéseket.

Az anlagi biztrltítár telp kutatási témaként állítottuk be - kiindulva a hazai területen
vóglehajtott védelmi hadmúveletbő] - a stacioner bázisok, széttelepített hadászati kész-
letek, népgazdasfui eróforrások, laktanyai készletek közvetlen felhasznáIása lehetósógé-
nek vizsgálatát úgy, lrogy a felmállrázott hadműveleti és kózponthadtáp készleteket
megórizzük, mobilan tartalékoljuk, s legyünk képesek veliik megfeleló manóverek vég
rehajtására, A védelmi hadmúvelet dinamikájában célul túztük ki, a túz ellenelókészítés,
a bekeítésbcn vívott harc, a kitörés és az cllcncsapÁ,i hadtápbiztosítási kérdéseinek rész-
letes feldolsozását,

A kni lígLldlhtti claPata*uál - a meglevő fenntartási készletek nagyságának felrrré,
rése után - vizsgáltuk a csapatok ellátási autonómiáját, eonek idótartamát, s a vételezési
idószakot. Feladatunk volt lclmérni a hadtest hadtíperóinek és eszközeioek nagyság-
rendjéból kiindulva, lrogy milyen 1cllegú és mélységú lradtápbiztosításra képes.

Áttekinteth.ik a fogyasztási normák megszab sának áitalános elveit, hadsereg, had-
test ta8ozatokban és az any4gellátás lehctséges idószakait, vódelmi hadműveletben,

A lijzkkdlri bizrutásl,? vonatkozóao a száütások tervezése, szervezé§e, iranyltJ5a,
vezetése, géPkocsiutak kijelölése, a lenntartási felelőssóg, kiilönbözó aláfendeltsé8ű csa,
patok által tórténő útha§ználat, ezek egyiittmííködésc, vasúti kirakóállomások működ,
tetése, a máIlrázási feladatok tervszerú, gyors végrehajtása, rakodásgépesítósi eszközök
felhasználása, az anyagáramlási sebesség növelésének kérdései tanulmányozását tűztük
ki célul,

Az tgélzslgigi bizta.rítál tertlletén kutatási témaként került feldolgozásra a vóde,
lembe laIú irmeneL kün]lményeirol íüggóen, J ndg} ponlo\s€u [elJcnró c.apxmerci
komplexumok alkalmazásának figyelembc,vételével - külónös tekintettcl u otszag;ban
múkódő veszélyes üzemek hagyományos rombolását követó bonyolult egészségügyi
helyzetben - az egészségügyi veszteség prognosztizálása; ezzel párhuzamosan a hadtest,
lradsereg cgészsógügyi eróinek alkalmazása, a sebesültszállító vonatok lrátraszáütásra



történó felhasználása a hadseregt4gozattól. Külön figyelmet fordítottunk a VKB kórhá-
zai múködési rendjének modeüezésére, elhelyezkedéséból kiindu]va a sérültek hátraszál,
lítása lehetóségének t anulmányozurara. Felmérésre kenilt a népgazdaságbóI lebiztosított
speciá.lis egészségügyi technikai eszközök hadrafoghatósága, valamint az egészségúgyi
dandárok részlegeinek optimáIis ósszetétele é§ telepítése. vizsgá]tuk koalíciós ósszetétel
esetén a megerósító szövetséges csapatoknál keletkezett sérüItek terüIeti ellátásának,
hátraszíüitásának problémakörét, továbbá a repüló hajőzóáIonány egészségügyi ellátá-
sának és kiürltésének kérdéseit.

A hadttiptlzeté: tertiktn célul tűznik ki az új szervezetek, hadtáptörzsek funkcioná]is
feladatai begyakorlásának és a szakmai tervező-szeryező tevékenységének javítását. Vizs-
gáltuk a vezetés hatékonyságát a védelmi hadmúvelet hadtápbiztosítása és a valós ellátás

végrehajtása érdekében. Kutatá§i témaként kezeltúk a vezeté§ szinitógépes támogatásá,
nak feltétel- és eszközrendszerét, Külön vizsgáltuk koalíciós állományú front esetében a
hadsereg védelmi hadmúvelete alatt vívott légvédelmi hadművelet hadtápbiztosítása
vezetésének kérdéseit, a kidolgozandó terveket, azok tartalmát. az egyszakaszos hÁtáp,
biztosítási rendszert, Az együttműködé§ tefületén külön vizsgáltuk a koalíciós allo-
mányú front, illetve hadsereg hadműveleti íelépítésében harcoló csapatok lradtápbizto-
sítása vezetése kérdéseinek összhangját, megszervezésük rendjét és módszereit.

A teljes§ég rgénye nélkiil felsorolt körülmények és célkitúzések még kiegészültek
oéhány speciális rendszabáIlya-l, kutatási területtel és feladattal is a gyakorlatok végrehai
tása során.

A ikuLezíAbut a gahorlatoh során szerzett fíbb, ábalánuíthatú tapalzalanLróI a had-
táp meT[zeruezé[N lémakiird eA megfehltíen:

a) A feltrtzíté: terilletln:

A lebiztosított ó§ bevonultatott tartalékos áüomány szakképzettsége alapvetóen
megfelelt a beosztásukkal szemben támöztott követelínényeknek. Az elórekézbesített
behívóval bevonulók közül általában a kiírt s név szerint biztosítottak 75-800/o-át lehe-
tett beosztásba helyezni, A gyakorlatok rgazolták, hogy a teljes íeltöttés érdekében a
mozgósítást vezetó patancsnoknak rgen gyakran kell hozzányúlnia a biztonsfui hányad-
hoz, ami a közvetlen parancsnokok részére okozott elsósorban gondot, A gyakorlato-
kon részt vevó csapatok hadtápszolgálatai, hadtápegységek és -alegységek megfelelően
ismerték beosztásukból eredó feladataiklt, azonban a megatakíúsi helyek esetenkénti
zsúfoltsága, a mozgósitási munküelyek parancsnokai határozatlanslfua, az ,,MZ" techni
kai eszközök beüzemeltetése utáni gyakori meghibásodások jelentettek feszültséget,

Az 'M" törzsekkel rendelkező csapatoknál levezetésre került törzsfoglalkozások
Iámutattak arra, hogy a háborus vezetési okmányok, formanyomtatványok hiányosak,
esetenként fontos alapszabályzatokkal nem rendelkeznek.

Az ESZG-es rendszerek hatékony alkalmazásáta u állomíny felkésátése, jártass4ga

az elvárások szintjét nem éri el, Több'esetben az idegenkedés is tapasztalható az eszkö,
zöktól. A meglevó programok átdolgozása teljes mélységben még nem fejeződött be az

új strukturájú szervezetre, a gép-gép kapcsolat és az információk kölcsónös cseréje még
vezetési ponton belűl is a problémás kérdések köróbe tartozik. Az anyagj biztositásí
számvetések számítógépes részletes programja és eredméoytáblízata jól íelhasználható,
a szükséges számvetések 4Oqo-a elkésziüetó, IBM személyi számitígép hasznilatával a -
VT,2O-sza) szemben - a tervezési idő lényegesen csökkent,
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A védelmi hadművelet hadtápbizto§ítá§ának tervezésére, szervezésére a törzsek
alapvetóen fe]készültek, esetenként az összekovácsolatlansfu, ajártasság hiánya érződött
a tevékenységben.

Az áIlomány alapvetóen megismerte a Csapathadtáp Szabályzat tewezet előkásut,
annak szellemében do]gozott, de több esetben tapasztaltuk, hogy mereveo, sablonsze,

rúen a hadmúveiet (huc) dinamikájától, hadmúveleti (harc,) helyzettől elvonatkoztatva
alkalmazták elóírásait. elveit,

A gyakorlat bebizonyitotta, hogy a norma szerinti eródítési,műszaki mrrnkákat

olyan hadtápszenezeteknél, iotézeteknél, ahol nryyszámú technikával és anyagi eszköz,

zel kell számoini a szakfeladatok vógzése mellett c§ak lgen hosszú idó alatt és csak meg-

feleló műszaki megerósítéssel képesek elvégezni. Tapasztalataink azt ígazoIják, hagy a

honi légvédelmi csapatoknál az élóeró, a technika, az anyq védelmét szolgáló múszaki

munkák folyamatosan, a béke kiképzés idószakában kiépíthetók és erre a jövóben

nagyobb ligyelmet kell íordítani.

A hadsereg állományába kerüló csapatrepüló erők és azok hadtápjának felkészítése

békében a CSRP-ságnál történik, Jogos igényként fogalmazódott meg, hogy mindkét
féI tészérő| megbízhatóbb ismeretany4gra van szükség egymás fe.lkészültségéróI és az

alkalmazás során végrehajtandó hádtápbiztosítási feladatokról, Fnnek megvalósítása

gyakollati feltételeivcl minden szinteo rendelkezünk, a keretátadás növelésével, a köl
csönös taPasztalatcserék és közös gyakorlások szervezése biztosithatja a jogos gény ki-

elógítósét.

A valós helyzethez történó közelítést a gyakoIlatvez€tés a dinamikáioz igazított
közlósekkel érzékeltette, a levezetett gyakorlatok zömében szabad lefolyásúak voltak,

azaz az alárende|tek elbatározását a gyakorlat íolyamán ismerték meg, így ehhez kellett s

a jövóben is célszerű i+azít^íi 
^ 

közléseket, mindez természetcsen a gyakorlatvezetéstól
nagy fokír operativitást és belyzetismeretct is követel. N4gyobb gondot kell forditani a

hadtápcsapatok tevékenységét befolyásoló imitációs feladatok kidolgozásában és végre

hajtásában, A gyakorlatokon ez csak a különbözó személyi sérülések bemutatásáfa kor-

látozódott,

h) A l a./ü p, .p ,rt,ől!J l l(.i|,l,)l:

A hadtlrpok felépitésében, csoportosításában az irányokban történó alkalmazható-

ság, a csapatcsoportosítás szerinti erő-eszköz elosztís, szélességben és mélységben való
lépcsózés elve érvéoyesüIt. A gyakorló törzsek tapa§ztalatok hiányában, a Csapathadtáp
Szabályzat tervezctben megfo8almazott csopoItosífá§i elveket mereven alkalmazták,

több csetben a helyzettől fü8gedenül az összes lehetséges csapatcsopofto§ít;§t létrehrl7,

ták. Ez a meglevő vezetési eszkijzöket figyelembe véve nehezítette a vezetés opefativitá
sát, hatékonyságát, néhány esetben a célszerúség is megkérdójelezhetó volt, Mindez rura

irányítja a figyelmet, hogy az elvi szabályzók előírásait - melyek mint lehetóségek kerüI

tek megfogalmazásra - nem lebet dogmaként kezelni. A csoportosítís kialakífísát min-

denkor a konkrét hadművelcti helyzet és végrehajtandó feladatok határozzál meg.

Az ellencsapást végreiajtó és az ideiglenes hadmúveleti harcrendi elemek hadtáp
biztositására külön erók és eszközök kerültek kijelölésre, alapvetóen a második lépcsó-
ben, Hangsúlyozandó, hogy ezen erók és eszközök az anyagi készletekkel ncm alkottak,
s nem alkothatnak külón csoportosítást. In idóben kell gondoskodni a kikülönítésük-



ró1, felkészítésükról, a megfeleló körletbe tórténő elólevonásukról. Ezen erók összctótc
lét mindig a feladatra kijelölt ósszfegyvernemi csapatok n€ysága, feladata hatáIozzi
meg, a csapatok fcltöItöttségét is figyelembe véve.

A tartalék any4gi készletek n€ys€át a gyakorlatok alapján a kövctkezóképpen
lehet ósszegezni: A HDS tagozatban egy gl. dandár ellátószázad készlete, lradtest lago
zatban az alkalmazás ftiggvényében esetleg önálló irányban történó aikalmazásánál a
hadsereg tartalék készletével egyenló lehet, egyéb esetben egy gl, dandár ellátőszázad
készletének 60-80gn-a. Ezt a csoportositást viszonylag állandó elemkéot cólszerű kezelni
és a HVP közelében elhelyezni,

Tovább kell vizsgálni a honi területén vívandó védelmi hadmúveletben a stacioner
bázisok és népgazdasági készletek n4gyobb mórvű felhaszná.lásának problémakötét, a
központhadtáp raktárai, a SZEM-tól átvett kórházak céiszerúbb diszlokációjának, elhe-
lyezkedésének lehetóségét a megbízhatóbb anya8ellátás ós a készletek, az erők, eszkö
zök védelme tekintetében is.

r) Az attlagi bizto,titál ttriihtltt:

A végrehajtott gyakorlatok során a koalíciós csoportosításban levó, csapatok ellá-
tása vczetési szinttól függetlenül minden esetben a hazai eróforrásokból valósult meg. Á
szövetségcsektól mcgerósítésül kapott csapatok cllátása saját eróikkel és eszközeikke],
valamint a hadsereg ellátódandárba kikülönített erókkel valósult meg, A üzérség alkal,
mazásánáJ a n4gyméfvú osztott§€ (hadsereg, hadtest) már-már veszélyeztették a me8-
bízható hadtápellátást, az anyagi eszközök idóbeni, rendeltetési helyére történó
kiszállítás t,

A védelemben való átmenet könilményei sajátosan hatnak a hadtápbiztosítás meg,
szervezésére és a hadtáp a.Ikalmazására. A könilmények különósen meghatározóvá vál
nak a háború kezdeti idószakában, az elsó védelmi lradmúvelct hadtápbiztositásában,
elsósorban a felhasznált anyagi lorrások tekintetében.

A gyakorlatok témáiból kiindulva, a védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának
megbízhatósága és a mobil hadtápkészletek megórzése és tartalékolása érdekóben szé-
leskörúen és nagyobb mcnnyiségben lett felhasználva a honi területen levó népgazda-
sági bázisokon és a közponüadtáp raktáraiban tárolt készletek, közvetlenül a felhaszoá-
lók által történó vételezéssel, Ennek érdekében az ellatáqi [orrások figyelcmbevételével -
melyek központi raktárak, kirakóá_llomások. taktanyai keszletek. potgárt vállalatok,
lószertároló Pontok, hatáfmenti lőszerellátó csomópontok voltak - ellátá§i rsapat(so-
portosítások keni]tek lótrehozásra és az utalísok új rendjét dolgozta kl a hadsereg. Ez a
tény olyan elméleti vizsgálat igényét veti fel, mint az ellátá§i forrásokhoz történ8 utalt,
sági szint, illetve tagozat rneghatáíoz^sa (hadsereg, hadtest, esetleg dandár) a szállítási
távolsQ függvényében; a kirakóállomások múködtetése, mélysége a lradsereg hadtáp-
sávjában; a felelősség a kózutak felhasználásában, az igénybevétel szabályo2ásának szüL
ségessége és mértéke; fenüekből következóen a kózúti komendáns erók felhasználása.
alkalmazása, a vételezések központositott v€y dandár, ezred szintcn történó végrehaj-
tása,, az anyag készletek íöldrerakása stb,

, Azt tapr$ztaltuk, hog1 törzseink e8y részénél a bázis utaltsági rendnél, az anyd
eszközök felhasználásában figyelmen kivül hagyták azt az alapkövetelményt, hogy eló,
ször a ve§zélyeztetett helyen levó készleteket szükséges felhasználni, a laktanyai utaltság-
nál az ismeretliány miatt - nem tudták figyelembe venni a kószletek nagyslplát.
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A hadsereg eüencsapás hadtápbiztosításának megszervezése során kevés figyclmct
fordítottak a harcrendben levó és az ellencsapáshoz csadakozó crók any4gi feltöltésérc,

közúti biztosításuk részletes kidolgozására,

Jelentósnek ítélhetó meg a hadtest hadtáp §zeirr'ezetébcn az a korábbitól eltáró

lehetóség, hogy eszközeinél fogva teljes egészében képes a csapatbndtáp felsó t€ozatára
háruló feladatokat a hadtest hadműveletének teljes idószakában ellátni, s függóen a

kapott megerósitéstől hadmúveleti hadtáp jellegú részfeladatokat is képes megoldani.
Mlndez ut tgazolj4 hogy a korábban a hadosztálynál bevált módszerekhez viszonyítva
az anyagi bí:ztosítás tervezése, szeruezése hadtest szinten komplexebbé vált, célszerű a

készletképzést és a lr,gylr,ztásl normát nemcsak a hadmúvelet kezdetéig és a hadmúve
let idószakára megszabni, hanem a íeladatokat ismerve egyes részfeladatokra is,

Az ellátás idószakai a védelmi harc dinamikájában a szükségletnek és a fogyasztás

nak megfelelóen adottak, de ennek ellenére a fó ellátási időszak a harcnap vége maradt.

A készletképzés vonatkozásában tapasztalataink igazoljak, hogy - figyelembe véve
a fogyást és a meglevó készleteket, továbbá a várható íeladalokat - célszerú átgondolni
a védeimi hadmúvelet végén a megalakítancló készlet nagyságát, elrendelésre kerüljön-e
a rnozgókészlet i kiegészító készlet, illewe csak mozgókészlet maradjon?

A gyakorlatok során a hadseregrepiilók lradtápbiztosítása az alkalmazásuk, s beve,

tésük helye.i és száma fiiggvényében rgen sajátos körüIményck között valósult meg, A
honi légvédelmi csapatok által végrehajtott gl,akorlatok hadtápbiztosítását újszerű meg-

közetítéssel vizsgáltuk. Függetlenül a vezetés szintjétól - amely általában hadszintéri - az

ellátásrrk minden esetben hazai eróforrásokból történik. A csapatoknál a mirga-sabb

HKSZ elrenclelésével egy idóben íelmérésre került a fenntartási készlet nagysda, mely-
nek célja az ellátási auronórnia lehetőségénck biztositása volt. A felmért készletek elem,

zése alapján megállapitható, hogy ezek íelhasznáIásának engcdelyezése igen nagy fokú

önállóságot biztosíthat a honi légvédelmi csapatok leszérc,

A készlet nagysfuát vizsgálva úgy tapasztaltuk, hogy repiiló hajtóanyagból napi 3

bevetéssel számoiv4 ó-8 napi, benzinból és gázolalból 8-10 napi, élelemból20-2' napi

harctevékenység, ruházati anyagból j-4 szeri váItás hadtápaoy4g állhat rendelkezésre az

adott idóponrban a mozgókészleten fblül, Ez ha a vcszteségek keletkezésétól eltekin-
tünk 1,' Iégvédelmi hadmúvclct hadtáp anyagszükségletét íedezi, Ha a gyakorlat ki,
alakult vcszteséget frgelembe vesszük, akkor is egy légvédelmi hadmúveletre elegendó
a fenntartási kószlctijk.

Tapasztaltuk, lrogy az t, zászlóaljak alkatmazásábói adódóan, a legoptimálisabb
cliátási mcgoldás még nem alakult ki. A kitelepiiló kism€a§ságú rt, alegységek ellátásá

ban igen sok a bizonytalansági tényezó,

Hasznos tapasztalatokat szercztünk, és megítélésünk szednt gazdaságos és bevált
módszer a vasíLti anyryellátó állomás mííködtetése, s továbbfejlesztésével, egyes kony-
lra,technológiai iblyamatok ezen állomásokon történó e]végzésével tovább lehet csók-
kenteni ir harcolíl csapatok lradtápjaira lráruló feladatokat,

J) A ,tzillit,lllk tertilt!t

A szállítások tervezésére, szcrvezésére, végrehajtására sajátosan hatott a honi tcrü,
1etcn végrehajtandó védelmi lradművelet, Igen oagy jelentósége volt a kijelölt és beren,
dezett után-hátraszáIlítási utaknak, emellett a hadscrcg hadtípsávjában n€y kiteiedésú
közúthálózat felhasználása vá,It szükségcssé a helyi erólbrrások fclhasználása és a bázis
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utrltsági rend fcnntartása érdekében. Ez felveti azt a kérdest, hog1 a meqbízható közúti
komendáns szolgálat biztosítása érdekében a hadscreg e.oi, 

"rrt'ár.i".É*aóek-cl Ha
a ludsereg védelmi hadmúvelet normatiraibóI ioduűnk ki, , í;il;rü'k'", után-hátra-
száIlítási utaktól távolesó ellátási források s4amat, rn.g"tt"p,tti"in, 'hogy u t 

".l."r.gre,zere közüti komend._,ns megcrösltc\l céI.y'?nj arlni, Ezr injokoli.r ,r, itny i.,. hog1 ,
hadLCst nem renJclkezik \zervezer§zErli közuti kom endj n serdkkcl. úrjaj ,annrk,. ezl,sak; had,eregtól kdpoll megeró\lré\\eI képes biztonsago<a" U.r""a.rrrr .. iennl,]rlani,
A,tápaszralatok ,tzt mutJlják, hogy a további szervezeti korszerúsítés során a hadte§tet
mlnlmallsan egy közútJ komentlansszázaddal célszerű megerósíteni a megicvó hadse-
reg- és központhadtáp erók átcsoportosltísával.

, , l*y:g*, f:lair] megh;tjroznia szállítást végrehajtó hacltáptagozatot is, kiindulva

i:i:i -"r'rlr:'":"' ho3y r mobil anyagi ke,zletck<t nem Itrsztt,rljuk lel. azokar urta]e-
:Ul]l1K, | 8yaRon2lol( lJP,isztdlald] nZl bIzonyIturtjk. hog1 az eIlarrsi íorrj,hol közele<ö

:|r,o, ,nr:o1,!' renüelkezó csapatok közvetlen utalása a célszerú megoldás. A
l "g^l_:i:_jT]:g:, ]evó 

c5apatcsoportosításokat mint c]látási egységet célszei felfogni,
5 re§zuKrE az eloljaro! r4gozat szervezésébcn az aláreodelt és elöljáró szállító eszközúek
központosított íelhasználásával célszerő az anyagok kiszál[tlát ueg.ehalt-;.
, t nap),;z,:imu .zallrLo gepiármu m.,zgrl igen rugalmasan clkeszirctt, dr a lofelacl.llok Ve8rehjllas,tl \Zcm cldtt rarlo úllorydlmi rener körcre]L meg. leszestn s/cr\CZetí,

di,zpecser cs, e]]enórzo jIeíeszlo PonloklJl, Au úü,rgalmi ,.-'.t-k;;,.t"n.L,or",
egyUttmukodest.kellett megvaló5ltani a hadsereg hadtápsávjában levó más sele8testhez
lJ rto,/o. ( .JPatokkJI. ezck mozg,ls,,inak koordinalárl ,.egerr a kijel.,lr uran- és hárraszilli.
rdll Lltdkon. A .zoms,.cdoR;l v;lo egvüttrnüködes \z(;ePe me8ncjrt. merL gyakrn kel-lett sávhatáron kívüli száütási íclad]tokat végrehajtanil

Hadtestszinten új íeltételeket t.."-t.tt 
" 

irál]ítÁánykísóró rakorló század, E szer,
vezet megjelenóse, a hadtest hadmúveletének hatltápbizásítását folyamatosabbá, megbízhatóbbá tette,

A vóde]rni hadműveletben a szállítások végrebajtásában, amíg a vasút műkö<lóké
pes, ennek n4gyobb felhasználásával célszeű .iár,rolni, t<iralo n 

"o-asok rendszerét a
hadresr r;gozatig lcher kifcjle\zlenics muköJterni. A.zalürrri i"lr.lu,ot *o.",r".r.r-a.kcben d gyakorlJlokon a gepi r,rkoLlo esu közökr,r a lcheLn.egck meneiÉben .r külön-bozo ragozatok }itekonyan alk mazták. A darus rakodóg"epes, emelóhevederes és
motoIo§, emelóvillás targoncák felhasznalás.rval 7 t/ora atla!éljesitmenyt értek el, A
málházási feladatoknái a kedvezóbb mulatok elereset akaa"ry?"i", ri"§ J""pg-a^agbol igen nthezen lclrtt mcpít lclö lerepj"ru rakodogep"r't.U;.Lo.1áÍli, 

'

_Á 
szállítóoszlopok vezeté§énól a gJ;koíletok tapa-sziaiatai egyenelrnüen bebizonyí

1ot,rat. 
lrog1 

,a 
gl ors e" lt il;m,to, lcl;ádn cprehá j(a l - -,rrr,r..ii.r.'llit.i törlet eIlo3-

lnl,t§d. - oprímrII5 na8ys,Lga i' ,zazaJ kötelóku :,z;llrro usl lop,

_ 
U.O|T' hadmüveletben - figyt lembc veve l Dunjntul kaionaíöl<lrajzi adotrsagair.

s no8y,] tJlJLon a ha,lscreg hadtjp,;\jdr ket rcr ile.z rorr; - elcjt.rlle kcrü'It a viziesikö-/ok (\JPJr c. ;nya§,zállirl,r,,r rörl(nó bevonjsn.

) Az qé.ut!,qiigli biztrl,títás triltthl:

, A végrehajtott gyakorlatokon a tervezó hadtáptörzsek a várható egé§zségügyi vesz-

:"j,§illc"l:rrrir+á5lt 
be,lye.sen, íl csapatcsoporto;ításokhoz, a lradm?vel.iúitere,

nez ko|ottek. mc8határozó tenykent fig7elembe véve az adott idószaka a vódelen eró-
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dltósi és múszaki épitmónyek kiépítettségi íokát a szembenálló fél pusztítási lehctó-
ségeit.

A sóniltek kiüritése és betegek hátraszállítása a csapatoktól a kapacitások és a sérül-
tck keletkezésénck függvényében a VKB kórházaiba tórtént, Sajátosságként menilt fel,
hogy e feladatba a hadtest és részben a dandárok (második iépcsóben levók) egészség-
ügyi erói is bevonásra kerültek. A VKB kórházai a végleges szakosított szakorvosi ellá-
tást c§ak részben tudják végrehajtani csak a VKB-bc bevont megyei kórházakbao
lehetséges ez - ezért nryyjelentóségri a séniltek szál]ításhoz történó elókészítése és hát-
raszá]]itása a hátországi kórházakba. A szövetséges csapatok sérültjeinek és betegeinek
ellátása a területi ellátás elv alapján tórtént. Nem kizáít a sebesülteknek szövetséges csa-
patok gyógyintézeteibc való hátraszállítása, a saját egészségügyi kiüritési szakaszokra
való utólqgos átadás§al. A nyelvi akadályok leküzdését a §zövetséges hadseregeknél
rendszeresített 2-3 nyelven kitóltótt elsősegélylap alkalmazása szolgálja.

A csapat tagozatbao is elfogadható elvnek kell tekinteni, hogy a segélyhelyek
védelmi hadmúveletben a sérültek nagyobb védeime érdekében stacionel helyen -
iskola, múvelódési ház stb. - települjenek, A gyakorlatok tapasztalataiból kiindulva,
alapelvkéot célszerú kezelni, hogy az egészségűgyi dandár részlegek intézeteibcn a funk-
cionáIisan ósszekapcsolt diignosztikai és gyógyító részlegei egy épületben te]epüljeoek,
A hadtestek megbízható egészségügyi biztosítása érdekében a meglevó egé§zségugyi
erói mellett szükséges megerósiteni a hadtesteket egeszségügyi oszt4gokkal és kiürító
eszközökkel,

A honi légvédelmi csapatok egészségügyi biztosításában sok sajátos vonás jelent,
kezett. A kitelepüló scgélyhelyek mellett szilkséges feontartani a stacioner elhelyezésben
levó segélyhelyeket is, figyelemmel a szúkebb sebesültszállító kapacitásra és a keletke
zett sérültek számára. Szofos együttmúködést kell megvalósítani a hajőzőitllomáry fel-
kutatása érdekében az elvonuló száraz{öIdi c§apatok és a lroni légvédelmi csapatok
közó|t, A hajózóá]lomány hátraszálJításánál az egyszakaszos kiüdtési rendszernek kell
érvényesülni, mivel a VKB kórházai niocsenek felkészülve sérült hajózó ellátására,

Az a tapasztalatunk, ho3y a harci helikopter dandárnál a hajózóállomány egészség-
ü8yi biztosítá§a fepüló szakorvos hiánya miatt csak szükségszeűen megoldott,

Kísérletképpen kipróbálásra kerüIt a hadtest tagozattól a sérültek kiüritése sebe-
süItszáűtó vonatokkal, Ezt indokolta adott esetben az ellenség nagy pontosságú fegyve-
reivel mért csapás kóvetkeztében kcletkczctt serüllek nagy száma. E fcladat végrehajtása
hadtcst t€ozattól tóbbletmunkát igényelt, különósen a séniltek átrakása időszakában.

Az egészségügyi szaktechnika népgazdasági biztositásánál (vérszállító gk., seb,
száIl, gk., autóbuszok) az azonnali hadrafoghatóság ncm volt biztosított, mert a sebe
sültszállításhoz §zükséges kiegészítő felszereléseket az átvétel után kellett íelszerelni,
mindez növeli a hadmúvelet elókészitése idószakában a hadtáp felkészítésének bonyo-
lultságát is,

f) A tzxé: terl)lullt,,

A csapatok hadtáptörzseivel szemben a várható alkalmazás dinamikájáüoz iga,
zodva, magasabb kóvetelményt támasztottunk. A tervezó munkában a védelmi hadmú,
velet megtellezésével és megszervezéséve1 párhuzamosan vezették a hadmúveleti szét-
bontakozás hedtáPbiztosítását, Ekkor a hadtáptörzsek megosztva tevékenykedve is
képesek voltak etedményesen megoldani a feladatokat.



Az új szervezeti strukturában a hadtest HVP funkcionális elemei féIadataikat a kcz-
dcti bizonytalanság útján javuló szinvonalon végeztók. Az dkészl,tett és kiadott vezetésj
okmányok, a stabil híradás biztosította a szilárd, rugalmas vezctést.

A lradscregrepülők badtápbiztosításának tervezése külön térképen vaiósult meg,
hadtápbiztosításukat a napi bevetések fü8gvényében tervezték, szoros együttmúködés-
bcn a hadsereg repúlőfőnökséggel. Ezeo tcfülcten célszerú vizsgáIni annak iehetóségét
és célszerűségét, hogy a hadseregrepűlók hadtápbiztositásának tervezése is egységes

rcnd5Zt íben v;lósuljon meg,

A gyakorlatokon a törzsek különbözó módszcrrel dolgozták íel a feladatokat,
munk4grafikonnal, i]letve anélkül, de alapvetóen a párhuzamos módszerrel, az így
kidolgozott okmányok alapján és a iefolytatott 8yakorlatok tap&sztalatai mcgteremtet-
ték az egységes okmányrendszer kidolgozásának feltételeit.

A hadtesthadtápnál negjelent híradó százarl a hadtest védelmi hadművelet lrad-
tápbiztosításának vezctését folyamatossá, megbízhatóbbá tette, de a híradásban mcg-
levó lehetóségek kihasználása rapasztalataink alapján még korántsem teljeskörű.

A szövetséges és a nemzeti csapatok hadtáptórzsei együttmúködésének megszcr-
vezését elószór hajtották véÉre tefepasztalon, ez a módszcr tgen gyakorlatias, de a n4gy
idószúksóglct miatt vélemónyünk szerint - csak a hadmúvelet elókészító időszakában
alkalmazható hatékonyan.

A gyakorlatok során visszirtóró gond volt, hogy a hadtáptörzsek a vezetésben a fó-
erőkiíejtésüket a gyakorló csapatok vezetésére összpontosították, az információáramiás
csak feléjük valósult oletr], a,!neo éló' csapatokra vonatkozó közlések és következteté
sek levonísa periférikus terúlet volt. Ezért ez a gyakorlat nem teszi lehetóvé a teljes ver-
tikum átfogásának felmérését és oem biztositja n ténylegesen felmerülhetó íesziiltségek
vizsgálatát sem,

A honi légvédelmi csapatok vezetésében, a tervek kidolgozásánál átfedósck voltak,
esetenként zavaft okozott, hogy nem vctték t-igyclembe a kialakított egyszakaszos had-
tápbiztositási rendszcrt. Az alapvető tefveket az ellátást végrehajtó cllátó szervezeteknél
kcll kidolgozni, az elóljáró rószéról a beiyzct pontos nyilvántartását kell végrehajtani, s e
kialakLrlt belyzerbói a változásokra intézkedni, s az egyszakaszos hadtápbiztosítási rend
szer múködését gátlő tényezők megszüntetésére kell a lóíigyelmet ósszpot,ttositani.

A gyakorlatok során végrehajtott együttmúködési foglalkozások hatására tökélete,
sedett a hadtáp együttmúködé§ fog;r-lma, tartalma, idószakai és szintjei. A gyakorlatok
bebizonyították, hogy a CSHSZ-tervezct rugalmas, megíelel az összi-egyvernemi és had-
tápkövetelményeknek.

A gyakorlatok hadtápbiztosltásának tervezése, szefvezése és végrehajtása terén
szcrzett taPasztelatok alaplán az aiábbi Íóbb kérdések köré lehet csoportosítani a vizsgá
landó területeket, illetve l,,l)ál)l)i fllad,ili É,rí:

1. Tovább kcll [cjleszteni a lladsereg badtápsávjában levó hátországi rendeltetésú
alekulatok, intézetek népgazdasági bázisokon, objektumokban letárolt any4g felhaszná
lása érdekében az együrttrniíködési feladatok tartalmát, szintje,it,

2. Tisztázandó kérdésként merül 1él védelmi hadmúvclctbcn az evúuálásban ki.
mikor, milyen erókkel vesz részt.

3. További tanulmányozást igényd. az elrcndclt készlctek és fogyasztási normák
nagyságrcndjc, csetlege§ differenciáltsfua, megszabásának ideje, gyakorisága a hadmúve-
Ietek alatt különbózó vezetésj szinteken,
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4. A HDS repülók hadtápbiztosítási rendszerének teljes mélységú kialakítása
(hadtestnél is), az egységes tervezési rendszerbe történó beillesztése,

j, A háborús hadtáp vezetési rendszer,,írásbclisége" csókkentésónek vizsgálata, a

gyakorlatokon kidolgozott okmányok felüIvizsgálata, s szinteknek megfeleló egysegesr
tett hadtáp harciokmány mintatár kiadása.

ó. Ki kell dolgozni a népgazdaságban mcglevő, helyettesitóssel elóállíüató gépjár,
múvek egységes máIházási utasítását, meg kell oldani a oéphadseregben alkalmazott
utánfutók népgazdas€i teher#pkocsikhoz tórténó kapcsolás feltételeit,

7, Koalíciós állományú hadscreg alkalmazása esetéo vizsgálni kell a nem a hadse,
reg hadtápsávjában települt raktárak, bázisok any4gi készletek íellrasználásának rendjét,
ebben az együttmúködés kórdéseit, továbbá a hadsereg a hadtápsávban műkódó csapa-
tok ellátása érdekében az e8yüttmúködés tartaLnát és szintjeit, módszereit valamennyi
érintettre vonatkozóan.

A cikk adta lehetóségek határain belül csak a legfontosabb kérdésekkel íoglalkoz-
tunk, úgy ítéljük meg, hogy a témában már megjelent publikációk sorában egy újszerú
rendszerezésben foglaltuk össze a hadműveletek hadtápbiztosításával kapcsolatos álta.Iá-

no§itható tapőztalatokat. Azonbao a központhadtápban végrehajtott gyakorlatok, ez,
irányú tapasztalataira másutt, küIönkiadványban térünk ki.
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