
lNagy távolságú csapatszállíiással
egybekötött éleslövészet hadtápbiztosítása

Szrlnoláxli Tibor altzr et

Az elmúlt években már több alka]ommal láttak napvilqot e témából fejtegetések,
tapasztaletok, ennek ellenóre úgy gondolom, az egység (ahol mint PK HTPH szolgál-
tam) által 1987. évben végrehajtott ilyen feladat tapasztalatai figyelernre méltóak. Véle-
ményemet alapozom arra a gyakorlatban móg kevésbé alkalmazott módszerre, hogy
kombinált módszerre] elvonuló honi légvédelmi egységeket csapatlégvéclclmi egysé8-
hez utaltak ellátásra és arra, hogy rcndkívül gazdaságos volt az élclmezési ellátás.

Mindezek alapján érdcmesnek taftom tapasztalataim közreadását, egyes megoldási
módszereink bemutatását, bízva abban, hogy a későbbiekben ilycn vagy hasonló felada
tokat végrehajtók felhasználhatnak belóle, A fela<lat megismerésétól a végrehajtás éné-
kelésóig igyekszem végigkövetni a munkánkat, közben az egyes okmányokat is bemu-
tarva,

A g,aknrlat kihtdnln),d

A gyakorlat két ütemben kerúlt végrehajtásra. Az elsó üteme célkövetési gyakorlat
volt, csak saját kótelékünkte terjedt k, egy hónap idótartamban, hazai területen. A
második ütem nagy távolságú szállítással, éleslövészettel egybekötött harcászati gyakor-
lat volt a Szovjetunió Állami Lóterén. Ezen idószakban ellátási utaltságunkba rendelték
az ugyancsak feiadatokat végrehajtó honi légvédelmi törzseket és kötelékeker, melyek
létszáma a sajátunk kétszefese volt. A csapatlógvédelmi egység csökkentett békeáIlo
mánnyal, két katonavooattai került clszálJításra, A honi légvédelmi cgységek áilománya
két hullánban, vonatokon, illetve rcpúlógépen, a törzsek, ellenőrzó és operatív csopof-
tok többségében repülógépeken - több lrullámban - érkeztek be a gyakorlat körzctébe,

A hadtáp any4gi biztosjtását döntö többségében hazai any4gokból kellett megol,
dani, ez alól a hajtóenyag és a kenyér clry-cgy részc képezett kivételt, A hajtóanyag min-
tegy 600/0-át, a kenyéí 6r-10('/a-át a helyszínen vettük át,

Az illetékes elöljárók lrz ellátási felelősséget a csapatlégvédelmi egységre ruházták,
egyidejúleg biztosítva hozzá a szúkséges megerósitó cróket és eszközöket, s az így kiala-
kult kiszoigá.ló szeryezet vezetósét kaptam feiadatul,

Tencil ls elíkűzitl.t

A íeladat mérctei, követelményei részbeni megismerésével megkezdtük a tervezés
munkálatait, melybcn részt vettek a hadtápszolgálati ágak fónökei, két - e téren tapasz-

,ó



l

talt - tiszthelyettes, valamint az élelmezési raktárvezetó. A tervezést nagyban segítette a

seregtest légvédelmi törzsétóI közvetlenül kapott információ, aZ utaltságunkba kerüló

hooi légvédelmi szervezetek vezetóinek m€ismert elyárőa, átadott tapaszta|ata, \a]a,

mint a jó előre végrehajtott szemrevételezés.

Már a kezdet kezdetén kölcsönös kapcsolat a.lakult ki az ellátásra utalandó szerve-

zetekkel, s 
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ő tapaszta],atuk, elvárásaik, követelményi sajátoss@aik eleve beépítésre

kerültek terveinkbe, ezért azokort már nemigen kellett változtatnunk.

Két alapokmányról néhány gondolatot:

a) Hadtáp feladatterv a végrehajtásra.

b) Szervezeti és múkódési szabályzat.

a) Feladattat, a gakarlat had/ápbizt0.1ííásár4:

A szerintem - legfontosabb okmány volt féI éven át- Ezt fekvó A/4 méretben,

célszerúen összeáűtott lapokból, részben íormanyomtatványokból á,llítottuk össze.

Főbb rltzei:

naptári terv;

- létszámadatok (nagyon részletesen, több féle bontásban);

- kimutatás a hadtáp személyi állományról, név szerint, szállitmányok szerint stb.;

- kimutatás a hadtáPtechnikai eszközökól;

- kimutatás a szillitáshoz szükséges vasúti gördülőanyagról, a megfeleló íorma-

nyomtatványok beííízésével, szakaszonként (oda I -II száll. magyu szakaszon, oda I-II
sz. §zovjet szakaszon és vissza ugyanígy);

- a szállítmányok be, (ki-) rakísi terve, szintén szakaszonként, a megíeleló forma-

nyomtatvánnyal;

- részletes any4gi számvetések szakáganként úgy, hogy a szolgálati 4gak külön is, a

végrehajtó :állomány együtt is, többször megvitatta, módosította;

- m/|Á|;ási terv va.lamennyi szálIitíeszkőzre;

- az áweendó objektumok alaprajzai (szállóépületek, raktárak, konyha stb.);

- a személyi állomány elhelyezési terve (a ht. áIlomány név szerint, a sorállomány

létszám szerint);

- any4gbeszerzési (átviteli) ütemterv;

- 
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e8yüttműködó v4gy más módon szükséges szervek címei, telefonszámai.

b) Szertltzeti !: nűkijű:i szabályzal:

Mivel az elvonuló szervezet alapvetóen különbözött az eredeti kötelékétól, sót a

§záütás után a gyakorlaton további változtatá§ok voltak szükségesek, külön szervezeti

és múködési szabályzatot készítettiink, Ennek rendeltetése a feladatok elvégzésónek sze,

mélyre szóló megszabása, ezek összhangjáoak biztosítása, a feleló§ség, az alá- és föléren,

deltség egyértelmú rögzítése.

Alapvetően két részból állt: a vasúti szállítás és az éIeslövészet idószakuayonatko,
zókból, mert a két idószak két különböző szenezetet ígényelt. Biztosítani kellett a két
szervezet zökkenómentes összeolvadását, illetve szétválását.

A mellékelt vázlatokon e két szervezeti strukturát jelentettiik meg. Ezeken tul, a

működési szabályzat beosztásooként taíta]mazta a íész\etes felelósséget, az a]á- és {öIé-
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rendcltséget, a feladatköft, valamint a beosztással járó kóteimek megismerésének igazo-
Iását egy aláirás formájában,

Nlhit, gnrtlx |// s a t otltz:i tttódrelr ilt L rlíl

. . Az egyik legnagyobb fe]adat a vasúti szállítís hadtápbiztosításának, ezen beiüi is az

ílelTczés1 ellátísn,k a me8§zervezé§e, Két - egymássaL ellentétes - követelményt kell
kielégiteni: kevéssé legyen költséges e. ne leglcn nag1 az élömunka igcnye, Az oÍcsó és
biztonsfuos mcgoldás a fendszeles íózes mcáet közben, de ez c,gyben á legmunkaigé,
nyesebb és sok hiba forrísa is. A legkevésbé munkaigényes a kész--'és fólkész ételck biz-
tosítása,,ezek viszont ig_en dtágák, ugyanakkor a hútólánc logyatékosságai miatt bizony-
talanok is, A kész- és félkész mélyhútón ételek tómcges a]kahazását-elvetettrik, mert
ezek a hűtógépkocsik üzemzavara esetén kiolvadnak, s gyors felhasznáIásuk lelretetlen,
Amennyiben viszont a mclyhutött llús kezd kiolvadni, Iesütésóvel, zsírban tárolásával
több nap mulva is biztons4ggal kiadható az álIoínáoy íészére. Konzervek kevóssé kerúl-
tek étrendbe, a dobozok töÁeges kinyitása a mozp;ó vasúti kocsiban nehezebben old,
lrató_ meg, s a keletkczó hulladék kezelcse is probJimatJkus, mindcmel]ett az állomány
körében scm tíllzottan kedveltek.

. Fontos hangsúlyozni, hogy nem lebet cgyik v4gy másik fajta mellett dönteni, mert
szinte valamennyite szükség van, az arányuk meghiiározása lényeges. Tehát keli kon-
zerv, elsósorban tartaléknak, de kiraká§kor, átlakáskor is kell száraz áru, kell mélyhútött,
kel] íriss, de csak mindrg a cólnak, a lebetóségnek legjobban megfelelócn.'

, _ 
A legelsó élelmezési t€vékenységünk volt a széleskórű piackutatás, amely sofán taí-

tó§ított nyersany4gokat, hűtést nem rgényló félkész ételekei rgyekeznink felÉutatni, ter-
mészetese! nem hany4golva el a melyhútött nyersanyagokat sem, igy került az
étrendbe. burgonyapehely,. tejpor, grizg;luska es panirpor, iz ismert száútt zóldség,
hagyma.(cs;,k tartalékként) - ezek a lrűtést nem igénylók, Bekeniltek továbbá olyanoÍ,
mint a.lralfasírt, a hasábburgonya, levcsek, főzelékek - rrréIyhútöttek; §ózott zÓldség,
savanyúsagok - §ajdt tilrlósiiasböi. lgeo jól beváltak a 30 glammos kiszerelésű vajkri-
mek (magyaros. zellcre\. natur), mirt változatosak, higÉoikusak, jól tárolhatók.

Megjegyzem, hogy a számunkra ismeretlen alapanyagokat az érintett szakácsá]lo-
mány módszertani főzésen kipróbálta, majd a gyakoilat haiai (I.) ütemében, tábori esz-
közökön e]kcsatle. a reljes szemelyi állomány is megízlelte, i csak ennek sikerc után
került fel reglegesen .r gyakodar Érlapjira,

Me5,tervezésre kenilt a szemelyi és technikai szükséglet, A kiszolgáló állomány
döntö röhb,eger saiár egl segünkrói jelölriik ki,

. _A hútd és kcnlerszjJlrtó gepkocsikat már két hónappal korábbía, a hazaigyakorlat
kezdetere igenyettük annak eIlinire, hogy a hazai gyakorláthoz nem volt szükság a teljes
mennyisé8re, de a kezelóik megrsmerése, a berendezések tartós járatása során fám"ÁtO
problémák megoldása miatt tartottuk szükségesnek.

_. Nlgy segítsé8et jelentett az Elelmezósi EIlátó KöZPonttól kapott szakszereló, aki
felszerelésével együti velünk Dtazott az éIeslövészetrc.

, . .Az egészségügyi biztosítás órdekében, a két sebesültszálLitó gépkocsin kívül két -
kie8észitett - 30 napos készletet tervezünk, Két orvosi munkahe§ titós működtetésé
nek feltételeit tefemtettiik meg,

Az ellátási rendszer fó biaisát a szíűtás és az óIeslövészet alatt egyaránt a katonavo
natokba besorolt normál fedett vagonokban berenrlezett raktár á' a pórekocsika -
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alváz nélkűl - felrakott hűtó gépkocsik adták, A hútókocsik külön aggreg.ítorról
múködtek, ez gazdaságosabb ós megbízhatóbb volt. Mivel az alvázakat nem vittiik el, cz
.rnyagi és helymegtakaűtást is eredményezett,

Az éleslóvészet körzetében levó kirakóállomáson vasúti ellátó áIlomást telepítet-
ttink, mert a katonavonatok 8ördülóany4ga helyben álJva marad. VEÁ alkalmazásával
száütó kapacitást takaítottunk meg, elkerülnik a többszöri átrakást, a tömeges beszáü-
tások bonyodalmait is ismert veszélyeit. Az any4gok felvételezése naponta történt.

Miután tisztáztuk a főbb követelmónycket, Iehetóségeket, megkezdhetük a részle-
tesebb kimunkálást. Milyen any;got, milyen eszkózzel szállítsunk? Az éleslóvészet vég,
rehajtásá_hoz szükséges, és a vasúti szíllítás során nem használt anyagokat (sátrak, ellátó-
pontok anyagai stb.) tehergépkocsin, illetve pótkocsikon, a mélyhútést igénylőket a
hútó gépkocsikra lépcsózve, a kenyeret keoyérszáJlító gépkocsikban, a szállítás alatt
használandókat (pl. élm. fclszerelósek stb,) a konylravryonban, egyéb any4gokat a rak-
tárv€onbaÍl terveztük elszállítani. A 2 db 

' 
t-á5 iiza, tö. gépkocsiban gázolajat, a két tar-

tályos pótkocsikban 1-1 taftály normál-, illetvc szuperbenzint szállítottunk, Kenó- és
karbantartó anyagokat ] t-ás tgk,-fa málházva vittük magunkkal. Elszallításra került
továbbá 1000/0 vasúti rögzítóanyag, mozgókonyhánként 8 ja. tüzifa.

A tcrvczós és elókészítés során kiemelten kezeltük a szállítmányok kiszolgáIó állo,
mányának munka- és életkönilményei kielégitó biztosítását. Meg kellett oldani a biztoo
sá6Jos szálLítás, a hclyet jól kihasználó rakodás, az anyagok megbízható őrzése, a gyors
vételezések, a konyhai műveletek teijes köre, a megbízható hútés, a folyamatos .lram- és

vízszolgáltatás, a kiszolgáló állomány pihentetése stb. követelményei kielégítését, lgen
jól beváltak pl, a lrútóháztóI kölcsönzött speciáJis rajodólap magasítók, amelyek t,7 m
magasságig eldólés ellen biztosították a lárolást, s felsó szintjúket 1 tonnával lehetett
terlreloi (a raktár- ós a konyhavagonok berendezését a meliékelt vázlatok tartalmazzrk).
Az egyes vagonok berendczéscit az érintctt szakács és gkv, aliománnyal együtt úgy ala-
kítonuk ki, iltlgy a vagon oidalfalait a gazdasági udvar betonjára felrajzolva, sok-sok vál-
tozatbao Pfóbáltuk ki a legcélhányosabb berendezést,

A vasúti szállítas megtervezésénél, amelyet a hadműveleti törzzsel ósszehangolva a

hadtáptörzs végezte, igen nagy biztonságot jelcntett az áttengelyezhetó konyha- és rak-
tárvagon, valamint pórekocsik cgy nappal korábbi beérkeztetése, Az iparvfuányunkon
egy nappal a csapat berrkísa elótt elv€ezhcttük vagonjaink munka és idórgónyes
bemálházását. A korlátozott mennyiségú áttcngelyezhetó pórekocsikból többnyire csak
a hadtáp hasznáIt fel, mivel a lánctalpas v;g1, cgycb llarci te.hnika átraka"a lényegescn
krlnnycbb és gyorsabb, mint egy raktarc, Igy cs.rk egy berakast és egy kJrakást kcllett
eszközeink zöménck végrehajtani.

Níbán1 gatllulutlt a t.igrhajti,tl,ó/

A tervezés, elókészítés §azi minósítiije a végrehajtás, ha jó e tervezés és az előké-
szítés, jó a személyi állomány felkészítése, a vógrehajtás a-lapjai biztosítonak.

Az átrakókörzctbcn - elózetes megíllapodás és egyeztctések alapján külön kijelólt
erók biztosították mind az oda, mind visszaútban a szcrelvények átrakása, áttcngelye,
zésc, a határátlépés idószakában szükséges szolgáltatásokat. Ez - mivel íüggetlen volt a
mi munkánktól - igen nagy segítség volt számunkla. Igen magas színvonalon, rendkí-
vúl rgényesen oldották meg ezen feladatukat, az ótkeztetést (t meleg i 1 hideg cso-



m€), a fürdetést, a kantináfu ellátást, az egészségligyi biztosítást, valamint odaútban .J,

visszaútban 1 ja, fri§s kenyér átadását.

A kidolgozon SZMSZ alapján zökkenómentes volt az ellátó szcrvezet átál]ása az

újabb rendszerre. Hasznosnak bizonyult a mások feladatainak részbeni ismerete, a több
irányú egyéni felkészítés, hiszen üzemanya2;raktánezető saját feladatai szünetében ered-
ményesen végzett élelmezési szakfeladatot, fuházati szolgálatfőnók üzemanyag-ellátási
íeladatot is végzett, hol, mikor volt fontosabb, ahogy a gyakorlat üteme megkívánta.

A hadtáp munkájának súlyponti tcfúlete a szállítás. Néhány szőt a fc|hasznáIt sza]-

Iító eszközeink alkalmass{,íról, A futóhomokos területen i§ legeredményesebbnek a
CS-344 típusú gépkocsijaink bizonyultak, mindenhová eljutottak, územbiztons€uk jó
volt, alkatrész ellátásuk még viszooyl4g megoldott. Sok embert gyóztek meg e típus
használhatóságáról, vontatmánnyal val;y anélkiil. Kózúti gépkocsijaink (ZIL, KÁMAZ)
csak a beton nyompáIyás utakon tudtak közlekedni, arról letérve elakadtak, A nagy
töme8ű száütást, a kirakóáüomás (vEÁ) és a báZi§ között, viszont igen jól oldhattuk
meg s+t§égükkel. Vízszállításra DAC tip. vizszállító gépkocsit és vízszáIlító utánfutót
hasznáItunk, eredményes ellátást tettek lehetóvé, Igen jóI lehetett használni az URAL
töltó 8épkocsit, lrozzákapcsolva a két tartályos pótkocsit, melyekkel igy időben két
komplett feltóltó c§oportot voltunk képesek múködtetni, amile szűkség volt a repülési
szünetekben való gyors feltöItéshez, Hűtó gépkocsit alkalmazni vi§zont nem lehetett
csak a bázis teniletén, a homok ós az oldaldólés miatt teljesen mozgásképtelcnek voltak,

A szovjet bázis igénybevételekor nagy segítséget jelentett az, hogy az elöljárói
követelményeknél n4gyobb készleteket szállítottunk cl néhány anyagíajtából a bizton,
ság kedvéért. A bázist egy időben több nemzet katonái ve§zik igénybe szoros idóbeosz-
tással, Az elóforduló csúszások mdepetéseket okozhattak volna - miot velünk is tör-
tént -, mivel kezdetben nem volt lehetséges az eredeti elszállásolási rend tartama, e8y
nappal késóbb vehettiik használatba a stacionér konyhát stb. A biztons,ígi készleteknek
köszönhetóen nem volt ellátási zavar ezek miatt.

Az iszámohsról

Nemcsak a gyakorlat elókészítése és végrehajtás követel n4gy odafigyelést, hanem
az elszámolas is. Itt nem a gazdasfui múveletet hangsúlyoznám, hiszen cnnek rendje
pontosan szabályozott, hanem a több héten át, íolyamatosan érkezó anyaitok és techni
kai eszközök visszaadásának megszervezését és végrehajtását. Ekkorra ugyanis már elfá-
radnak a résztvevók, lanyhul a figyelem. Hajlamosak v4gyunk leértékelni ezek jelentósé-

gét, az éppen kéznél levóke bízva a végrehajtást.
A kölcsön anyagokat visszaszáütás elótt karban kell tartani, Ez sem íljdonság, de

móg a saját eszközeinkle is kevés figyelmct fordítunk a gyakorlat után, ráadás[l, ha a

kölcsönadó sem ellenőrzi a vis§zaadott cszközt, abból késóbb n4gy meglepetések le,
lretnek.

Nem feledkeztünk meg a személyi áIlomány értékelósóról, az elismerésekról, cle a

szűkséges elmarasztalásokról sem,

Nlbáfi| iljrnkzfutís

1. A sikeres hacltápbiztosítás döntó fontossfulú tényezóje a jó előre megadott, kel
lóen szóles iníormációkra alapozott és részletes tervezőmunka, a gondos szewezes,
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amely táma§zkodik a felha.lmozott taPasztalatob^ és vaiamennyi résztvevó hasznosit

bató javaslataira.

Z. A technikai eszkózök - tartalékot is magába fogialó - szükségletének megállapí

tás4 kielégítése és üzemképességének folyamatos fenntartá§a életfontossá8ú, § §€ítsé,
gükkel jelentős anyagi eszközók takaríüatók meg, íogyatékosságaikkal viszont nagy

összegek mehetnek veszendóbe.

3, A végrehajtásba bevont állomány többsége legyen alkalmas más szakterületen

való tevékenységre is, Ezt fokozottan keII érvényesíteni a rószlegvezetők kijelölésénél.

4. A feladatokat személyre szólóan kell kidolgozni, m€ismertetni és meg-

követelni.

). Celszerúnek látom annak vizsgalatat, hogy a hasonló szállitási feladatok biztosí,

tisáIa kiöregedett, áttengelyezésre is a]kalmas szemelykocsikat (Bam.stb.) HM tulaj

donba véve, kooyha-étkezde részére berendezhetóen kialakttananak, Igy 2-3 db alkal-

mazásával költséget, fáradtságot lehetne megtakaritani, javíwa egyben az állomány ellá-

tásának színvonalát és feltételeit.

Bízom abban, hogy tapasztalataink közreadásával némileg hozzájárulhattam a

további gyakorlatok eredményes hadtápbiztosításához,

(Vázlatok a ,fo\óirat l)lglfi lalólbatóA.)
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