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Az 1967. évben lefolytatott gyakorlatok 
hadtáp tapasztalatai 

Lap o s Mi h á ly alezredes 

1967-es év - a csapat- és hadműveleti hadtápok felkészítése szem
pontjából - a jelentős előrelépés éve volt. Az év során lefolytatott gya
korlatok jelentőségét alapvetően az húzta alá, hogy sikerült a korábbi 
évek tapasztalatai alapján néhány kérdést tisztázni, pontosítani, illetve 
újszerűen, a korszerű elveknek legjobban megfelelő módon gyakoroltatni. 

Valamennyi gyakorlatunkon megkülönböztetett figyelmet fordítot
tunk: 

- a vezetés tökéletesítése, a korszerű vezetési elveknek legjobban 
megfelelő vezetési praktika kialakítására; 

- a különböző szintű hadtáptagozatok közötti együttműködés tisztá
zására, azok együttes és összefüggő gyakoroltatására; 

- a hadtápbiztosítás tervezésének további tökéletesítésére, a hadtáp.. 
biztosítás tervezésében és végrehajtásában részt vevő szervek együttmű
ködési feladatainak, az együttműködés rendjének további tisztázására, 
pontosítására. 

A fejlődés és előrelépés szempontjából jelentős volt továbbá, a csak 
hagyományos eszközökkel kezdődő harc hadtápbiztosítása elméleti és gya
korlati kérdéseinek tisztázása (megkezdése) és a törz.sek - különösen a 
seregtest törzs - tevékenységét megkönnyítő (beszerzett és a törzsek ál
tal készített) különböző kisgépesítési eszközök alkalmazása. Pl. HUNOR 
elektronikus asztali számítógép, elektromos írógép, színes sokszorosító, 
diktafon, magnetofon, különböző mágneses táblák és számológépek, rádió
telefonok és diszpécserkészülékek. 

L 

nMAROS" parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat 

A gyakorlat egyik legalapvetőbb jellemzőjét, sajátosságát és egyben 
érdekességét az képezte, hogy a gyakorlat keretében vizsgáltuk meg első 
ízben a korábbi hónapokban parancsnoki és szakmai kiképzések kereté
ben tanult korszerű hadtápbiztosítási elvek érvényesítésének, további tö
kéletesítésének lehetőségeit. 
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A gyakorlat elméleti alapját, a háború váratlan kitörése esetén, bé
kehelyőrségekből indított támadó harc hadtápbiztosításának elvei ké
pezték. 

A legfontosabb célkitűzések voltak: a mozgósítás és harcbalépés had
tápbiztosításának megszervezése (a visszabiztosított személyi állomány 
felszerelése); a feladatok lejuttatása (módosítása); harctevékenység had
tápbiztosításának megszervezése és vezetése; az előrevetett osztagok és 
harcászati légideszantok hadtápbiztosításának megszervezése, valamint a 
tömegpu~ztító eszközök alkalmazása követelményei felszámolásának meg
szervezése és végrehajtása. 

A gyakorlat nagyon hasznos és tanulságos volt. Ezzel kapcsolatban 
a seregtest PK HTPH a gyakorlat értékelése kapcsán a következőket ál
lapította meg: 

„A hadtáptörzsek a gyakorlatra jól felkészűltek. Tevékenységüket a 
szervezettség, a jó munkamegosztás és a vezetés folyamatosságának biz
tosítása jellemezte. A „TA VASZ" és „URAL" gyakorlatok tapasztalatait 
hasznosítVa jelentős fejlődést értek el: a célszerű vezetési módszerek ki
alakításában; a feladatok időbeni lejuttatásának megszervezésében, a had

'.tápbiztosítás tervezésében és a törzsmunka kultúráltságában." 
' A gyakorlat számos általánosítható tapasztalatot szolgáltatott. 

A gyakorlat végrehajtása során egyértelműen tisztázódott, hogy a 
'Törzsszolgálati Utasítás azon követelményét, ni.ely szerint a HVP-nak a 
H-on operatív csoporttal állandóan képviseltetni kell magát, a vezetés 
folyamatosságának biztosítása érdekében maradéktalanul be kell tartani. 
Különösen. vonatkozik ez az élsö harcbalépés szervezésének és végrehaj
tásának időszakára. Annak érdekében, hogy az első harcbalépés hadtáp
-biztosítása, a békében kidolgozott tervek alapján megoldandó feladatok 
lejuttatása, esetleg módosítása időben megtörténjen, a HVP operatív 
csoportjának már a fokozott, vagy teljes HKSZ elrendelésének időszaká
-ban csatlakozni kell a H operatív állományához. Ha ez nem történik meg, 
. úgy a hadtáp biztosítás vezetése, szervezése megbénul, a HVP képtelen 
lesz a gyorsan változó helyzet követésére, a hadtápbiztosítás érdekébe)'.) 
,foganatosi.tandó intézkedések, rendszabályok kialakítására, illetve az alá
l'endeltekhez történő lejuttatására. Magyarázható ez azzal, hogy a felada
tok lejuttatása, gyors operatív kidolgozása, illetve mótj.osítása a harcál:
.láspontok viszonylatában van biztosítva. Ha tehát a HVP operatív cso
:portja már a teljes HKSZ időszakában csatlakozik a H operatív állo
.mányához, úgy képes az elöljárótól érkező feladat idő~eni megértésére, 
.esetleges- módosítására, _illetve ;a végrehajtást biztosító rendszabályok ki':" 
alakítására, majd ezután az összekötő tiszti ;rendszeren keresztül az alÍí-
rendeltekhez történő lejuttatására. · · 

Mivel a feladat lejuttatása H-ok viszonylatában van biztosítva, ezt 
a módszert s~regtesten belül min9"en vezetési_ .szinten alkalmazni kell, 
mert ha egy tagozat kimarad, úgy a feladat hadtápbiztosításának rend-
1jére vonatkozó .elgondolás megakad .és nem jut el a végrehajtóhoz. 

Ugyancsak érdekes és tanulságos volt a bevonult újoncok helyébe 
·n visszabiztasított" személyi .állomány fogadásának, felszerelésének,- s az 
-újoncállomány váltásának megszervezése. A gyakorlat tapasztalatai kap
csán levonható az a következtetés, hogy a „visszabiztosított' személyi 
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állomány felszerelésére, az újoncállomány váltására nagy gondot kell 
fordítani, s a harckészültségbe helyezési tervekben ezzel kapcsolatos rend
szabályokat a várható körülményeknek megfelelően célszeri) bedolgozni. 

A „MAROS" és más lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai azt iga
zolták, hogy a „visszabiztosított" személyi állomány felszereléséhez szük
séges cikkeket a központi raktárakban kiadásra előkészítve, alegysé
genként csoportosítva célszerű tárolni. A felszerelést két változatban szűk
séges megtervezni. 

Az első változat - amely kedvezőbb - a felszerelés laktanyában 
történő végrehajtását, a második változat pedig a felszerelés laktanyán 
kívül (megindulási terepszakasz, különböző körletek) történő végrehaj
tását tartalmazza. 

E gyakorlatok azt is igazolták, hogy a „visszabiztosítást" szakmai 
szám és időtartam szempontjából differenciáltan célszerű megoldani. A 
bevonult újoncállomány helyett a vissza.biztosítást csak a speciális kép
zettséget és nagy gyakorlati jártasságot igénylő beosztásokra szükséges 
megszervezni, ugyanis a teljes állomány visszabiztosítása, illetve váltása, 
adott esetben nagyobb mértékben gátolhatja az egységek harckészült
ségét, mint segíti. Gondoljunk csak arra a változatra, amikor a vissza-

• biztosított állomány bevonulása előtt a THKSZ elrendelésre kerül, s a 
csapatok a laktanyát elhagyják. Ez esetben a visszabiztosított állomány 
a laktanyába bevonul, felszerelésének egy része ott van, míg másik ré
szét a leváltásra kerülő újoncállománytól kell átadni. 

e 

II. 

„MANŐVER" seregtest pk.-i és törzsvezetési gyakorlat 

A gyakorlat jelentőségét és fontosságát fokozottan aláhúzta az a 
tény, hogy a szövetséges csapatok törzseivel együttműködve került végre
hajtásra. 
. . Ez a gyakorlat a seregtest hadtáptörzs felkészítésében rendkívül fon
tos helyet foglalt el és számos, a jövőt illetően is igen hasznos útmuta
tást, tapasztalatot adott. 

Különösen: 

~ a seregtest nagytávolságra történő átcsoportositása hadtápbiztos 
sításának megszervezé_sében; 

- a szövetséges csapatok hadtápjaival történő együttműködés tar
talmában és . rendjében; 

- a csak hagyományos eszközökkel kezdődő támadó hadművelet had
tápbiztosításának megszervezésében; 

- az. ellenség tömeges atomcsapásai k6vetkezményei felszámolásának 
megszervezésében és végrehajtásában, 

A seregtest nagytávolságra történő átcsoportosítása hadtápbiztosítá
sának megszervezésében alapvető követelményként jelentkezett az, hogy 
·a hadtápbiztosítás rendje olyan legyen, amely biztosítja a seregtest tá
mádó hadműveletének megvívását abban az esetben is, ha esetleg az 
iisszpontosítási körlet elfoglalására mód nem lesz. 
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Ez a követelmény a hadtápbiztositás szervezése során kihatott az 
üzemanyag ellátás, valamint a seregtest hadtáp átcsoportosítási rendjének 
meghatározására. 

E gyakorlat tapasztalatai is azt igazolták, hogy nagytávolságű me
netek, átcsoportosítások esetén a megbízható üzemanyag ellátás érdeké
ben végre kell hajtani az üzemanyag mozgókészletek űjbóli csoportosí
tását. A helyzet - feladat, távolság, feltöltési lehetőség, elöljáró lehető
ségei stb. - elemzése alapján az alárendelteket célszerű üzemanyaggal 
(szállító eszközökkel együtt) megerősíteni. A megerősítés rendje történhet , 
űgy, hogy az egyes tagozatok készleteik egy részét az alárendelt tago-
zatok részére leadják. Ha a számvetések alapján szükséges, történhet úgy 
is, hogy az elöljáró tagozatok által megerősítésként biztosított üzem;mya-
got a csapatok 1.cözvetlen a zászlóaljuk menetrendjébe osszák be. 

Nagytávolságű átcsoportosítás esetén, amennyiben követelményként 
jelentkezik az, hogy a hadtápbiztositás rendje tegye lehetővé a támadó 
hadművelet megvívását, az összpontosítási körlet elfoglalása nélkül is -
mint ahogy a jelen esetben is volt - az üzemanyag ellátás érdekében 
feltétlenül szükséges, a csapatok feltöltési körleteinek meghatározása. 

A feltöltési körletek kijelölését gondos elemzés kell hogy megelőzze. 
Az elemzés során figyelembe kell venni, mely terepszakaszok eléréséig • 
kell a járművekbe tölteni a kiegészítő készleteket, a zászlóaljak, ezredek, 
hadosztályok üzemanyag készleteit, s azt hogy hol kell, hol lehet az üzem-
anyag szállító járművek űjbóli feltöltését, menetrendbe történő besoro-
lását végrehajtani. 

Ezt az elemzést a seregtest üzemanyag alosztály grafikus módon 
oldotta meg, mely nélkül a nagytávolságű menetek, átcsoportosítások 
üzemanyag ellátásának megszervezése szinte lehetetlen. 

A seregtest hadtáp átcsoportosítási rendjének meghatározásánál döntő 
szempontként érvényesül az a követelmény, hogy a seregtestnek esetleg 
összpontosítási körlet elfoglalása nélkül kell megkezdeni a támadó had
műveletet. E követelmény kielégítése, a folyamatos hadápbiztosítás meg
·valósítása érdekében célszerű és szükséges a seregtest hadtáp megosztása, 
két lépcsőben történő átcsoportosítása. 

A seregtest menetrendjében a hadtáp első lépcsőjében, a seregtest 
első és második lépcsője között célszerű beosztani az anyagi eszközök 
egy részét (lőszer, üza., vv., mű., eü. anyagok), amelyek a támadó had
művelet hadtápbiztosítása szempontjából elsősorban fontosak. 

A „MANŐVER" gyakorlat egyik igen tanulságos része volt a támadó 
hadművelet csak hagyományos eszközökkel történő megkezdése, illetve 
a támadó hadművelet hadtápbiztosításának ilyen követelmények sze
rinti megszervezése. Mivel az e vonatkozásű tanulságok már publiká
lásra kerültek, csupán egy kérdéssel, a tervezés rendjével foglalkozom, 

A „MANŐVER" gyakorlat is megerősítette azt az előzetes feltételezést, 
-elgondolást, mely szerint hadtáp vonatkozásban nem szükséges a mecha
nikus értelemben vett kettős tervezés. A hadtápbiztosítás tervezését alap
vetően egy változatra kell megoldani. Célszerű a nehezebb változatra. 
Könnyebb változatra vonatkozóan a hadtápbiztosítási terv mellékleteként 
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csupán azokat a rendszabályokat kell kidolgozni, melyek biztosítják azon 
sajátos feladatok végrehajtását, amelyek ez esetben jelentkeznek. 

A támadó hadművelet során az ellenség mélységében a seregtest 
erdős-hegyes terepen ténykedett. Az erdős-hegyes terepen történő had
művelet megvívására, majd az erdős-hegyes terepről való kijutás utáni 
tevékenység hadtápbiztosítása érdekében a PK HTPH a seregtesttől 
kezdve valamennyi hadtáptagozatot megerősítette anyagi és szállitó esz
közökkel. A gyakorlat e mozzanata ugyancsak a jövőben is hasznosítandó 
tapasztalatokkal szolgált. 

Az erdős-hegy terepen az utak gyér száma, valamint a kedvezőt

len terepviszonyok miatt az utánszállitás rendkívüli módon megnehezül. 
Az ellátandó csapatok és a hadtáp közötti távolság megnövekszik. Had
tápbiztosítás szempontjából különösen kritikussii válhat az az időszak, 
amikor a csapatok egy része az erdős-hegyes terepet leküzdve kijut a 
síkságra, s támadó hadműveletét ott folytatja. Ez esetben a magasabbegy
ség és seregtest hadtápok nagyobb része erdős-hegyes terepen helyez
kedik el, s kicsi a valószínűsége annak, hogy képesek az anyagi eszközök 
utánszállitására . 

E kritikus helyzet áthidalása érdekében szükséges az alárendeltek 
anyagi eszközökkel történő megerősítése, mégpedig olyan számvetéssel, 
hogy a csapatok a síkságra való kijutás után is képesek legyenek leg
alább 1-1,5 napi harc-hadművelet - saját erőikkel és eszközeikkel tör
ténő - hadtápbiztosítására. E problémát enyhítjük továbbá azáltal, ha 
a hadtápokat lépcsőzzük, a fontosabb anyagi eszközöket a csapatok első 
lépcsője mögött helyezzük el, meneteltetjük. 

A támadó hadművelet megvívásának és hadtápbiztosításának legfe
szítettebb időszaka a tömegpusztító fegyverek alkalmazására történő át
térés volt. Az ellenség által mért tömeges atomcsapás következtében a 
csapat- és seregtest hadtápok állományában, szállitó és anyagi eszközei
ben jelentős veszteségek keletkeztek, megsemmisültek az egység és ma
gasabbegység HVP-ok, megsemmisült a seregtest MAA személyi, anyagi 
és technikai eszközeinek közel 500/o-a. Ilyen helyzetben kellett lltomcsa
pások következményeinek felszámolásával párhuzamosan a támadó had
művelet továbbfolytatásának hadtápbiztosítását újra szervezni. 

Az előzőleg lefolytatott gyakorlatokhoz viszonyítva sajátosságként 
jelentkezett a tömegpusztító fegyverek által okozott veszteségek nagyobb 
mérve. Az ilyen, reálisan is bekövetkezhető helyzetek a hadtáptörzsektől 
nagyon operatív és megfeszített tevékenységet követelnek meg. 

A gyakorlat tanulsága szerint is, az ellenség tömeges csapásai után 
kialakult helyzetben a hadtáptörzsek alapvető feladata: 

- a helyzet tisztázása és értékelése; 
- intézkedések kiadása a következmények felszámolására, a követ-

kezmények felszámolása; 
- a hadtápbiztosítás rendjének pontosítása, ujjászervezése, a szük

séges intézkedések kiadása. 
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A helyzet tisztázásával, értékelésével párhuzamosan gondoskodni kell 
a vezetés helyreállításáról. A helyzet tisztázása végbemehet: 

- az öfn.-i törzs (VSZF) tájékoztatása; 
- a törzs értékelő, felmérő tevékenysége; 
- az alárendeltek jelentései; 
- operatív csoportok kiküldése útján. 

A helyzet tisztázása, a rend, szervezettség biztosítása érdekében az 
·egyes, nagyobb' tömegpusztulási gócokba célszerű operatív csoportok ki
rendelése. Az operatív csoportokat a helyzet tisztázásán, felmérésén túl
.menően meg kell bízni a rend helyreállítása, a következmények felszá
.molása érdekében teendő intézkedések megtételével is. A helyzet tisztá
zása és értékelése során egyik legfontosabb követelmény az operativitás 
és kellő differenciálás. 

A helyzet tisztázásának és értékelésének gyors végrehajtásán túlme
nően célszerű a következtetéseket kategórizálni. Első kategóriába soroljuk 
azokat a következtetéseket, amelyek életmentő, óvó jelleggel bírnak, 
azonnali intézkedést követelnek. A második kategóriába soroljuk 
a nem életmentő, de a következmények felszámolása szempontjából fon-
tos következtetéseket. A harmadik kategóriába soroljuk a támadó had- • 
művelet pontosításával, ujjászervezésével kapcsolatos következtetéseket. 

III. 

„BADACSONY" háromfokozatú hadtáp terepgyakorlat 

A gyakorlat önálló hadtápgyakorlat volt, magasabbegységtől az al
egységig bezárólag minden tagozat gyakorolt. A gyakorlat egyes részei 
beniutató je~eggel kerültek levezetésre, igen sokrétű és színes volt. 

A gyakorlat érdekességei közé tartozott a harcászati légideszant had
tápbiztosításának megszervezése; légi szállitással érkező anyagok fogadá
sának, átvételének végrehajtása; hk. z. üzemanyaggal való feltöltésének 
végrehajtása; kiserejű ellenséges légideszant támadásának elhárítása; 
szültségátkelőhelyek létesítése hídvető gépkocsikkal. 

A gyakorlat legfőbb célkitűzése volt annak felmérése, hogy a részt 
vevő hadtáptörzsek és alegységek mennyiben képesek a korszerű had
tápbiztosítási elvek megvalósítására, a különböző hadtáptagozatok kö
zötti együttműködés kapcsán jelentkező feladatok megszervezésére és 
végrehajtására. · 

A tapasztalatok igazolták a gyakorlat hasznosságát. Igazolták azt, 
hogy a csapathadtápok felkészítésében az önálló hadtápgyakorlatoknak 
helyük és szerepük van. A többfokozatú önálló hadtápgyakorlatokat el~ 
sősorban meghatározott kísérleti jellegű feladatok szolgálatában célszerű 
állítani, amely maga után vonja azok céljai teljesen körülhatárolt meg
határozásának szükségességét. Egyéb esetekben célszerű ragaszkodni a 
csapato.kkal együtt történő gyak.oroltatáshoz, mert a körülmények eleve 
jobb feltételeket biztosítanak a hadtápok gyakoroltatásához és lehetővé 
teszik a feltételezések leszűkitésének körét. 
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IV. 

„KORONA" harcászati gyákorlat 

A gyakorlaton a hadműveleti hadtáp felső tagozatától a csapathadtáp 
alsó tagozatáig valamennyi hadtáptagozat képviseltette magát. 

A gyakorlat szervezését és végrehajtását számos sajátosság jellemezte:. 
- a résztvevők a támadó harc megszervezését és előkészítését hadi

játék keretében, a békehelyőrségben oldották meg; 
- a gyakorlat időtartamára a részt vevő egységek ·állományát tar

talékosok behívásával egészítették ki; 
- a harctevékenység a szembenálló felek tömeges atomcsapásaival 

kezdődött, melynek következtében szükségessé vált egység méretű men
tesítések végrehajtása, összevont harciosztagok hadtápbiztosításának meg. 
szervezése; 

- a seregtest anyagátadó pontján a korábbi gyakorlatokhoz képest 
nagymennyiségű anyag került a valóságban átadásra. 

Alapvető cél volt a békehelyőrségből indított támadó harc hadtáp
biztosítási elveinek gyakoroltatása. 

Az elgondolásnak megfelelően a magasabbegység előrevonásának és 
támadó harca első napjának hadtápbiztosítása a csapathadtáp mozgó és 
kiegészítő készletéből, valamint a határmenti hadszíntér raktárak és ál
lami vállalatok készleteiből történt. Továbbiakban a hadtápbiztosítás vég
rehajtásába bekapcsolódott a seregtest MAAR-e. A szállítási feladatok 
45-500/o-át a csapatok saját szállítóeszközeikkel végezték, melynek kö
vetkeztében anyagi készleteik nagy részét földrerakták. A szállítások 
szervezett végrehajtása érdekében minden ellátási tagozatban érvénye
sült a szállítóeszközök centralizált felhasználása. Az anyagi eszközök át
adása anyagátadópontokon történt. 

A gyakorlatot a résztvevők sikeresen végrehajtották. 
A „KORONA" gyakorlat igen széles körű és gazdag tényanyaggal 

bővítette az eddigi tapasztalatokat. 
A legfontosabb általánosítható tapasztalatok a „GYÉMANT" feladat 

végrehajtása, a hadtápvezetés megszervezése, valamint a tagozatok kö
zötti együttműködés, az anyagok átadásának megszervezése vonatkozásá
ban születtek. 

A „GYÉMANT" feladat végrehajtása beigazolta, hogy annak előké
szítését nem lehet csak általában megszervezni. Különösen nagy gondot 
kell fordítani a bevonuló tartalékos állomány kultúráit elhelyezési és el
látási feltételeinek megteremtésére. Ugyancsak hasznosítandó tapasztalat
ként merült fel a területbiztosítási elv által nyújtott lehetőségek jobb 
kihasználása és a személyi állomány jobb kiválasztása. Kiemelten vonat
k~zik ez a gépkocsivezető állományra. E gyakorlaton is, de az azóta végre
hajtott gyakorlatokon is tapasztaltuk, hogy a gépjármű nem a vezetőjével 
együtt vonul be. A vezető is és a gépkocsi -is más-más alakulathoz van 
lebiztosítva. Ez a módszer általában, de a hadtápegységeknél, alegysé
geknél különösen káros, nem biztosítja a gyors készenlétet és a nagy
mérvű szá.llítási feladatok időbeni végrehajtását. Következtetésként kí• 
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mondható, hogy messzemenően ragaszkodni kell ahhoz, hogy a gépko
csivezető a gépkocsival együtt legyen lebiztosítva, még akkor is, ha eset
leg a gépkocsivezető már az idősebb korosztályba tartozik. 

A gépkocsivezetők és gépkocsik együttes biztosítását alapvetően aka
dályozza az a tény, hogy a személyek név szerint, a gépkocsik pedig csak 
darabszám, nem pedig rendszám szerint vannak biztosítva. Ha az autó
közlekedési vállalat megkapja a gépkocsik előállítására vonatkozó pa
rancsot, azt úgy hajtja végre, hogy a kéznél levő szállító kapacitásnak 
megfelelő gépjárműveket bevonultatja. Ebből természetszerűleg követ
kezik, hogy a névszerint biztosított járművezetők egy jelentős része kü
lön fog bevonulni. Ennek áthidalására célszerű volna bevezetni a gép
kocsik rendszám szerinti biztosítását, vagy pedig azt a rendszert beve
zetni, hogy az autóközlekedési vállalatok az előállítási parancsban meg
határozott járművekkel együtt a gépkocsivezetőt is kötelesek biztosítani. 

A „MAROS" gyakorlathoz hasonlóan e gyakorlaton is beigazolódott, 
hogy a HVP operatív csoportnak állandóan a H-on kell tartózkodni. En
nek hiányában a PK HTPH a harc lefolyásának időszakában képtelen a 
helyzet folyamatos követésére és a hadtápbiztosítás rugalmas, a helyzet
hez alkalmazkodó végrehajtására. A HVP operatív csoport állandó mű-
ködésének hiányában jelentkezett az a probléma, hogy a másnapi harc • 
hadtápbiztositását a hadtáptörzsek késve, vagy egyáltalán nem szervez-
ték meg, mivel a hadtápok a csapatoktól a megengedhető távolságnál 
jóval nagyobb távolságra leszakadtak. 

A vezetőtevékenység egy másik lényeges problémájaként jelentke
zett a vezetés körültekintő megszervezésének hiánya, valamint a kialakí
tott elhatározások végrehajtási feltételei megteremtésének, megszervezé
sének elmulasztása. A vezetés megszervezése csupán a HVP települési he
lyének, áttelepülési irányának meghatározására korlátozódott. Nyilván
való, hogy ez nem elégíti ki a követelményeket. A vezetés megszervezé
sére minden helyzetben külön gondot kell fordítani, s ki kell alakítani azo
kat a rendszabályokat, amelyek a folyamatos, megbízható vezetést és a 
kitűzött célok maradéktalan teljesítését biztosítják. 

Szinte minden gyakorlatra vonatkozóan megállapítható, hogy a had
.tápbiztosításra hozott elhatározás a parancsnok elhatározásával összhang
ban megfelel a követelményeknek. Azonban az elhatározás megalkotásá
val együtt „színrelép" a megnyugvás is. Az elhatározások meghozatalát 
sokan a beteljesülésnek, a dolgok betetőzésének tekintik, holott nyilván
való, hogy az elhatározást a hadtápbiztosítás folyamata kezdetének lehet 
tekinteni. Ahhoz, hogy a megalapozott elhatározás valóra váljék, igen sok,. 
szerteágazó tevékenységet kell kifejteni, azaz megteremteni az elhatározás 
végrehajtását biztosító feltételeket, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
minden érintett szervnek megfelelő időben tudomást kell szereznie arról, 
hogy az elhatározás kivitelezése érdekében mikor, mit kel! tennie. 

A „KORONA" gyakorlat jelentős előrelépést jelentett a tagozatok kő• 
zötti együttműködés, az anyagok tagozatok közötti átadásának megszer. 
vezése szempontjából is. 

A hadműveleti hadtáp felső tagozata által, a seregtest hadtáp (MAAF. 
ség) közreműködésével .átadott anyagokat még a gyakorlat során el kel• 
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lett juttatni a részt vevő személyi állományhoz, járművekhez. A felső 
szinten átadásra került anyag terjedelme, mennyisége felülmúlta minden 
megelőző gyakorlaton átadott anyag mennyiségét. Ezzel magyarázható 
az, hogy az anyagok konkrét átadásának megszervezése vonatkozásában 
újabb szempontok kerültek előtérbe. Az előző gyakorlaton anyagnemen
ként néhány gépkocsi anyag került átadásra, melynek következtében az 
anyagátadó ponton belül elegendő volt az egyes anyagnemek átadási he
lyének meghatározása. 

A „KORONA" gyakorlaton beigazolódott, hogy ha egyes anyagne
mekből nagyobb mennyiségű anyag kerül átadásra, nem elég csak az 
anyagnem átadási helyének meghatározása. Az anyagok gyors és zökkenő
mentes átadása érdekében az egyes anyagnemeken belül is meg kell 
szervezni az anyagátadást, lényegében azt, hogy a meghatározott anyag 
- pl. üza. hány helyen, s az egyes helyeken milyen mennyiségben kerül 
átadásra. Ez még akkor sem mellőzhető, ha az anyagátadás helye az 
adott raktár elhelyezési kör letéve! is egybeesik. I' 

A „KORONA" harcászati gyakorlat jelentőségét emelte a seregtest 
közúti komendáns zászlóalj gyakorlaton történő szerepeltetése is. A ku. 
kom. z. tartalékállományból, több lépcsőben került felállításra. Az első 
lépcsőben behívásra kerültek a tartalékos (t.) tisztek, tts.-ek. A tisztek, 
tts.-ek szervezett kiképzésen felkészültek feladatuk ellátására, felkészül
tek a bevonuló legénységi állomány kiképzésére. A második lépcsőben 
került behívásra a tartalékos legénységi állomány. Míg az alegységpa
rancsnokok a legénységi állomány kiképzésével foglalkoztak, addig a 
zászlóaljtörzs törzskiképzés, törzsvezetési gyakorlat keretében folytatta a 
feladatra való felkészülést. 

A közúti komendáns zászlóalj a kiképzés befejező részében, annak 
záróakordjaként teljes állományával részt vett a „KORONA" harcászati 
gyakorlaton. 

A közúti komendáns zászlóalj kiképzése, gyakorlata a legfontosabb 
tanulságokat a ku. kom. z. vezetésének megszervezése, a közúti bizto
sítás, a közutak forgalmának megszervezése és ezzel kapcsolatos együtt
működési feladatok tartalma, valamint a t. állomány korszerű képzettsé
gének értelmezése vonatkozásában szolgáltatta. Hasznosnak és nagyon cél
szerűnek bizonyult a t. állományból felállitásra kerülő ku. kom. z. több
lépcsős behívási és kiképzési módszerének megválasztása. Ezzel a mód
szerrel biztosítani lehetett a ku. kom. z. állományának korszerű kikép
zését, felkészítését. A kiképzés kapcsán levonható az a tanulság is, hogy 
a tartalékos állomány korszerű képzettségét helyesen kell értelmezni, 
ugyanis korszerűen képzett tartalékosnak csak azt lehet tekinteni, aki a 
meghatározott időn belül nemcsak általában, hanem beosztásával kap
csolatos konkrét kiképzésben is részesült. 

Az 1967-ben lefolytatott gyakorlatokon a magasabbegység hadtáp
törzseknél a harc folyamán szinte mindegyiknél jelentkezett a HVP sze
repének leszűkítése. A vezetés csak a magasabbegység hadtápalegységek 
vezetésére korlátozódott. Ezt csak úgy lehet megszüntetni, ha a hadtáp. 
alegységek vezetése terén nem ragaszkodunk a megszokott, régi mód
szerekhez. A HVP feladata a magasabbegység hadtápbiztosftásának szer-
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vezése és vezetése, nem pedig a hadtápalegységek vezetése. E követel
ménynek csak abban az esetben tudunk megfelelni, ha felhagyunk az 
eddigi módszerekkel, s a HVP-ok valóban a hadtápbiztosítás szervezésé
vel és vezetésével foglalkoznak, s a hadtápalegységek egy részének veze-
tését rábízzák a szállító zászlóaljparancsnokokra. Lényegében arról van , 
szó, hogy a magasabbegységek HVP-ai mellőzzék a hadtápalegységek köz-
vetlen vezetését. Menetek alkalmával a HVP-ok ne vonszolják azokat 
maguk után, hanem felzárkózva a H után oldják meg a hadtápbiztosítás 
vezetésével kapcsolatos feladataikat. A PK HTPH-ek az „áttelepülések" 
alkalmával adják ki utasításaikat a magasabbegység hadtápalegységeí 
mozgására, ,,áttelepítésére" vonatkozóan. Az „áttelepülés"-sel kapcsolatos 
konkrét szervező munkát (besorolás, menetbiztosítás, a menet alatti osz
lopvezetés stb.) a kiadott utasítások alapján a szállító zászlóalj parancs-
noka és törzse végezze. 

A különböző hadtáptagozatok együtt- és összefüggő gyakoroltatása 
rámutatott arra is, hogy a seregtesten belül szükségessé válik a hadtáp
tagozatok rendszerének felülvizsgálata, illetve egyes hadtáptagozatok meg
szüntetése, korszerűsítése. Adódik ez abból, hogy a seregtest hadtáp 
működés és távolság szempontjából lényegesen kövelebb került a csapat
hadtápokhoz, melynek következtében a tagozatok nagy száma (80-100 
km mélységben 5 helyen került az anyag átrakásra) ma már az ellátást 
akadályozzák. 

A magasabbegység HVP-ok vezetési képességének vizsgálata, vala
mint a „MANŐVER" gyakorlat tapasztalatainak elemzése kapcsán fel
merült a seregtest HVP vezetőképességének, mozgékonyságának biztosí-
tása is. A seregtest HVP állománya közel 1000 fő, több mint 200 gk. és 
a HVP-on 27 különböző. szerv települ. Ezen .számadatokból is megálla
pítható, hogy e sok szerv, s nagy létszám kiszolgálása, vezetése, őrzésé
nek-védelmének szervezése komoly szervező tevékenységet követel. E 
feladat lényegében a HTP TÖF-re, a hadtáptörzsre hárul. Ha ezen a 
helyzeten változtatni nem tudunk, s valamilyen módszerrel e nagy állo-
mány széttagolását biztosítani nem tudjuk, űgy a HVP nehézkessé, veze
tésképtelenné válik, a hadtápbiztosítás tervezésében és vezetésében részt 
vevő állomány egy jelentős részét a HVP vezetése, kiszolgálása elvonja 
tényleges feladataitól. 

A probléma megoldásaként többféle lehetőség kínálkozik: 

Egyik lehetőség a HVP állománya egy részének a MAAF -ség körle
tébe történő telepítése. Ezt a megoldást nem lehet teljesnek tekinteni, 
mert egyrészt nagyon nehéz eldönteni és kiválasztani azt, hogy mely 
szervek települjenek a MAAF -ség körletében, másrészt pedig a túlzsű
foltság a MAAF-ségnél is jelentkezik, ami pedig itt sem engedhető meg. 
A MAAF-séget sem lehet lekötrii „saját" vezetési pontja vezetésével, ki_;· 
szolgálásával. 

Második változatként felvetődik egy űjabb vezetési pont létrehozá-
sának gondolata, melynek létrehozása ugyancsak kÖÍülményes. · 

A legeélszerűbb .megoldásának látszik a seregtest HVP állományá-, 
nak tagolása. 
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A HVP vezető állományát három, viszonylag önálló részre tagolva 
célszerű telepíteni. Az első csoportba a hadtápbiztosítás tervezésében, ve-,. 
zetésében közvetlenül résztvevő szerveket, a második csoportba az elhá
rító osztályt, a harmadik csoportba a HVP nem operatív állományát. Ez
zel a módszerrel biztosítható a HVP egységes, de mégis különvált, önálló 
tevékenysége. Amennyiben ezt a változatot elfogadjuk, úgy a PK HTPH 
a HVP működésének csak a legalapvetőbb kérdéseit szabályozza. A konk
rét és részintézkedéseket az egyes csoportok parancsnokai alakítják ki 
és gondoskodnak azok végrehajtásáról. 

A HVP tagolása maga után vonja annak tagolt mozgatását és átte
lepítését is. Erre annál is inkább lehetőség van, mivel a második és har
madik csoportba települt szervek naponkénti áttelepítése nem is szüksé
ges. Elegendő e csoportok kettő, esetenként három naponkénti áttelepü
lése. Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, szükséges a híradó- és ki
szolgáló állomány minimális növelése, mivel biztosítani kell az első, va
lamint a második-harmadik csoport önálló vezetési, kiszolgálási felté
teleinek megteremtését. A vezetés további egyszerűsítése, könnyítése 
szempontjából sor kerülhet az első és harmadik változat kombinált al
kalmazására, azaz a HVP egy részének a MAAF-ség körletébe történő 
telepítésére és a fennmaradó állomány tagolására . 

Az elmúlt évben lefolytatott egység és alegység szintű gyakorlatoJ,; 
tanulságai alapján levontható az a következtetés, hogy a jövőben foko
zott figyelmet célszerű fordítani: 

- az alegységek anyagellátásának további módszeres begyakorolta, 
tására, különös gondot fordítva az üzemanyagellátás gyakoroltatására; 

- a tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszervezésére és azok 
alkalmazása következményeinek felszámolására; 

- a hadtápalegységek vezetésének megszervezésére és a legcélrave
zetőbb vezetési praktika kialakítására. 

E gyakorlatok tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy cél
szerű irányt venni a hadtápbiztosítás feladatainak komplex gyakoroltatása 
előtt, a feladatok részenkénti begyakoroltatására és a részfeladatok leg
célszerűbb megoldási módszereinek bemutatására. 

Befejezésként megállapítható, hogy az 1967. évben lefolytatott gya
korlatok számos figyelmet érdemlő tapasztalatot adtak, melynek felhasz
nálásával lényegesen elő tudjuk segíteni a hadtápbiztosítás elveinek, gya
korlati módszereinek további tökéletesítését, illetve a különböző hadtáp
tagozatok fokozott felkészítését . 
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