
HARCKéSZULTSl:G ÉS HADTAPKIKÉPZl:S 

A „DRAVA-85" téli harcászati gyakorlat 
hadtápbiztosítása - egy k'Otató szemével 

S:::.enes Zoltdn őrnagy 

Részt vettem a ,.Dráva-85" harcászati gyakorlaton, ahol a gyakorlatvezető
ség kutatócsoportjában - önálló témaként - a téli gyakorlat hadtápbiztosításának 
sajátosságait vizsgáltam. Jelen cikkben a gyakorlaton szerzett benyomásaimat, 
tapasztalataimat szeretném öss7egezni az általánosítás és a szintetizálás igé
nyével. 

A harcászati gyakorlaton a részt "·evő törzsek és csapatok a hadsereg első 
lépcsőben levő gépesített lövészhadosztály támadó harcának kérdéseit dolgozták 
fel bonyolult viszonyok között, erdős-hegyes terepen, tékn. 

Kutatási feladataimat megfigyelések (mérések), okmányok tannulmányozása, 
jclent<..-sek meghallgatása, döntnökök és gyakorlók kihrdezése, a hadtápbizto
sítási feladatok végrehajtásának megtekintése, valamint a hadosztály személyi 
állományának körében végrehajtott reprezentatív vizsgálatok - mint kutatási 
módszerek - segítségével hajtottam végre. 

Tekintettel a vizsgálódási lehetőségek objektív behatároltságára, valamint 
a gyakorlat időszakában uralkodó időjjrási viszonyokra (erős éjszakai lehűlés: 
0 °C-10 °C, nappal kisebb felmelegedés, eső, hóesés, szél), mondanivalómat a 
kutatott témakörön belül csak azon kérdés- és problémakörökre korláto:::.om, 
amelyekben konkrét, érzékelhető es mérhető tapasztalatokat és megfigyeléseket 
s:::.ere:;:.tcm. 

A hadosztalygyakorlat tapasztalatai bizonyították, hogy téli viszonyok kö
zött a csapatoknál való minden oldalú ~ondoskodás, .1 szervezett ellatis bizto
sítása jelentős mértékben megnehe„ul. A téli időjárás hatásai következtében 
fokozottabb igénybevételnek van kitéve az ember és a technika egyaránt. A 
hideg hatására a különböző anyagok fizikai, kémiai tulajdonságai megváltoznak, 
amely hátráltatja (leronthatja) a csapatok hadtápbiztositásának mennyiségi, mi
nőségi színvonalát <.:s folyamatosságát. Ugyanakkor az ellátást - kiszolgálást 
vegző állomány munkája, feladatai és a végrehajtás feltételrendszere is jelentős 
mertekben megnehe7ül. 

A gyakorlatvczetöség és a gyakorló állomány jól lrzékelte, hogy a nehe
zítő - gátló tényezők csak a gyakorlatra való alapos felkésziilés)el cllcnsulyoz
hatók. 

A gyakorlat hadtápbi:;:.tosítása megs:::.en.:ezésének tapaJ:;:.talatai. 

A gyakorlatvezetöség és a gyakorlók az általános követelmények, továbbá 
a decemben és januári - zord időjárási viszonyok között végrehajtott - ezred-
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gyakorlatok tapasztalatai alapján különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
gyakorlatra való felkészülésnek. A felkészülésben központi helyet foglalt el a sze
mélyi állományról és a technikáról való maximális gondoskodás igénye. Ezen 
belül is ki kell emelni a személyi állomány egészségvédelmének biztosítását, pi
hentetésének megszervezését, a harc- és gépjárművek, technikai eszközök - téli 
viszonyok közötti - üzemeltetési feltételeinek megteremtését, valamint a fagy
veszélynek kitett különböző anyagok és eszközök védelmét. 

Az elöljárói szerve2ési intézkedésekben, a téli felkl:szülési tervekben rend
szerbe foglalt ellenrendszabályok, a végrehajtott különböző módszertani bemu
tatók, felkészítési foglalkozások és egyéb preventív intézkedések jól szolgálták 
a felkészülési feladatok teljesítését. 

A valóságos hadtápbiztosítási ( ellátási) rendszer kialakítására és el őkészí
tésére nagy figyelmet fordítottak. A gyakorlaton funkcionáló kettő ellátási kör
zetet (ezen belül az alkörzeteket) a gyakorló csapatok tényleges tábori elhelyez
kedésének megfelelően alakították ki. Centralizálták a valóságos ellátási felada
tokat. A szakanyagok előkészítésének és feldolgozásának (kiadásának) olyan 
rendjét dolgozták ki, hogy az minél kevésbé terhelje a végrehajtó hadtáptago
zatot. Az anyagi készleteket, a tcLhnikai eszközöket a téli időjárási követel
ményeknek megfelelően alegységhez, katonákhoz lépcsőzték. 

Ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy a legbonyolultabb téli időjárásra (-20 °C
os zimankós hidegre, hóesésre, szélre és ködre) helyesen kidolgozott rendszer 
statikusnak, nehézkesnek és rugalmatlannak bizonyult, nem fogadta be az idő
járásban a bekövetkezett változásokat. Mivel nappali időszakban az idő felmele
gedett, a jég vízzé, a megfagyott talaj hatalmas sártengerré alakult át, a der
mesztő hideg időjárásra hozott rendszabálykomplexum egy része szükségtelenné 
vált. A kialakított biztosítási rendszer, a meghatározott ellátási eljárások, mód
szerek és automatizmusok azonban erzéketlenek voltak ezekkel a változások
kal szemben. Ezért fordulhatott elő, hogy a tényleges hadtápbiztosítási rendszer 
olyan szükségleteket is kielégített, amelyek lényegében már nem voltak szükség
letek (pl., ha a tea helyett a szemelyi állomány vizet kívánt, akkor is teát ka
pott, mivel ez volt az előírás) , viszont a megváltozott helyzetről újonnan keletke
ző szükségletekre, igényekre már nem tudott operatívan reagálni (pl. a 65 M ba
kancsok eláztak, de a filccsizmákat nem mindenütt engedélyezték hivatalosan ki
osztani; a mozgókonyhák üzemeltetését csak fával engedélyezték, de az átázott -
és így fűtőértékéből vesztett - fa alkalmazása kb. 1/3 időegységgel növelte a 
főzési időt stb.). 

A gyakorlatra való felkészülés fcladathalmaza ismét bizonyította, hogy a 
téli gyakorlat hadtápbiztosítási feladatait a hadosztály a rendszeresített állomány
nyal, eszközökkel és anyagi készletekkel önállóan nem képes megoldani. A gya
korlatvezetőség, a hadosztály-parancsnokság jelentős erő-, energia- és költségrá
fordítással nagy létszámú hadtáp személyi állományt, (64 fő hadtáptisztet, -tiszt
helyettest és sorkatonát), jelentős mennyiségű hadtáptechnikát (kb. 50 db szállító
és hadtáptechnikai eszközt) és közlekedési, valamint élelmezési-technikai anya
got csoportosított át. A személyi állomány pihentetéséhez a hadosztályhoz ha
talmas mennyiségű ruházati anyagot (pl. 6000 db hálózsákot, 4400 db gumi
matracot, 4700 db PH ágybetétet, 1400 db sátrat stb.) és elhelyezési anyagot 
(pl. 600 db tábori ágyat, 950 db olajkályhát, 400 db katonaágyat stb.) halmoz
tak fel. 
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A valóságos hadtápbiztosítási rendszer kialakítása, feltételrendszerének meg
teremtése azonban a felkészülés időszakában teljesen lefoglalta (felemésztette) 
a gyakorló hadtáptörzsek, -alegységek és -szolgálatok idejét és erejét. A többirá
nyú feladatvégrehajtás, a hadtáperők és -eszközök megosztottsága (mozgósítás és 
harckészültség végrehajtása, a tényleges ellátási feladatok irányítása, a harcá
szati feladatok kidolgozása, a vasúti szállítások szervezése (nehezítette a had
táptörzsk, -egységek és -alegységek felkészülési~kiképzési feladatainak végre
hajtását, hátráltatta azon összekovácsoltsági és problémaérzékenységi-reagálási 
követelményszint kialakulását, amely a téli meteorológiai és terepviszonyok kö
zötti valóságos és fiktív hadtápbiztosítási feladatok magas szintű tervezéséhez, 
szervezéséhez és végrehajtásához szükséges. 

A gyakorlat tényleges hadtápbiztosításának tapasztalatai 
A gyakorlaton részt vevő csapatok zöme a gyakorlat körzetében tábor

szerüen, majd harcszcrüen helyezkedett el. Tekintettel arra, hogy mindkét el
helyezkedési módnak más-más biztosítási területe van, a két változatra való fel
készülés a végrehajtó szolgálatoktól jelentős erőfeszítést, többlet-szállítóterct, 
anyagátcsoportosítást stb. igényelt. A célszerűség, a gazdaságosság, valamint a 
racionalitás szempontjából megfontolandó lenne ennek a kérdésnek a gyakorlat 
előtti egyértelmíí eldöntése. Az elhelyezéssel kapcsolatban célszerűnek látnám a 
jövőben megvizsgálni azt is, hogy a harcszerű települési körülmények között 
mikor és milyen tábor - települési elemet alkalmazzanak. Vizsgálataim, vala
mint a parancsnoki állomány kikérdezésének tapasztalatai szerint ilyen körülmé
nyek között szükségtelen például a kultúrsátrak és szárítósátrak alkalmazása. 
Az előbiek használatára nincs idő (a gyakorló állomány intenzív felkészülése, a 
feladatok sokasága miatt), az utóbbiak alkalmazásának pedig (a használati és 
megőrzési feltételek hiánya következtében) nincsenek meg a reális feltételei. 
Dc hasonló átgondolást igényelnek az egyéb tábori elhelyezési elemek is. 

A személyi állomány és technika megóvása tekintetében kedvező tapaszta
latokat szereztem, bár az időjárásban bekövetkezett változás nem tette lehetővé a 
téli időjárás károsító hatásainak a maguk teljességében történő megfigyelését. 

A résztvevő állomány élelmezési ellátását a gyakorlaton jól megoldották. 
A személyi állomány magas kalóriatartalmú élelmezést kapott, amely feszített 
gyakorlási és dinamikai napokon elérte a 6500-7000 kalóriát (27 215-25 310 
joulet). A fagyra érzékeny élelmiszerek (romlandó élelmiszerek, üveges áruk) 
megóvására különös figyelmet fordítottak. A vasúti ellátó állomás (VEA) a fix, 
bázisszcrű elhelyezésével húsáru feldolgozásával, fagyasztott, előkészített zöldáru
ellátásával jelentősen megkönnyítette az ellátó alegységek dolgát, csökkentette 
az éocl előkészítési és elkészítési idejét. Tapasztalataim szerint azon egységeknél, 
ahol hűtő- és kenyérszállító gépkocsival rendelkeznek, a hidegre érzékeny élel
mezési anyagok tárolása, szállítása megoldottnak tekinthető. A kisebb - ilyen 
lehetőségekkel nem rendelkező - szervezeteknél a vízszállító ládák, kombinált 
szállítóládák, hűtőládák és háti ételhordók alkalmazása - kombinálva a fagy
veszély megelőzésére hozott egyéb rendszabályokkal - szintén megbízható védel
met jelentetettek. Tovább kell azonban javítani ezen egységeknél (önálló alegy
ségeknél) az élelmezési anyagok megóvásának és szállításának technikai feltételeit. 

Fontos feladatomnak tekintettem a személyi állomány ruházati ellátásának, 
pihentetésének vizsgálatát. Tapasztalataim s::.erint a szervezési intézkedésben 
meghatározott réteges öltözködésben a személyi állomány nem fázott. 
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A téli ruházatnak azonban gyenge pontja a 65 M bakancs, amely az előírt 
kezelés ellenére gyorsan átázik, szárítására nincs elegendő idő és lehetőség, tel
jes cseréjét objektíve nem lehet megoldani. A téli ruházat használatakor azt is 
figyelembe kell venni, hogy az előírásnak megfelelően felöltözött katona (gya
korló ruha, téli ing - téli alsó 65 M nadrágbélés) harcszerüen nem tud mo
zogni, illetve az „aláöltözés" a gyakorlóruházatnál méretbeli problémákat vet 
fel. Ezért például a katonák a nadrágbélést nem is kedvelik. 

A személyi állomány részére kiadott egyéb ruházati cikkek vonatkozásában 
vegyes benyomásokat szereztem. A gyakorlat időjárási és terepviszonyai között 
jól bevált az őrruha, a gyapjú-fejvédő, a védőkesztyű, a kesztyűvédő-huzat, a bélelt 
filccsizma és a zöld ing. Jó szolgálatot tett a nyitott réssel vezető katonák részé
re a „házilag" készített arcvédő-álarc. Figyelembe véve ennek az eszköznek gya
korlatokon történő széles körű alkalmazását (télen hideg ellen, nyáron por ellen 
stb), célszerű lenne megvizsgálni az álarc központilag történő gyártási és rend
szeresítési lehetőségét. 

A 82 M gyakorló kabát a hivatásos állomány véleménye szerint hideg (vé
kony a bélése) és kevésbé praktikus (a patentok lcpattognak, bélése bolyhozódik, 
a huzata gyorsan kopik). A garbósított téli ing mosás után megváltoztatja mé
retét, nyakrésze kitágul, és tölcsérszerűen szétáll. A 82 M védőfelszerelés ruhá
zatként alkalmazva jó, de hálózsákként hideg, szűk, és ezért kevésbé kényelmes. 

Sajátosan hatottak a ruházati biztosítás feladataira a tartalékos állomány ru
házati ellátottságában meglevő hiányosságok és problémák. A bevonult tartalé
kos állománynak a tervezettnél nagyobb hányadát kellett különböző okok miatt 
méretproblémák, ellátási hiányosságok, elhasználódás stb.) beöltöztetni, ruházati 

felszerelését kiegészíteni. Ez a feladat megbontotta ( /elhas:::.nálását elórebo:::.ta) az 
egységeknél idoben - a gyakorlatra csere céliából - létrehozott tartalékok rend
szerét. Ennek következtében a gyakorlók - különösen a mozgósított gépesített 
lövészezred - a tenezettnél előbb „rászorult" a VEA-n tárolt hadosztálykészle
tckre. Ez a jelenség lényegében azt eredményezte, hogy a hadosztálytartalékok 
(egy-két cikk kivételével) lényegében már a dinamika kezdetére (begyakorlások 
után) lefogytak, és így objektíve csökkent az átáz0tt, elhasználódott ruházat cse
réjének lehetősége. Ezt a hatást a jövőben csak még nagyobb cserekészletek létre
hozásával lehet kivédeni. 

A gyakorlaton a személyi állomány tisztálkodását mosdósátorban, fürdetését 
- FMG gépkocsi felhasználásával - fürdetősátrakban oldották meg. Jó kezde
ményezésnek bizonyult az az eljárás, hogy a felkészülés időszakában a csapatok 
egy részének fürdetését laktanyák stacionér fürdőiben hajtották végre. Úgy gon
dolom, hogy ezt a gyakorlatot - különösen a még hidegebb időjárási viszonyok 
között - tovább kell erősíteni és szélesíteni. Fel kell kutatni azokat a nem hon
védségi fürdőket (bányáknál, vállalatoknál stb. meglevő furdetési lehetőségeket), 
amelyeket ilyen helyzetben igénybe lehet venni. 

Külön vizsgáltam a személyi állomány elhclyc7.és.'.vel kapcsolatos „szalma 
kontra fólia" - kérdést. Bár az elöljárói szervezési intézkedés szabályozta a ka
tonák pihentctésének rendjét, a gyakorlati végrehajtásban több sajátosságot ta
pasztaltam. A hálózsák, gumimatrac, PH ágybetét - együttes talajtól való fel
emelésére az egységek fóliát, szalmát, selejt vegyivédelmi köpenyt alkalmaztak. 
A tapasztalatok szerint a víz, a hideg és a sár elleni szigetelési feladatokra leg
jobban az a módszer vált be, amikor a földre helyezték a szalmát, letakarták fó
liával, majd a foliára tették a pihentetési anyagokat. 
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A harc- és gépjárművek, egyéb technikai eszközök üzemanyag-biztosítása lle

rületén - tekintettel a vártnál enyhébb téli időjárásra - nem tapasztaltam neh~
ségeket. Az üzemanyag-szolgálat a gyakorlat üzemanyag-ellátási feladataira jól 
felkészült. A gép- és harcjárművek üzemanyagrendszereit átvizsgálták, fagyálló 
folyadékkal történő kiegészítéseket végrehajtották. E bonyolult feladat gyakor
lati végrehajtásának módszerei és eljárásai azonban még nem kialakultak, ki
dolgozásuk a jövő feladata. 

A személyi állomány egészségére a gyakorlaton a legnagyobb veszélyt a 
fagy, a hideg szél, a nedves levegő, az átázott öltözet és lábbeli jelentette. Erre 
a személyi állományt a felkészülés során megfelelően kioktatták: részükre egész
ségügyi felvilágosító előadásokat vezettek le és ismertették a biztonsági és ma
gatartási szabályokat. Külön foglalkoztak a fagyási sérülésekkel, a hűléses meg
betegedésekkel, az alkoholfogyasztással és egyéb - speciálisan téli viszonyok kö
zött jelentkező - veszélyek megismertetésével. A gyakorlaton fagyásos sérülés 
nem fordult elő. A meghűléses betegek aránya a változó időjárási körülmények 
között az átlagosnál nagyobb hányadot képviselt az össz - betegforgalomból. A 
8 napon túl gyógyuló sérültek között kb. 50-60%-ot tett ki az elcsúszásból kelet
kezett balesetek száma. 

A kutatómunkám során külön tanulmányoztam a gyakorlatra kísérletileg 
kiszállított fagyérzékeny gyógyszerek megóvási lehetőségeit. E gyógyszerek je
lentős részét az infúziós és injekciós készítmények teszik ki, amelyek fagyás
pontja mínusz 8 °C-O 0 C. Alkalmazásuk problematikáját az okozhatja, hogy a 
fagyás következtében a fiolákat és palackokat a jeges oldat szétrepesztheti és így 
használhatatlanná válhatnak. Megfagyhatnak a csepp és más folyékony vizes és 
gyengén szeszes oldatok is. A gyakorlatra hoztak ki olyan készítményeket is, ame
lyek hatóanyagai a túltelített vagy tömény oldatból a hideg hatására kikristályo
sodhattak és kiválhattak volna és így rendeltetésszerűen nem lettek volna hasz
nálhatók. Károsító hatású lehetett volna az is , hogyha a nem légmentesen zárt, 
hideg helyen tárolt tablettákat meleg helyiségbe viszik. A rácsapódó pára ugyanis 
a tabletta szétmállásához vezethet. 

Ezekre a kérdésekre a kísérlet objektumául kiválasztott mozgósított egész
ségügyi osztagnál és más segélyhelyeken nagy figyelmet fordítottak. Az egyes 
készítmények és gyógyszeres oldatok fűthető sátorba történő tárolásával, meg
felelően megválasztott csomagolással, zárt felépítményű kocsiban történő szállí
tásával megóvták a gyógyszereket a fagykár ellen. Ehhez hozzájárult természe
tesen az enyhe időjárás is. 

Kutatási tervemnek megfelelően külön vizsgáltam a személyi állomány egy 
részének - kísérletileg - személyszállításra berendezett „G" típusú vasúti kocsi
ban történt szállításának körülményeit. A MA V a szállításhoz új vasúti kocsikat 
biztosított. A sorállomány körében végzett reprezentatív felmérések azt mutatják, 
hogy a katonák e vasúti kocsitípust - a jobb pihenési feltételek miatt - előnyben 
részesítik a személyi vasúti kocsikkal t:zemben. A Gub kocsiban szállított zászlóalj
parancsnoki és politikai vezetésének az volt a véleménye, hogy a Gub kocsik al
kalmazásának egyetlen előnyével szemben (jobb pihenési lehetőség) számos hát
ránya van: a parancsnok csak megálláskor tudja ellenőrizni katonáit; nem meg
oldottak az egészségügyi kérdések; nehezebb benne egységes rendet tartani; a 
használt vagon nagyon huzatos, nehéz kifűteni; a kályhához felhalmozható tüzelő
anyag hosszabb távon nem elegendő; az utazó kaoonák étkeztetését körülménye
sebb megoldani. Ezért a vasúti szállításban - békeidőszakban - a legjobb meg
oldásnak a fekpadokkal ellátható vasúti kocsikat tartják. 
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A hadtápvezetés és a hadtápegységek, -alegységek 
alkalmazásának néhány tapasztalata 

A parancsnok-hadtáphelyettesek, hadtáptörzsek, egység- és alegységparancs
nokok a téli gyakorlat sajátos hadtápbiztosítási követelményeit elsősorban a való
ságos biztosítási feladatok végrehajtásában igyekeztek realizálni, s kevés figyelmet 
fordítottak a téli időjárásból fakadó követelmények érvényesítésére a harcászati 
feladatok hadtápbiztosításának tervezése - szervezése során, valamint a hadtáp
szervezetek alkalmazásakor. 

A hadtápbiztosítás, ezen belül az anyagi biztosítás tervezésénél csak a fo
gyasztási normák számvetésénél volt megfigyelhetö a téli sajátosságok figyelembe
vétele. A támadó harc fiktív élelmezési, ruházati és egészségügyi biztosításánál 
azonban figyelmen kívül hagyták a téli követelményeket (az ellátási - biztosítási 
terveket csak hagyományos módon tervezték), mert a feladatok végrehajtását a 
tényleges ellátással elintézettnek tekintették. 

A hadosztály-hadtáptörzs és egy gépesített lövészezred hadtáptörzsében a 
Hadtáp Rendszerszervezési és Adatfeldolgozó Központ (HRAK) kísérletileg 
VT-20-as számítógépet, illetve személyi számítógépet működtetett. A tapasz
talatok azt mutatják, hogy a számítógépek jelentős mértékben könnyítik és gyor
sítják a hadtáptörzsek munkáját, megbízható elemei lehetnek egy - a közeli jö
vőben kiépítendö - háborús elektronikus adatfeldolgozási és információs ve
zetési rendszer kialakításának.* 

Ugyanakkor az is látható volt, hogy a hadtáptörzsek részéröl még nincs 
megoldva a s::.ámítógépes rendszer megfelelő módon történő bekapcsolása a 
hadtápve;:.etési rendszerbe. A hivatásos állományna.k alacsony szintű a gépis
merete, nincs gyakorlottsága az induló (input) adatok szolgáltatásában és bc
táplálásában. Emiatt valószínűnek tartjuk, hogy a számítógépek működteté• 
séhez külön kezelö állományt kell biztosítani. 

Külön vizsgáltam a fegyverzeti és technikai szervek, valamint a hadtáp
törzsek közötti együttműködés kérdéseit. A gyakorlat sajátossága volt, hogy 
kísérletképpen a fegyverzeti és technikai helyettesek - törzseikkel - a harc
állásponton települtek és dolgoztak. Az elsö megközelítésben úgy látszik, hogy 
az egyiittmüködés kérdései a kettős telepiilésben nehezen oldhatók meg. Külön 
vesrzélyezteti ez a szállítási feladatok végrehajtását, amelyek - az anyagi biz
tosítást egységes biztosítási ággá integráló funkciójuknál fogva - jelentös sze
repet játszanak a csapatok szükségleteinek kcllö idöben és mennyiségben történő 
kielégítésében. Nem látható továbbá, hogy az új helyzetben a parancsnok had· 
táphelyettes hogyan érvényesíti - a különböző szabályzatokban rögzített - a te
lepülést, örzés-védelmet stb. koordináló funkcióját. Vagy másképpen közelítve a 
kérdéshez, megvizsgálandó, hogy az új szituációban egyáltalán szükség van-e 
erre a jogkörre. Úgy hiszem, hogy ezek a kérdések további mélyreható vizsgáló
dásokat igényelnek. 

Kutatómunkám során több hasznosítható tapasztalatot szereztem a hadtápegy~ 
ségek -alegységek alkalmazásában is. Köztudott, hogy téli viszonyok között a 
harcászati feladatok végrehajtásában egy sor olyan körülmény jelentkezik (kisebb 

• A számítógépes adatbázisokra támaszkodó háborús hadtápvezetési rend.: 
szer kiépítésének jövőbeni rendjét részletesen lásd: Bakodi Zoltán alez.: A had
táptörzsek korszerű vezetésének vezetéselméleti kérdései e. cikkében. Hadtáp
biztosítás, 1984/3. 
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mélységű harcfeladatok, a harcászati normák megváltozása, a tevékenység las
súbb üteme stb.), amelyek közvetve vagy közvetlenül a hadtápszervezetek alkal
mazására is kihatással vannak. 

A szabályzatok előírják, hogy a hadtápalegységeket (különösen a segélyhe
lyeket) közelebb kell telepíteni a peremvonalhoz. A gyakorló parancsnok-hadtáp
helyettesek azonban általában csak a hagyományos támadásra jellemző telepítési 
normákkal számoltak. Az is ismert, hogy a jeges, csúszós, havas terepen kisebb 
a hadtápalegységek előrevonásának üteme. Ennek ellenére ez a sajátosság a 
számvetések, tervek készítésénél (különösen a szállítási feladatok realizálásánál) 
nem volt nyomon követhető. 

Elméletileg jól ismert, hogy a hadtápbiztosítás megszervezésében, a nap
végi ellátás végrehajtásakor a terepen végzett munkánál rövidebb világos idővel, 
a köd, a gyakori hóesés miatt korlátozott látási viszonyokkal kell számolni. E 
oormaváltozásokkal, nehezítő körülményekkel azonban a hadtáptörzsek kevésbé 
számoltak. Pedig a hadtápszervezctek felkészítésében, a harcászati feladatok fik
tív biztosításában több figyelmet kell fordítani - éppen a fenti okokból kifolyó
lag - olyan létfontosságú hadtápfeladatok gyakoroltatására, mint a sérültek fel
kutatása és összegyűjtése, hátraszállításuk a scgélyhelyekre; egységrakományok 
és szállítmányok összeállítása; hadtápalegységek vezetése a dinamika időszaká
ban. Ilyen irányú törekvéseket csak az élelmezési és üzemanyag-szolgálatnál ta
pasztaltam, amelyek a valóságos ellátást a háborús rendhez közelítve végezték. 

A hadtápalegységek vezetésével kapcsolatos kérdés - amely ezen a gya
korlaton is élesen felvetődött-, hogy ki, és hogyan vezesse a zászlóaljhadtápokat. 
Elterjedt gyakorlat lett az utóbbi időben, hogy a dinamikában a zászlóaljhad
tápot - rossz terepviszonyokra hivatkozva - bevonják az ezredhadtápba, és a gé
pesített lövészzászlóalj (harckocsizászlóalj ) saját hadtápja nélkül vívja meg a 
harcát. Ennek a praktikának - megítélésem szerint - számos hátrányos vonása 
van: a zászlóalj parancsnokok (törzsfőnökök) ,,el szoknak" saját hadtápjuk ve
zetésétől; az ellátó szakaszok leszakadnak a harcoló zászlóaljaktól és nem tud
ják az ellátást a követelmények szintjén végezni. Tapasztaltam például a második 
lépcsőként harcbavetett harckocsiezrednél, hogy a személyi állomány közel két 
napig nem kapott melegétikezést. Nem kedvező ez a jelenség az czredhadtápok 
vezetése szempontjából sem. A hadtáptörzsek sem munkaszervezésileg, sem tech
nikailag nincsenek felkészülve az ilyen „monstrumhadtápok" mozgatására, ve
zetéséte. Célszerű lenne, ha ebben a kérdésben központi állásfoglalás születne. 

Az is előírás, hogy téli viszonyok között különös figyelmet kell fordítani a 
hadtápcsapatok, különösen a szállító alegységek, oszlopok mozgásbiztosítására 
és fedezőbiztosítására. Megfigyeléseim szerint ezek a kérdések nem kaptak jelen
tőségüknek megfelelő figyelmet. 

Néhány következtetés 
A téli harcászati gyakorlat hadtápbiztosításának sa1atos - kutató aspektus

ból - történő megfigyelése és vizsgálata lehetőséget ad néhány általánosítható kö
vetkeztetés levonására. 

A gyakorlat bizonyította, hogy a tél károsító hatásai, a hideg és a gyorsan 
változó időjárás az átlagosnál nagyobb igénybevételt jelent mind az ellátandó, 
mind az ellátást végző állomány részéte. Ez a körülmény megköveteli, hogy a 
csapatok tényleges hadtápbiztosítása kiegészüljön egy sor - sajátosan téli körül
mények között jelentkező - feladattal és rendszabállyal. Az ellátás rendjében 
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kiegészító anyagi és technikai eszközöket kell „beléptetni", olyanokat, amelyek 
biztosítása csak téli körülmények között válik szükségessé. Mindezen feladatokat 
a hadosztály önállóan, saját eröivel és eszközeivel megoldani nem képes, ehhez 
elöljárói segítségre van szüksége. 

Igazolódott, hogy a téli hadtápbiztosítás maradéktalan, követelmények szint
jén türténő végrehajtása csak körültekintő felkészítéssel, az állomány magas 
szintű begyakorlottságával, áldozatvállalásával hajtható végre. 

Az ellátás eredményessége azt mutatja, hogy a hosszú évek tapasztalatai 
alapján kialakított, gyakorlaton működtetett hadtápbiztosítási rendszer jó, képes 
téli körülmények között is sikeresen funkcionálni. Növelni kell a biztosítási 
rendszer rugalmasságát, a változó helyzethez való alkalmazkodó képességét. 

A gyakorlat tapasztalatai egyúttal azt is mutatják, hogy a csapatok meg
bízható és gazdaságos hadtápbiztosítása érdekében több kérdésben központi in
tézkedésre van szükség. Különösen égetőnek érzem a személyi állomány elhelye
zésének és jobb minőségű ruházati ellátásának megoldását. Megfontolandónak 
tartanám, hogy a jelenlegi tábori elhelyezési rendszer helyett egy olyan egyszerű, 
olcsó, nem összkomfortos, az időjárás szeszélyeitől mégis védő állandó jellegű 
táborokat építenének fel ,mint amilyenekkel például Csehszlovákia és Szovjetunió 
gyakorlóterein találkozhatunk. A személyi állomány ruházati ellátásával kap
csolatban pedig célszerű lenne a jelenlegi ruházat klülvizsgálata, és egy egységes, 
minden követelményt kielégítő, komplex szemléletű továbbfejlesztése. 

A gyakorlat dinamikai mozzanatai arra is figyelmeztetnek, hogy tovább kell 
javítani a hadtáptörzsek és -alegységek kiképzettségét annak érdekében, hogy reá
lisabban, gyakorlottabban tudjanak dolgozni téli időjárási viszonyok között. Ezen 
belül is kiemelt figyelmet kell fordítani a várható háborús hadtápbiztosítás körül
ményei között jelentkezhető hadtápbiztosítási módszerek, eljárások és módok gya
koroltatására. 
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