
Egy harckocsialegység gyakorlatával egybekötött 
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és levezetése, valamint néhány következtetés 
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A korszerű harc sikeres megvívásában egyre nagyobb szerep hárul 
a harckocsialegységekre, melyek a kapott feladatokat csak akkor képe
sek teljesíteni, ha minden időben és helyzetben megfelelő mennyiségű 
üzemanyaggal és lőszerrel rendelkeznek. A harckocsi hatótávolsága és tűz
ereje minden esetben a harcjármünél levő üzemanyag- és lőszerkészletek
töl függ. 

A lőszer és üzemanyag harckocsikhoz való eljuttatása és a feltöltés 
bonyolult feladat, mivel több szerv pontos és egybehangolt tevékenységét 
követeli meg. A feltöltések eredményes végrehajtásának begyakorolta
tását a napi kiképzések során kell végrehajtani, amire az egyes harcászati 
tárgykörök komplexszerűsége a lehetőségeket biztosítja. 

Az elmúlt kiképzési időszakokban lefolytatott harckocsialegység har
cászati gyakorlatokon a harckocsik lőszerrel és egyéb anyagokkal való 
feltöltését általában elhagyták, az üzemanyag-feltöltést pedig - gyakor
latlanság és a kezdeményezőkészség hiánya miatt - sokan leegyszerűsí
tették úgy, hogy ezen feladatok a gyakorlat befejezése után végezték el. 
Nem kezelték helyének és szerepének megfelelően a harckocsik minden
nemű anyaggal való feltöltésének kérdését. Voltak akik elvetették a harc 
alatti feltöltés lehetőségeinek gondolatát, mások pedig főmódszernek a 
harckocsik egyenkénti feltöltését tekintették. Ez utóbbi megoldás nagyon 
időigényes, mert a szükséges időnek mintegy 80°/0-át a harcjárművek 
megkeresésére és az előkészítő műveletekre kell fordítani. Mindkét nézet 
a gyakorlatban azt eredményezte, hogy a harckocsialegység és az ellátó 
alegység személyi állománya nem szerzett kellő gyakorlati tapasztalatot 
a gyors feltöltéssel kapcsolatos fogások és mozdulatok végrehajtásában, 
ezért alacsony színvonalú a háborús feladatok végrehajtására való felké
szülés. 

Szükségessé vált a harckocsialegységek lőszerrel és üzemanyaggal való 
feltöltési módszereinek tanulmányozása, a legcélszerűbb gyakorlati meg
oldások kutatása, a kialakult és helyes, illetve jó módszerek közkinccsé 
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tétele. E célkitűzést szolgálta az a hadtáp módszertani foglalkozás is, me
lyet egy harckocsialegység gyakorlata során hajtottak végre. 

A módszertani foglalkozásra való felkészülés és a foglalkozás levezetése 

Mivel a foglalkozást bemutató jelleggel folytatták le, ezért a maga
sabbegység hadtáptörzsének volt a feladata, hogy az elöljáró által meg
szabott követelmények, valamint a harckocsialegység harcászati tárgykö
reinek figyelembevételével - a hadtápalegységekkel a tárgyidőszakban 
átvett komplex foglalkozások közül - meghatározza a módszertani fog
lalkozás mozzanatait, az oktatási kérdéseket, valamint elkéSzítse a be
mutatóra való felkészítés és a foglalko:Zás levezetésének tervét. 

(Ezen feladatokat a kiképzési időszakra meghatározott harcászati 
gyakorlatokon az egység PK HTPH-ének kell végrehajtani.) 

A magasabbegység hadtáp törzse a mozzanatok meghatározása során 
törekedett arra, hogy azok teljesen kapcsolódjanak a harcászati gyakor
lathoz, ugyanakkor a módszertani foglalkozás színes és változatos is le
gyen. 

A lefolytatott módszertani foglalkozásnak négy mozzanata volt az 
alábbi oktatási kérdésekkel: 

I. Mozzanatban: A harkocsialegység lőszerrel és üzemanyaggal való 
feltöltése az előrevonás alatt. 

II. Mozzanatban: A harckocsik beépített üzemanyagtartályainak után
töltése és a 2 darab 200 literes vashordó ledobása a harckocsikról az al
egység harcbavetési terepszakasza előtt. 

III. Mozzanatban: A harckocsialegység harci járműveinek harc alatt 
történő feltöltése lőszerrel és hajtóanyaggal, valamint a harckocsiknál 
levő lőszerkészletek újbóli elosztása. 

IV. Mozzanatban: A harckocsialegység mindennemű anyaggal való 
feltöltése a harcnap végén. A személyi állomány ellátása meleg élelem
mel és pihentetése. 

Az egyes mozzanatok oktatási kérdéseinek meghatározásakor körvo
nalaiban már tisztázódtak a módszertani foglalkozás szervezésével és a 
felkészítéssel kapcsolatos feladatok. 

Először: milyen mértékben kell csökkenteni a gyagkorlaton részt 
vevő harci járművek üza. tartályaiban levő hajtóanyagot (ez minden eset
ben attól függ, hogy a gyakorlat során hány alkalommal tervezik a hajtó
anyag feltöltését). A lefolytatott módszertani bemutató foglalkozáson a 
feltöltés lehetséges változatait három helyzetben (menetközben, az ütkö
zetbe vetés előtt, harcközben) - helyzetenként más-más módszerekkel -
mutatták be. ll:ppen ezért a harcjárművek mozgó készletét már a gya
korlat kezdetén mintegy 50-600/o-kal csökkentették. 

Másodszor: a harckocsiegység hadtápjából milyen erőket és eszközö
ket célszerű bevonni az alegység harcászati gyakorlatára. A lefolytatott 
módszertani bemutató foglalkozás szervezőjének elgondolása az volt, hogy 
a harckocsik az első feltöltésig a beépített tartályaikban levő üzemanyag
nak 50-60%-át használták fel és a hiányzó készletet 1000/o-ban pótolják. 
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Azt is figyelembe vette, hogy a meglevő korszerű töltő- és tartálygépk~ 
csival egyidőben négy harckocsi feltöltése hajtható végre. Ezt követően 
már csak egyszerű számítási feladat volt a feltöltendő hajtóanyag meny
nyiségének megállapítása és a kirendelendö üza. szállító járművek szá
mának típus szerinti (töltő és tgk., kannázott üza.-gal megrakott tgk.) 
meghatározása. 

Hasonló számvetéssel tervezték meg a lőszert szállító gépjárművek 
számát is azzal az elgondolással, hogy egy üza., töltő és tartálygépkocsi
hoz feltétlenül kettő darab lőszert szállító gépjármű szükséges. ' 

Harmadszor: milyen területeken kell együttműködni az ellátást szer
vező és végrehajtó PK HTPH-nek és szolgálatiág-vezetőknek (főnököknek) 
a harckocsialegység parancsnokával. A foglalkozás vezetője döntőnek ér
tékelte az említett szervek közötti folyamatos összeköttetést mégpedig az 
egység parancsnokának rádióhálójában. Különös súlyt helyezett a je_ 
lentésekre és igénylésekre, a terepszakaszok, körletek pontosítására, vala
mint az ellátást végző szervek munkájának irányítására. Időben felmérte 
a harcoló és ellátó alegységek személyi állománya közötti kölcsönös se
gítségnyújtás területeit. 

A harckocsialegység parancsnokával kölcsönösen határozták meg azo
kat a terepszakaszokat, ahol a bemutatás a legcélszerűbb, figyelembe véve 
a harcászati helyezetet is. 

Negyedszer: mennyi idő szükséges az egyes mozzanatokra, milyen 
mértékben kell a bemutató résztvevői előtt a tárggyal kapcsolatos elméleti 
ismertetés, és milyen szemléltető vázlatokat célszerű elkészíteni. A té
mával szorosan összefüggő oktató filmek levetítése mikor és hogyan le
hetséges. 

Ötödször: a módszertani bemutató foglalkozásra milyen beosztásban 
levőket kell kirendelni, illetve kiket célszerű meghívni azért, hogy a be
mutatott eljárások a Magyar Néphadseregben mind szélesebb körben 
meghonosodjana.k. 

Hatodszor: milyen feladatokat kell végrehajtani a hadtápalegységek
kel a begyakoroltatás érdekében, hogyan és milyen módszerrel lehet a 
legmaradandóbb eredményeket elérni. 

Hetedszer: szükséges-e a terepen „főpróbát" tartani, azt milyen mély
ségben és terjedelemben. Kiket célszerű a „főpróbára" meghívni, olyan 
elgondolással, hogy a hibákat és hiányosságokat feltárják és a megoldá
sok jobb módszerének kialakításában megfelelő segítséget nyújtanak. 

A szervezéssel és felkészítéssel kapcsolatos feladatok számbavételével 
egyidőben a módszertani foglalkozással érintett valamennyi alegység
parancsnok és szolgálatiág-vezető (főnök) előzetes intézkedést kapott a 
célirányos felkészülés megkezdésére. 

A foglalkozást szervező magasabbegység PK HTPH-e elkészítette a 
foglalkozás levezetésének tervét. A tervben teljes részletességgel tün
tette fel a hadtápalegységek feladatait, valamint a harcoló és ellátó al
'egységek közös ténykedését. Az elöljáró egyetértése után kezdődött a te
repen való begyakoroltatás. A bemutató foglalkozás előtt időben megtar
tották a „főpróbát", ahol mozzanatonként értékelték és a helyszínen uta
sításokat adtak a felmerült hibák megszüntetésére. A kirendeltek és a 
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meghívottak előtt való bemutatásra csak a teljes félkészítés után kerüit 
sor. 

ELSŐ MOZZANAT 

A harckocsialegység a harcászati gyakorlatának e mozzanatában ? 
magasabbegység második lépcsőjében helyezkedett el és menetet hajtott 
végre az első lépcsőben támadó egységek, alegységek mögött. 

A harckocsiegység hadtápalegységei nagytávolságú menet végrehaj.: 
tása után érkeztek a harckocsialegység menetoszlopának közelébe. 

Az egységparancsnok hadtáphelyettese a híradó eszközei segítségé
vel felvette a kapcsolatot a menetben levő harckocsialegység parancsno
kával és meghatározta a harckocsik feltöltésének körletét. Az alegység 
ezen időben már üzemanyagkészletének mintegy 60°/o-át felhasználta. (A 
komplex foglalkozás eredményes végrehajtása érdekéQen a harckocsikat 
csökkentett készletekkel indították a gyakorlatra.) 

A PK HTPH-e a feltöltés végrehajtására az egységhadtáp erőit és 
eszközeit rendelte ki. 

A hk. alegység-parancsnok az egységparancsnok hadtáphelyettestől 
kapott intézkedés alapján a meghatározott feltöltési körlet elérése előtt 
már menetközben kettős oszlopba rendezte alegységét úgy, hogy egy
időben két harckocsi pár (négy harckocsi) üzemanyag feltöltése végre
hajtható legyen. 

Az egységhadtáp erőinek beérkezéséig a hk.-k személyi állománya 
megtette a szükséges előkészületeket a lőszer, illetve az üzemanyag gyors 
átvételére (üza. tartályok felnyitása, lőszerek rendezése, üres hüvelyek 
leadásra való előkészítése; a beérkező ellátó alegységek irányításának 
megszervezése stb.). 

Az egységparancsnok hadtáphelyettese az alegység menete .alatt fel
használt hajtóanyag és a hiányzó lőszerkészletek pótlására az egységhad
táp erőiből három feltöltő csoportot hozott létre. Egy-egy csoport állo
mánya 1 db üza. tartály és töltő gk. és 2 db lőszerszállító gk. volt. A 
feltöltő csoportokat egy tiszt parancsnoksága alatt az egyéb anyagokat 
és kannázott hajtóanyagot szállító járművek élén az érintett alegységhez 
útbaindította. A harckocsialegység-parancsnok által kijelölt techn. h. az 
elsönek beérkező feltöltő csoportot a menetoszlop első nyolc harckocsijá
hoz, a második feltöltő csoportot a menetoszlop második nyoic harckocsijá
hoz - és így tovább - irányította. A nyolcas csoportoknál újabb irányítók 
voltak. akik a feltöltő járműveket a harmadik, negyedik pár harci jár
művekhez irányították, mégpedig úgy, hogy az üzemanyagtartály és töl
tógépkocsi a 4 harckocsi között helyezkedett el, a lőszerszállító járművek 
pedig menetirány szerint a két utolsó harckocsi külső oldalán álltak meg 
és megkezdték a hiányzó anyagok pótlását. 

A harckocsik személyi állománya a felkészítés során szerzett ismere
tek birtokában bekapcsolódott a feltöltés végrehajtásába, kettó kezelő a 
lőszer bemálházásnál, a többi az üza. feltöltésnél ténykedett. 

A beérkezett három feltöltő csoport a harckocsialegységnél egyidős 
brn 12 hk. üzemanyagát és 6 hk. lőszerkészletét egészítette ki. Mindhá-
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rom csoportnál az üzemanyagtöltő- és tartálygépkocsi, valamint a lőszer
rel málházott két gépjármű a harmadik, negyedik harckocsi pár feltöl
tése után kb. 1 perc alatt előremozogtak a nyolcas csoport első négy 
harckocsijához, amelyek személyi állományából az előre kijelölt kezelők 
az üzemanyagtöltő- és tartálygépkocsi töltő felszerelését maguk vitték át 
saját harckocsijukhoz. 

A harckocsialegység kerekes járműveit a gépkocsivezetők töltötték 
fel a 20 l-es kannákkal málházott tehergépkocsin levő üza. készletekből. 
A hk. alegység ellátó szerve ezen idő alatt a szükséges mérvben - egyéb 
anyagi eszközöket is vett át az egységhadtáptól. 

A hk.-k feltöltésének időnormáját - a tapasztalatok szerint - a lő
szerrel való feltöltés ideje adta. 

Iviinden esetben feltöltő csoportok álltak be a már álló harckocsi
oszlop közé és mellé. 

A harckocsialegység a feltöltése után folytatta menetét. A feltöltés
ben részt vett egység üzemanyag- és lőszerszállitó járművekről pótolták 
az alegység hadtápjának hiányzó készleteit, majd a hk. alegység hadtápja 
is megkezdte menetét az alegysége után. 

A harckocsialegység üzemanyaggal és lőszerrel való feltöltése után 
az üzemanyagtöltő és tartálygépkocsi vezetők, valamint a lőszert szállító 
gépkocsivezetők a kiküldött oszlop parancsnokának jelentették a kiadott 
készletek mennyiségét. Az egységhadtáp járművei összpontosultak és me
netet hajtottak végre a hadtáphelyettes által meghatározott anyagátadó 
pontra. 

MASODIK MOZZANAT 

A harckocsialegység menetből történő harcbavetéséhez biztosítani 
kellett a mozgó készletek teljességét és a harckocsikat tehermentesíteni a 
felesleges anyagoktól. Mindezt úgy oldották meg, hogy az alegység lendü
lete nem csökkent és a harckocsik megállása csak minimális időt vett 
igénybe. A módszertani foglalkozás során a harckocsialegység parancs
noka olyan elhatározást hozott. hogy a harci járművek üzemanyag tar
tályaiból felhasznált hajtóanyagot a 200 literes vashordókból kell pótolni, 
mégpedig menet közben és a pótlást a századoszlopokra való szétbontako
zás megkezdése előtt be kell fejezni. 

A kezelőszemélyzet által végrehajtott fogások teljes mértékben tük
rözték a szabályzatok és utasítások követelményeit. A megoldás ötletes 
és ugyanakkor helyes is volt. A századoszlopokba való szétbontakozás 
előtt a harckocsi kezelőszemélyzetéből 3 fő a harckocsi küzdőteréből fel
jött és a 200 literes hordókból elektromos szivattyúkkal pótolta az addig 
felhasznált hajtóanyagot. 

Ezen feladat végrehajtása során beigazolódott, hogy minden esetben 
ügyelni kell arra, hogy a harckocsikon levő vashordók kiöntőnyilásai a 
harckocsi felépítményre mintegy 80-85°-os szögben legyenek elhelyezve. 

A feladatot végrehajtó személyi állomány házilag készített biztosító 
övekkel rögzítette magát a harckocsi toronyrészén levő kapastliodókhoz. 1gy 
biztonságosan ténykedhettek a 10-15 km-es sebességgel közlekedő harci 
járműveken. 
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A feltöltés befejezése után visszahelyezték a szivattyút, megszorítot
ták az üzemanyag beöntőnyílások zárószerkezetét, meglazították a 2 db 
200 literes vashordót rögzltő acélszalagok bilincseit, egyszóval előkészí
tették a hordókat a gyors ledobáshoz. 

Az ismertetett eljárások alkalmazásával a harckocsiknak csak 1-1,5 
perces megállásra volt szükség ahhoz, hogy két db vashordót a harcko
csiról ledobják és azokat úgy helyezzék el, hogy az előrevonás útvonala 
szabad legyen. A harcjárművek ütközetbe vetés előtti feltöltése és a hor
dók lerakása a korábbi eljárások szerint csak 15-20 perces megállással 
volt végrehajtható. 

A mozzanat végrehajtása során alkalmazott fogások űjszerűek és cél
ravezetők voltak. A nehéz időjárási viszonyok között a harckocsik sze
mélyzete a feladatokat rendkívül ügyesen oldotta meg, nagyfokú kép
zettségről, begyakorlottságról tett tanúbizonyságot. 

A harckocsikról ledobott és viszonylag kis körzetben visszahagyott 
200 l-es vashordók lerakásának helyét az alegység parancsnoka rádión je
lentette az egység parancsnokának, melyről a PK HTPH is tudomást szer
zett. Az összegyűjtést az egységhadtáp erői hajtották végre. A módszertani 
foglalkozás során hangsúlyozták, hogy a ledobott hordók összegyűjtése 
esetenként a magasabbegység hadtápja feladatát képezi. (Időhiány, száll. 
tér hiány stb.) 

HARMADIK MOZZANAT 

E mozzanat alapvető célkitűzése az volt, hogy bemutassák a harcko
csik harc közben való feltöltését lőszerrel és üzemanyaggal. A mozzanat 
végrehajtása során ismételten döntő szerep hárult a harckocsialegység 
parancsnokára, aki hadtápját (az élelmezési részleg kivételével) az egység 
harcrendje mögött mozgatta előre. A harc alatti feltöltés során az alegy
ség PK-ának kettős feladata volt. Először az, hogy a támadás ütemét to
vábbra is megtartsa, másodszor, hogy a kevés készlettel rendelkező harci 
járműveket megfelelő terepfedezet mellett feltöltsék. A feltöltések szer
vezésébe az alegység PK bevonta törzsét. A TÖF irányított a harckocsik 
feltöltéshez való lemaradását és a feltöltést végző ellátó szervek (1 db 
üzemanyagtartály- és töltőgépkocsi, és 2 db vegyes lőszert szállitó gép
kocsi) irányítását. A feltöltés ideje jóval hosszabb volt, mint az első 
mozzanatnál, mert: 

- a harci járművek feltöltését maximálisan csak kettes csoportok
ban lehetett végrehajtani; 

- a feltöltés megkezdése előtt a feltöltést végző járműveket minden 
esetben üzemképes állapotba kellett helyezni, majd a feltöltés befejezése 
után menetkész helyzetbe hozni; 

- az újabb feltöltésre lemaradt harckocsikat meg kellett közelíteni, 
a távolság olykor 1000-1500 m volt, vagy több, ugyanakkor az alegység 
hadtápjárműveinek terepen való mozgása lassúbb volt, mint kiépített 
vagy kitűzött menetvonalakon. 

A teljes harckocsialegység harci járművei feltöltésének befejezéséig 
az alegység térnyerése mintegy 10-15 km-t ért el A feltöltésre fordított 
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időt minden esetben a lőszerek átmálházása és a: harckOcsik üres lősze
res hüvelyektől való tehermentesítése határozta meg. Harc közben a fel
töltő csoporttal célszerű kiküldeni páncélozott sebesültszállító járművet is. 
mely a harci járműveket a sérültektől tehermentesíti. 

A feltöltés során leürült járműveket az alegység parancsnoka az egy
ség PK HTPH által meghatározott körletbe küldte vissza, ahol a hiányzó 
.anyagi készleteket pótolták, majd az újra feltöltött készletekkel ismétel
ten felzárkóztak a harckocsialegység harcrendjébe. 

A harmadik mozzanat keretében a készletek kiegészítésének azt a 
módszerét is bemutatták, amikor nincs más lehetőség, mint a harckocsik
nál levő készletek ismételt elosztása. Közismert, hogy a harc dinamiká
jában nem egyenletes a lőszerfelhasználás, mind darabszám szerint, mind 
a lőszerfajtákat illetően. 

A harckocsialegység parancsnoka figyelemmel kísérte a harc me
netét és időben intézkedett a meglevő készletek újraelosztására. Az újra
elosztási feladattal érintett harci járművek, a terepfedezet kihasználásá
val végrehajtották a lőszerek átcsoportosítását, a többi harckocsi pedig 
folytatta a támadó harctevékenységet. Az újraelosztást befejező harc
kocsik elsővonalba való beérkezésekor újabb hk. párok maradtak le az 
anyagi készletek újraelosztására. 

Összességében megállapítható, hogy e mozzanat keretében a harc
kocsiknál felhasznált lőszert kétféle módszerrel egészítették ki. A bemu
tatott eljárás alkalmazható üzemanyag és egyéb anyagok vonatkozásá
.ban is. 

NEGYEDIK MOZZANAT 

Alapvetően azt mutatták be, amikor a harcból kivont járműveknél a 
harcnap során felhasznált anyagokat pótolták. 

Ezen mozzanat keretében bemutatták, illetve a harcból kivont alegy
ségek fel töltésénél azt a módszert alkalmazták, amikor előre meg ha táro
zott feltöltési helyeken anyagfajtánként történt a készletek kiegészítése. 
A módszertani bemutató foglalkozás során három ilyen körletet jelöltek 
ki. Az egyik körletben a beérkezett harci járművek üzemanyag készleteit 
egészítették ki. Egy üzemanyagtöltő és tartálygépkocsi egyidőben négy 
harckocsit töltött fel a beérkezés sorrendjében. A munkát gyorsította, 
hogy a feltöltésre soronlevő, már álló harckocsik kezelőszemélyzete - a 
töltőgépjármű áttelepítéséhez kellő segítséget nyújtott. A nap végi fel
töltés végrehajtásában az egységhadtáp erői és eszközei mellett az alegy
·ség hadtápja is részt vett, a harckocsialegység kerekes járműveinek fel
töltését - hasonlóan az előző mozzanatban bemutatott módszerhez -
20 l-es kannákból a gépjárművek vezetői hajtottak végre. A harci jármű
vek feltöltése után leürült üza. száll; járművek gyülekeztek és az egység 
PK HTPH által kijelölt anyagátadó ponton a hiányzó készleteiket pótol
ták. 

Az üzemanyaggal feltöltött harckocsik előbbre mentek egy 100-150 
m-re levő másik körletbe, ahol a lőszerkészleteiket egészítették ki. 

Mindkét esetben az ellátást végző hadtápalegységek gépjárművei kö-

106 



.ielitették meg a már álló helyzetben levő harckocsikat. Ezután a harct 
járművek a harmadik körletbe mentek (ismét 100-150 méterre), ahol 
biztosították a személyi állomány részére a meleg étkezést és a harc során 
felhasznált egyéb anyagokat. A személyi állomány meleg élelemmel való 
ellátását a harckocsialegység hadtáp erőivel és eszközeivel oldották meg. 

A módszertani bemutató tapasztalatai alapján levonható néhány következtetés 

1. A módszertani foglalkozás során bemutatott fogások és mozdula
tok változatosak voltak és a megoldás lehetőségeinek többféle módszerét 
adták. 

2. A harckocsival rendelkező egységparancsnokok, alegységparancs
nokok és hadtáptisztek további feladata a bemutatott eljárások tovább
fejlesztése, tökéletesítése és a még célravezetőbb, korszerűbb eljárások 
kikísérletezése, meghonosítása és közreadása. 

3. A parancsnok hadtáphelyettesének az alegység (zászlóalj) harcá
szati gyakorlata elgondolásának kialakításában és a gyakorlat levezetésé
ben tevékenyen részt kell venni. 

4. Az alegységparancsnokok hadtápkiképzése során célravezetőbbek 
a módszertani bemutató foglalkozások, mivel a fogások és. mozdulatok 
szemléltető bemutatásával a hadtáp ismereteik maradandóbbak lesznek. 

5. A gépkocsizó lövész.. és harckocsialegységek harcászati gyakorlatán 
a hadtáp jellegű oktatási kérdések teljesítése után rendelkezésre álló ki
képzési órákon a parancsnok hadtáphelyettese önállóan foglalkoztassa a 
·hadtápalegységek személyi állományát, az összkövetelrtlényi programban 
meghatározott tárgykörök alapján. 

Helyes és célravezető az az eljárás, amikor a hadtápalegységek 
minden komplex szakharcászati gyakorlatát az alegységek harcászati gya
korlatával egyidőben tervezik. 

6. A PK HTPH-ének a harcászati gyakorlat tárgyának és oktatási 
kérdéseinek megfelelően időben meg kell kezdeni az érintett hadtápalc 
egységek célirányos felkészítését. 

7. A HTPH-ek által levezetendő módszertani foglalkozásokra meg 
kell hívni az'érintett más szervek képviselőit is. 

Befejezésül megállapítható, hogy a hk. alegység harcászati gyakor
latával összekötött hadtáp módszertani foglalkozás eredményes volt. 
Számtalan gondolatot, megoldási lehetőséget és módszereket' adott a meg
·oldáshoz, és alapot szolgáltatott a további kutatómunkához. 
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