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A korszerű technikai eszk:özökkel felszerelt honi légvédelmi csapa
tok eredményes harctevékenysége korsrerűen felszerelt és jól szervezett 
hadtápszolgálatot követel, magas szinten képzett és jól begyakorolt ál
lománnyal, amely képes az ellenség váratlan támadása elhárítá,sának 
biztosítására, a harcoló honi légvédelmi csapatok folyamatos anyagi biz-. 
tosítására, az után- és hátraszállítások és az egészségügyi biztosítás meg
szervezésére és végrehajtására, a repülőgépek repülőtéri kiszolgálására 
és mindazon feladatok megoldására, amelyek a htp. biztosítás fogalom
körébe tartoznak. 

Az elmúlt évek során lezajlott honi lé. rendszergyakorlatok tapasz
talatai azt bizonyítják, hogy a honi légvédelem hadtápja - hasonlóan 
a szárazföldi csapatok hadtápjához - a harctevékenység folyamán ál
landóan új módszerek, új eljárások és formák keresésére van ~énysze
rítve, illetve akarva-akaratlan dolgoznia kell a régi módszerek tökélete
sítésén is. 

Mivel az aránylag fiatal honi légvédelem hadtápja, az általános had
táp szervezetének és módszereinek, tapasztalatainak felhasználásával, 
azok alkalmazásával fejlődött és arra támaszkodva végm feladatait, szük
séges, hogy az általános hadtáp tapasztalatait, módszereit, elveit, rend
szerét folyamatosan tanulmányozva felhasználja további működése 

során. 
E rövid tanulmánynak nem célja a honi légvédelem hadtápbiztosítá

sával kapcsolatos összes kérdések taglalása, hiszen hely és idő hiányában 
erre lehetőség nincs, azonkívül az olvasó ezt megtalálja jelen folyóirat 
1968. évi 2. számában. Néhány - az élet által felvetett - problémát 
azonban szükséges, esetleg vita tárgyaként megvizsgálni. 

A honi légvédelem hadtápjának megszervezése terén 

Az összfegyvernemi seregtest hadtápjának megszervezését vizsgálva 
és összehasonlítva azt a honi légvédelmi seregtest hadtápjának meg

szervezésével - azt kell látni, hogy az összfegyvernemi SeTegtest had
tápjának tevékenysége egy hadművelet folyamán lényegesen áttekínthe-
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több, megfoghatóbb, központilag könnyebben szervezhető és irányítható, 
ugyanakkor lényegesen mozgékonyabb. 

A félreértések elkerülése érdekében: ez alatt nem szabad azt érteni, 
hogy az összfegyvernemi seregtest hadtápjának könnyebb a feladacla, 
mint a honi légvédelemé. Egyáltalán nem. A fenti megállapítás alapjául 
a következők szolgálnak: 

a) A honi légvédelmi seregtest csapatai (vegyük csak saját viszo
nyainkat) az egész arszág területén, egymástól és az anyagi bázisoktól 
jelentős távolságra települnek. 

b) A honi légvédelmi .seregtest csak egyes viszonylatokban rendel
kezik anyagi bázisokkal, htp. osapatokkal és intézetekkel. 

A csapatok ellátása zömmel a honi légvédelmi seregtest alárendelt
ségébe nem tartozó hadtáp intézetekből történik. (Lényegében a területi 
ellátás rendszerének megfelelően, amellyel dr. Csabai Károly ezds. rész
letesen foglalkozott, jelen folyóirat 1969. évi 2. számában.) 

e) A honi légvédelmi seregtest nem rendelke:aik külön után- és hát
raszállitási útvonalakkal. az után- és hátraszállitási feladatokat zömmel 
nem berendezett útvonalakon végzi, illetve felhasználhatja az összfegy
vernemi seregtest, vagy front után- és hátraszállítási útvonalait. 

d) A honi légvédelmi seregtest magasabbegységeinek hadtápja 
anyagkészletekk.el és szállítóes~öZJökkel nem rendelkezik, nem tudja 
közvetlenül befolyásolni alárendeltjei hadtápbiztosításának helyzetét. 
Ugyanakkor a honi légvédelem hadtápbiztositása szempontjából kedvező, 
hogy a honi légvédelmi csapatok viswnylag huzamosabb ideig folytatnak 
harctevékenységet egy adott települési körletből és ez lehetőséget ad 
megemelt anyagkészletek képzésére fazonban ez a tény a komzerű harc, 
ban - amikor a helyzet nagyon rövid idő alatt változhat - nem szá
mítható egyértelműen előnynek). 

A fentiekből kitűnik, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a honi 
légvédelem hadtápjának swrvezését és irányítását megnehezítik, ezek 
közül melyek a megszüntethetők, illetve (hátráltató hatá•sukat tekintve) 
csökkenthetők. 

A nagy távolságok a honi légvédelem diszlokáoiójából adódnak, en
nek feltételei a hadtáptól nem függnek. A távolságokat lerövidíteni csak 
úgy lehet, ha a hadtápobjektumokat, illetve az anyagkés~leteket köze
lítjük a honi légvédelmi csapatokhoz. 

A honi légvédelmi hadtáp szervezete részben objektív feltételek 
következtében alakultak ki, azonban megvizsgálva lehetőségeinket ebben 
a kérdésben tudnánk néhány lépést tenni előre. 

A d) pontban leírtak rengeteg problémát okoznak a honi légvédelem 
hadtápjának. A többi szocialista országokban is mérlegelik e probléma 
rendezésének feltételeit. Mi ,)s mérlegeltük már, ,azonban helyzetünk alap
ján gazdaságosabb volna a seregtesthadtápot úgy kialakítani, hogy lege 
alább ez a szint legyen képes hatékonyan befolyásolni az alárendeltek 
hadtáp he,lyzetét, vagy segítséget nyú}tani a magasabbegység hadtáp tör
zsének irányító tevékenységéhez. 
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Az eddigiek során gyakran fordultunk példáért az összfegyvernemi 
seregtesthez. Az összfegyvernemi seregtest rendelkezik anyagi bázis.sal 
a csapatok ellátásához, ezenkívül magasabbegységei és egységei jól fel
szerelt hadtápszervek birtokában képesek hatékonyan befolyásolni az 
alárendeltek ellátását. Ez feltétlenül szükséges, hiszen korszerű hadtáp 
nélkül, -eredményesen nem lehet harctevékenységet folytatni. 

A honi légvédelmi seregtestnél a hadtápbiztosítás más rendszerben 
is megoldható, hiszen a honi légvédelem alárendeltjei ellátásában részt 
vesznek a központ hadtáp intézetei, polgári ellátó és szolgáltató intéz
mények, esetenként közelben települő más alakulatok stb. 

Hangsúlyozni kell, hogy ez az ellátási rendszer jelenlegi állapotában 
csak nmegfelelő", :.elfogadható'\ mert ebben a rendszerben - ellentétben 
az összfegyvernemi seregtest ellátási rendszerével - nagyon sok a hiba
forrás, és így nem ad biztos alapot a honi légvédelmi seregtest hadtáp
jának megszervezéséhez háború esetén. 

A hibaforrások lényegében abban rejlenek, hogy a honi légvédelmi 
csapatok anyagellátása egyes anyagnemeket tekintve centralizáltan, más 
anyagnemek:nél decentralizáltan történik. A kettős ellátási rendszer ter
mészetesen több nehézséget dkoz a hadtáp vezetésében, irányításában, 
bonyolulttá teszi az alárendeltek ellátottságáról való tájékozódást a ma
gasabbegység és seregtest hadtáp vezető szervei számára és nehézkes a 
csapatok ellátásának befolyásolása a felső szervek rés:reről. 

A területi ellátás rendszerének (decentmlizált ellátás) jelenleg - az 
előnyei mellett - van egy nagyon lényeges hiányossága, mégpedig az, 
hogy a honi légvédelmi seregtest és magasabbegységek ellátását tervező 
és irányító szervek és a területi ellátásban szerepet játszó intézetek, nin-· 
csenek szoros kapcsolatban egymással. Nem is lehetnek addig, amíg eze
ket az ellátó intézeteket nem fogja össze valamilyen irányító szerv, ame
lyik harctevékenység esetén szoros kapcsolatban lerule a honi légvéde
lem hadtápjának irányító szerveivel. Ha az ország területén ellátási kör
zetek jönnének létre és létrejönnének az egyes körzetek operatív vezető 
szervei, akkDl' (feltételesen) a dunántúli honvédségi tárintézetek és 
polgári vállalateik he.]yzetéről az ott települő magasabbegység hadtápjá
nak vezető szervei képesek lennének folyamatosan tájékozódni, illetve 
viszont tájétk:oztatni a dunántúli ellátási körzet vezető állományát a m.a
gasabbegység disz!okációjáról. Lényeges hlbaforrást lehetne felszámolni 
egy ilyen organizációval. 

Természetesen a területi e11átási rendszer ilyen formája nem egye
dül a honi légvédelmi csapatok ellátásához tudna segítséget nyújtani, 
hiszen egyéb - hátm-szági - csapatok ,részére is előnyös volna a fenti
ekhez hasonló ellátási rend megteremtése. 

Ezzel egyidőben nagyobb lehetőséget kell biztosítani a seregtest, il
letve magasabbegység hadtáp szerveinek arra, hogy hatékonyan befolyá
solni tudja alárendeltjei ellátottságát, a centralizáltan biztosított anya
gok vonatkozásában is. 

A centralizált ellátási ágak vonatkozásában, különösen a központ 
hadtáp inté?.etek és a csapatok közötti nagy távolság okowtt a lefolyta
tott gyakorlatokon nehézségeiket. Előfordult, hogy több (nagy anyagfel-
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használó) egység 250-300 km-re helyezkedett el a közp. hadtáp intézet
től, közöttük akadályt képezett a Duna és az atomcsapások következté
ben több irányban is keletkezett sugárszennyezett zóna. Ilyen helyzetben 
és ilyen távolságról az anyagi eszközök időre történő utánszállítása nem 
látszik biztosítottnak. Ennek bizonyítására kiemelhetünk egy példát. A 
„ZENIT-68" elnevezésű gyako.rlaton az egyik vadászrepülő egység két 
százada tábori repülőtétTől folytatott harctevékenységet, ahol a re. üza. 
készlet csak korlátozott mennyiségben tárolható, de ugyancsak korláto
zott mennyiségben rendelkeztünk repülő rakétával és pótt.artállyal i1S. 
Amikor a gk. szállító alegységünk elérte „M" készségét és képes volt a 
szükséges (nagy szállítóleTet követelő) anyagok szállítására, már az adott 
országrész területén 12 földi atomrohbanás által keletkezett szennyezett 
zóna aküdályozta a •szállítást. A központi tárintézetek ebben az esetben 
,,csak" 180-190; illetve 120 km-re voltak az adott tábori repülőtértől. 

A szállítás tervezése során előre számoltunk a fent ismertetett akadályok 
leküzdésével (természetesen csak prognózis-szerűen, mert hiszien a csa
pások pontos helyét előre nem ismertük), mégis a számolt időt mintegy 
2 órával volt kénytelen a szállító alegység túllépni. Így a szállítás meg
késett. 

Az ilyen problémák áthidalására (az összfegyvernemi seregtest moz
gó anyagi alap mintájára) a honi légvédelem hadtápja moz.gó anyagi tar
talékot (MAT) alakított ki. Igaz, lényegesen kisebb készletekkel, mint az 
összfegyvernemi seregtest és a lehetőségek alapján szerényebb eszközök
kel, azonban mégis sikerült a MAT segítségével: 

- csökkenteni a távolságot az anyagi bá.fils és a csapatok között; 
- fokozni az anyag,készletek széttagolt elhelyezését, ezzel a védett-

ségét is; 
- csökkenteni az utánszállításhoz szükséges időt; 
- lehetőséget teremteni az OLPK HTPH részére azonnali beavat-

kozásra olyan esetben : 

a) amikor a vre. alegységek harcfeladat végrehajtása után nem az 
anyarepülőtéren szállnak le; 

b) amikor egyéb manőverek gyors végrehajtása szükséges; 
e) amikor a csapás következtében megsemmisült anyagi eszközöket 

rövid idő alatt kell pótolni. (Megjegyezzük, hogy a kialakított mozgó 
anyagi tartalék jelenleg, hivatalos állománytáblával nem rendelkezik.) 

Természetesen a MAT nem tárolhat olyan anyagi készleteket, me
lyeket lehetőség van a csapatok közelében elhelyezkedő hadtáp intéze
tektől vagy polgári vállalatoktól beszerezni (pl.: élelemanyag), sem pedig 
olyan anyagokat, amelyek hiánya - egy-két órás kiesés esetén nem ve
szélyezteti a csapatok harcikészségét (pl.: ruházati anyag, csapat műszaki 
anyag stb.). A gyakorlatok tapaszitalatai azt mutatták, hogy az OLP 
MAT-ban elsősorban az alábbi anyagoklból kell készletet képezni: 

repülő üzemanyag, repülő lőszer és rakéta, légvédelnú rakéta, eü. 
-~ oxigén és repülő póttartály, repülő műszaki anyagok és gk. üza. 

Az OLP MAT létrehozásának feltételei zömmel adva vannak Az OLP 
harctevékenységéhez szükséges szakanyagok biztasltása az OLP Szertár 
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útján történik, amely a fent felsorolt készletek közül a legtöbb szállító-
teret igénylő repülő póttartály, repülő műszaki anyag és eü. oxigén kész-. 
!etet is biztosítja. Az OLP Szertárnak az az alakulata, amely az elkép
zelések és az eddigi gyakorlat szerint a MAT-tal együtt települne, ide
iglenesen képes segítséget nyújtani a MAT-nak az összeköttetés, őrzés
védelem, esetleg rakodási munkák ellátásához, azonban erre a segítségre 
huzamosabb időn keresztül számítani nem lehet, mivel ez csak az OLP 
Szertár feladatai végrehajtásának rovására történhet. 

Mégis az eddigi gyakorlatok azt bizonyitják, hogy van lehetőség a 
mozgó anyagi tartalék kialakítására és ezt a lehetőséget ki kellene hasz
nálm:i, mivel a MAT lényegesen megbízhatóbbá, szilárdabbá teheti a honi 
légvédelmi osapatok 'ellátásának megszervezését. Célszerű és szükséges 
volna ezt a bázist törvényes keretek között, állománytáblával létrehozni, 
mivel az élet minden gyakorlaton bizonyítja ennek szükségességét. Az 
OLP HTP Szolgálat egy gyakorló állománytáblával rende1ke:aik a MAT 
megalakításához. Ebben elsősorban az OLP Szertár és az OLP szállító alc 
egységére támaszkodunk, de eredményes működéséhez - háború esetére 
- . ezt a szervezetet meg kell erősíteni az összfegyvernemi seregtest MAA 
mintájára, de természetesen a méretarányok figyelembevételével. 

A honi légvédelem utánszállítási útvonalai biztosítása terén 

Már a fentebb kifejtettek alapján érzékelhetővé válik, hogy a honi 
légvédelem részére után.szállítási űtvonalak biztosítása nem egyszerű 
kérdés, mivel saját után- és hátraszállitási útvonalrendszere a honi lég
védelem hadtápjának nincs. Különösen bonyolult ez a kérdés olyan lég
védelmi seregtestnél, amely a fronthadtáp területen helyezkedik el, te
hát a területén levő útvonalakat a szárarlöldi csapatok maximális mér
tékben kihasználják és nagyon szoros tervezés és jó együttműködés kell 
ahhoz, hogy minden felvonuló, áttelepülő, szállító stb. egység megtalálja 
a maga helyét és idejét ezeken az útvonalakon. 

A honi légvédelem szempontjából ezen a téren legtöbb problémát 
a következők okoznak: 

- a honi légvédelmi csapatok által végrehajtott manőverek, illetve 
utánszállítások iránya a legtöbb esetben keresztező, de gyakran ellen
tétes a felvonuló szárazföldi csapatok mozgásának irányával; 

- a honi légvédelmi csapatok önálló alegységei (mint pld.: légvé
delmi rakéta és RT alegységek) és esetenként a részükre anyagot szál
lító gk. oszlopok is, aránylag kis létszámúak, gyakran csak néhány gk.
ból állnak, ennélfogva a felvonuló csapatok forgalomirányító srervei ré
szére jelentéktelennek tűnnek és (mint ezt már néhány gyakorlati példa 
mutatta) ezért ezeket az os:alopokat félreállítják, várakoztatják. Ilyen 
eset még a kö:alekedési szervektől előre, pontosan megigényelt és általuk 
kijelölt útvonalon is előfordult. A félreértések tisztázásáig több óra el
telhet és mire a !ds mennyiségű, de nagy jelentőségű (pl. repülőgép mű
szerek, légvédelmi rakéták, ri>lreta-hajtóanyagok, lokátorok vagy loká-
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tor-berende?ksek) szállítmányok beé<-keznek rendeltetési helyül<re, addig 
már elveszthetik jelentőségüket; 

- forgalomszabályozó szervekkel (közúti komendáns egységeklkel) a 
honi légvédelem hadtápja nem rendelkezik. Ezért az útvonalak, ahol a 
forgalom aránylag kisebb lesz (és a honi 'légvédelmi csapatok hadtápja 
ezeket gyakran veszi igénybe) nem berendezettek, katonailag nem bizto
sítottak, javításuk, karbantartásuk nem megoldott. Gyakran ezen út
vonalak állapotát sem fogja a gépkocsikat útbaindító szerv ismerni. 

A fentieken kívül még problémát okozhat, hogy a katonailag beren
dezett útvonalak és átkelőhelyek előre történő igénylésére nem mindig 
áll majd elegendő idő rendelkezésre. Ilyen esetek lehetnek pl.: 

- a honi légvédelmi rendszeren belül (ellenséges csapás következ
tében) keletkezett rés lezárása érdekében való áttelepülés; 

- a csapás alól vagy sugárszennyezett zónából történő gyors kivo
nás és áttelepülés tartalék állásba, és egyéb sürgős intézkedést követelő 
helyzetek. 

A felsorolt problémák a lezajlott gyakorlatokon gyakran jelentkez
tek. Megoldásukra különböző - menetből hozott - parancsnoki intéz
kedések, döntések segítettek, ezek meghozataláig azonban nagyon sok 
a felesleges időveszteség, amit srerény véleményem szerint meg lehetne 
szüntetni. 

Tapasztalatok alapján a problémák megszüntetésére célszerűnek tar
tom megvizsgálni az alábbi javasl,atokat: 

1. A honi légvédelmi csapatok részére (koordinálás és az együttmű
ködés érdekében) továbbra is fenntartani a katonai útvonalak és átkelő
helyek igénylésének rendjét, amelynek legszorosabb határideje - az 
igénybevétel előtti 2-3 óra legyen. Előre megszabni, hogy a felkészülés 
és a harctevékenység különböző fázisaiban melyik forgalomszabályozó 
szerv jogosult ,a honi légvédelmi csapatok részére a katonailag berende
zett útvonalakat és átkelőhelyeket igénybevételre biztosítani. 

2. A váratlanul elrendelt manőver esetére, vagy nagy jelentőségű, 
de kis állománnyal végrehajtott szállítmányok áthaladásának biztosítá
sára különleges jelzésű okmánnyal (nyílt parancs vagy menetlevél) kell 
ellátni a horui légvédelmi egység vagy magasabbegység parancsnokait. 
Ezen okmány nyújtson gacranciát acrra, hogy az ilyen nagy jelentőségű 
szállítmányokat a forgalomszabályozó szervek a menetvonalakon időben 
(ha lehet azonnal) besorolják. Ezen okmányt feltevésem szerint több 
nyelven kellene készíteni. Annak eldöntésével, hogy az adott szállítmány 
megérdemli-e a fent jelzett okmánnyal való ellátást, a honi légvédelmi 
egység vagy magasabbegység parancsnokát kellene megbízni. 

3. A katonailag be nem rendezett, de a honi légvédelem által gyak
ran hasznáilt útvonalak állapotát a közelben települő honi légvédelmi 
egységek jelentései és az adott helyzet értékelése alapján folyamatosan 
nyilván kell tartarui. Ebböl a célból a honi légv,édelmi seregtest (egyébként 
is gyenge •szervezetű) s~állitási szervét ,,M" esetére meg kell erősíteni leg
alább 1 főveI, ak:i a fenti értékelő, elem~ő, nyilvántartó tevékenység mel
lett köteles elvégezn; a közutak igénylésével, az alárendelteknek történő 
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kiutalásával járó feladatokat is. Ezen feladatok összessége, mint azt a le
folytatott gyakorlatok tapasztalatai bizonyítják, külön egy egész embert 
követel. 

• • 
• 

A jelen tanulmányban tárgyalt problémák a magyar honi légvédelmi 
rendszer hadtáp biztosításában azért jelentkeznek élesen, mivel feltéte
lezzük, hogy ez a honi légvédelmi rendszer háború esetén, az első na
pokban nem hátországi, hanem front övezetében működő légvédelmi 
rendszernek számít és mint ilyen érzékenyen reagál majd a hadműveleti 
helyzetben bekövetkező változásokra. 
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