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A hadtápegységek háborús feladatokra való felkészítése igen nagy 
jelentőséggel bír adott esetben az egyes hadtáptagozatokra háruló sok
oldalú feladatok folyamatos és teljesértékű megoldásában. 

A háborúra való alapos és körültekintő felkészítés különösen nagy 
jelentőségű az „M" esetén megalakításra kerülő hadtápegységek és -in
tézetek vonatkozásában. Ez teljesen érthető, mert ezek felkészítése jóval 
bonyolultabb a békében már élő, vagy „M" esetén kiegészítésre kerülő 
egységek felkészítésénél: 

- egyrészt azért, mert megalakításukat kedvezőbb esetben néhány 
főből álló „M" törzs, kedvezőtlen esetben pedig a megalakító béke egy
ség „M" apparátusa (amellyel egyidejűleg több egység mozgósításának 
előkészítését végzi) készíti elő; 

- másrészt, az „M" készenlét eléréséhez szükséges technikai, de 
sokszor anyagi eszközök zöme is a megalakítás körletétől jelentős tá
volságra van; 

- végül nagyban nehezíti a felkészítést az is, hogy a megalakítási 
nehézségeken kívül a tartalékos állomány képzése, összekovácsolása is 
igen bonyolult feladatot jelent, sokszor az is csak egy sor korlátozó 
rendszabály életbeléptetésével kerülhet végrehajtásra, ami végső soron, 
a háborúra való felkészítést újból csak hátrányosan befolyásolja. 

A fentebb kifejtettekből világooan látható, hogy az „M" esetén 
megalakításra kerülő hadtápegységek zömének háborúra való felkészítése 
csak nagy körültekintéssel, jó szervező munkával és a megalakító sze
mélyi állomány odaadó, áldozatkész munkájával érhető el. Vonatkozik 
ez elsősorban a hadtápegységek „M" törzseire, ahol az oda beosztottak

. nak a megalakítási feladatok mellett az adott egység háborús alkalma
zási kérdései jó ismerőjének, békében jó törzsmunkásnak, ,,M" esetén 
parancsnokoknak kell lenniök. S ha mindehhez hozzávesszük, hogy a had
művészet állandóan fejlődő követelményei szerint eddig ismeretlen, űj 
típusú hadtápegységek kerülnek kialakításra, melyek alkalmazási elvei 
is újszerűek, akkor láthatjuk csak, hogy milyen magas követelményeket 
kell támasztani az „M" törzsek személyi állománya felé. 
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A hadtápegységek háborúra való felkészítése alapjában véve két 
nagy feladatcsoportból tev6dik össze: 

- egyik csoportba az „M" megalakítással kapcsolatos feladatok; 
- a másik csoportba az adott egység úitézet) háborús feladatolcra 

(alkalmazásra) való felkészítés feladatai sorolhatók. 

A tanulmányban a továbbiakban a két nagy feladatcsoportot kívá
nom vizsgálat alá venni. 

A badiápegységek ,,M" megalakításával kapcsolatos feladatok 

A hadtáptörzsek főfeladata a háborúban a csapatok harc, hadmű
-veleti tevékenységének teljesértékű hadtápbiztosítása. Ez minden esetben 
három kányú tevékenységet tételez fel: 

- az adott csapat, seregtest harc, hadműveleti feladata hadtápbizto
sításának megtervezése, megszervezése; 

- az alárendelt csapatok hadtáptörzseinek szakmai irányitása; 
- az adott csapat, seregtest, harci, hadműveleti feladatának hadtáp-

biztooitása érdekében, a csapat, seregtest hadtáptagozat összes minek 
és eszközeinek legcélszerűbb alkalmazása (működtetése). 

Az utolsó feladathoz közvetlenül kapcsolódik a különböző hadtáp
tagozatok egységeinek megalakítása. Ez azért nagy jelentőségű, mert 
rendszerint a hadtápegységek, -intézetek a legkevésbé feltöltöttek, s éppen 
ezért „M" megalakításuk jóval bonyolultabb feladatokat is ró a hadtáp
törzsekre. 

A hadtáptörzsek tevékenységében békében a HKSZ-be helyezés és a 
kiképzési feladatok állandó hadtápbiztosítása kerül előtérbe. 
· Ez pedig a hadtáptörzsektöl jó tervező.szervező, kiképző és gazdál
kodó tevékenységet igényel. A hadtápegységek tevékenysége a békeidő
szak hadtápbiztosítási feladataiban a háborús időszakhoz képest kisebb 
jelentőségű, mivel békében a hadtápegységek egy része csak korlátozott 
ellátási feladatokat végez (eü., szállító stb. alegységek), más részük egyál
talán nem is létezik, vagy csak szűk „M" megalakulási kerettel (,,M" tör
zsek) rendelkezik, végül a békeellátás sajátos, túlzottan centralizált rend
szere miatt egyes hadtáp, főleg ellátási egységek, alegységek nem kapcso
lódnak ,be az anyagellátás rendszerebe, hanem aJapvetően csak HKSZ 
készlet tároló szerepet töltenek be. 

Mindezen tényezők miatt tehát a hadtáptörzsek érthetően, viszonylag 
kevesebb gondot fordítanak saját tagozatuk hadtápegységének háborűra 
való felkészítésére, s csak magasabb HKSZ fokozat elrendelésekor, harcá
szati gyakorlatok alkalmával kerülnek azok újból a figyelem középpont
jába. Ez is elsősorban a csapatok hadtáptörzseire vonatkozik. Seregtest, 
tábori hadtáp, vagy méginkább a központhadtáp tagozatban ezek a teljes 
állományú gyakorlatok is ritkábbak, s így azok háborúra való felkészült
ségét már sokkal bonyolultabb reálisan felmérni. 

A hadtápegységek, -intézetek „M" megalakításával kapcsolatos fel
adatok alapjában véve: 

- a HKSZ és „M" okmányok kidolgozásából, azok állandó napra
készségének biztosításából; 
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- a s,iemé!yi állomány és lleclmiloa kiegész]tő parancsnokságok á:ltal 
történt lebiztosításából, azok folyamatos naprakészségéből, bevonulásuk, 
átvételük megszervezéséból; 

- a megalakítási körlet megfelelő előkészítéséból, a megalakításhoz 
szükséges anyagi eszközök felvételezéséből, tárolásából, vagy adott esetben 
történő felvételezésük megszervezéséből, alegységekhez való kiszállitásá
ból (elosztásából), az elszállítandó mozgó anyagi készlet felhasználásából; 

- a tartalékos állomány összekovácsoló kiképzése megszervezéséből 
és végrehajtásából; 

- a teljes „M" készenlét eltéréséből tevődnek össze. 

A rendkívül bonyolult és szerteágazó feladatok közül a tanulmány 
terjedelme miatt csak néhánnyal kívánok foglalkozni. 

1. A HKSZ-be helyezést (mozgósítást) biztosító okmányok kellő körül
tekintéssel, alapossággal való kidolgozása az „M" megalakítás egyik leg
fontosabb feltételét képezi. A kidolgozandó okmányokat és azok tartalmát 
utasítások szabályozzák. Az okmányok készítése során különös gondot kell 
fordítani: 

- azok realitására, végrehajthatóságára; 
- a különböző részlettervek szoros összhangjára; 
- az együttműködő szervek feladatainak világos, egyértelmű elha-

tárolására; 
- az elöljáró és alárendelt szervek tervei, azonos vonatkozású részei

nek egyeztetésére; 
- az alapvető tervek operativitására, áttekinthetőségére. 

A kidolgozandó okmányok közül különös jelentősége van a megalakító 
egység (intézet) és a hadtáptörzsek összesített, operatív terveinek. A ta
pasztalatok szerint rendkívül fontos annak egyértelmű meghatározása, 
hogy a megalakító hadtápegység (-intézet) és a hadtáptörzsek az „M" meg
alakítással kapcsolatos alapvető feladatokat, adatokat rögzítsék, összesíté
sekkel dolgozzanak, de valamennyi általuk megalakítandó, vagy alá
rendeltségükbe tartozó hadtápegységekre (-intézetekre) vonatkozóan. Az 
adott hadtápegység (-intézet) okmányai viszont teljes részletességgel tar
talmazzák a szükséges adatokat. Ennek a helyes megosztásnak igen nagy 
jelentősége van a tervek összhangba hozásánál. Pl. a magasabbegység 
hadtáptörzsének elegendő ha a szállitóegységek szállítójárműveit alegy
ségenként összesítve (db, tonna), a mozgó anyagi készleteket anyag
fajtánként összesítve (ja., t) tartják nyilván. A szállítóegység parancs
noka a szállítóteret már gépjármű bontásban, az egyesített raktárak pa
rancsnoka (főleg a szolgálati ág és raktárvezetők) az anyagi készleteket 
pedig cikkenként tartja nyilván. A hadtáptörzs terve és az alegység
parancsnokok (szolgálatiág-vezetők) terveinek összhangját a hadtáptörzs 
tervei rovatainak és az alegységparancsnokok terve összesen rovatainak 
azonossága adja. 

Ami vonatkozik a magasabbegység, seregtest hadtáptörzsek terveire, 
teljes egészében vonatkozik az „M" megalakítást végző hadtápegység 
(-intézet) parancsnokok összesített és az egyes hadtápegységek (-intéze
tek) saját terveinek összhangjára is. Ilyen több hadtápegységet (-intéze-
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tet) megalakító hadtápegység (-intézet) parancsnokok terveinek készíté,. 
sénél különös gondot kell fordítani pl az egyes intézetekhez beérkező 
személyi, technikai állomány szigorű ütemterv szerint történő fogadására, 
átvételére, a felvezetendö „M" anyagi eszközök egységes tervszerinti 
felvételezésére, a különböző hadtápegységek (-intézetek), HKSZ körletbe 
való kivonásának feszes biztosítására, hogy az „M" készenlét azok már 
ott érhessék el. Biztosítva ezzel valamennyi egy helyen megalakításra 
tervezett hadtápegység (-intézet) előírt határidőre való megalakítását. 

2, A hadtápegységek „M" megalakításának egyik legalapvetőbb fel
tételét a személyi és technikai biztosítás képezi. A személyi biztosítást 
igen megnehezíti az a tény, hogy a hadtápegységek - főleg seregtest, 
tábori és központ hadtáp tagozatban - békében szinte egyáltalán nem 
rendelkeznek állománnyal és vagy csak igen kis létszámkeret, vagy lét
számkeret egyáltalán nem kerül részükre átadásra a béke állom.ányból. 
A probléma a polgári szakképzettség alapján történő biztosítással részben 
csökkenthető. További jelentős segítséget jelentene azonban az, ha a béké
ben élő megalakító hadtápegységek az általuk megalakítandó, vagy be
fogadott egységek részére a szü. fcsf. elvtárs vonatkozó utasításában 
előírt főleg tiszti állományt adnak át. Csak így lenne valóban biztosít
ható a békében „M" törzsekkel rendelkező „M" egységek „M" megalakí
tása is az előírt időre. 

A biztosított technika üzemképes állapotban történő előállítását, át
vételét jelentős mértékben segítené elő - a járművek vezetővel történő 
bevonultatása (sajnos az arány 20-500/o között mozgott a „TRANZIT" 
gyakorlaton), az időszoocos techni!kai szemlék renclsz.eres megtJartása és az 
ott észlelt hiányosságok kiküszöbölése. 

Az „M" szállító egységek előírt időben és megfelelő technikai mu
tatóval történő megalakítását nagyban elősegíti az „M" törzsek AKÖV
öknél (üzemegységeknél) történő elhelyezése, 

3. Az időben való megalakítás fontos feltételét képezi a megalakl
táshoz szükséges anyagi eszközök biztosítása. Ez alapvetően kétféle 
rendszabályból tevődik össze: 

- egyrészt - a mozgósítás közvetlen anyagi szükségleteinek biztosí
tásából. Ez a személyi állomány fegyverzettel, személyi felszerelésével 
való ellátására terjed ki; 

- másrészt - az adott hadtápegység, -intézet mozgó anyagi kész
leteinek megalakítása. A mozgó anyagi készletek egy részét pL lőszer, 
üza., élm., egyéni eü., vv. anyag, ki kell adni a személyi állomány, 
illetve a fegyverzet és technika részére, másik részét az adott egység 
rendeltetésétől függően kell málházni vagy tárolni. 

A mozgósítás anyagi biztosítása igen körültekintő szervező munkát 
igényel, főleg a tábori és központ hadtápegységeknél, mivel azok nagy 
részének „M" anyagi készletét a központi raktárak tárolják, így felvéte
lezésüket adott esetben kell végrehajtani. Ez pedig az eddigi gyakorlatok 
tapasztalatai alapján csak nagyon gondos előkészítés esetén biztosítja 
az előírt időben való felvételezést és következésképpen a személyi álla-
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mány előírt idóre való felszerelését, a mozgó anyagi készletek felmál
házását. Ezt segíti eló: 

- a tartalékos hadkötelesek hadiruházattal való ellátása, mellyel 
jelentös idő smbadul fel az egy,;égek össmkováosolására; 

- az „M" előkészítő részlegek előzetes behívása, amelyek a kiutalt 
anyagi eszközök felvételezésével, a megalakítási körlet előkészítésével 

jelentős mértékben gyorsítják az adott egység (intézet) mozgósítási ké
szenlétének elérését. Jól bizonyította ezt a „VÉRTES" és „TRANZIT" 
gyakorlat tapasztalata is, ahol ez a módszer tette lehetővé, hogy az „M" 
elrendelésétől számított 14 óra múlva, már az egységek alaki szemlére 
is felsorakoztak. 

Rendkívül nagy jelentőséggel bír az egységeknél (intézeteknél) már 
kintlevő „M" anyagok helyes, gyors kiadását, lehetővé tevő tárolás. Ez 
részben tárolótér, részben szervezési probléma. Pl. bevált az összes anya
gok alegységenkénti tárolása, mert így sokkal egyszerűbb a beérkező 
szállítójárművekre való felmálházás és a felszerelés helyére történő ki
szállítás. Igen hasznos az is, ha a különböző „M" szemléken az alegység
parancsnokok, S2JO]gálatvezetők (anyagnem felelősök) megismerik saját 
anyagaik tárolási helyeit, szállítási rendjét, mert így bevonulásuk után 
azonnal bekapcsolódhatnak saját alegységük felszerelésébe, az „M" kész
ség elérésébe. 

4. A tartalékos állomány kiképzése. továbbképzése, összeková
csolása igen fontos helyet foglal el a hadtápegységek (-intézetek) hábo
rúra való felkészítésében. 

Ezt a feladatot tulajdonképpen a személyi biztosítás folyamán kell 
megkezdem (megállapítani a biztosított állomány kiképzettségi fokát), 
majd a továbbiakban rendszeres kiképző munkát kell végezni a biztosí
tott állomány felkészítése érdekében. 

A hadtápegységek (-intézetek) ,,M" személyi biztosításának sajátos 
és egyben hátrányos vonása az, hogy zömében vagy csak polgári szak
képzettség, vagy csak általános katonai képzettség alapján kerül le
piztosításra, ugyanakkor a tartalékos állomány nagy tömege és a kikép
zési bázisok szűk lehetőségei miatt ·nincs lehetőség a csapatoknál jól 
bevált több hetes, hónapos tanfolyamok szervezésére. Ebből kiindulva 
a hadtápegységek (-intézetek) tartalékos állományának kiképzését, össze
kovácsolását többféle, sokszor csak részeredménnyel járó módszerekkel 
kell megoldani. 

Ezek a következőkben foglalhatók össze: 
- az alapos katonai kiképzést igénylő tartalékos állomány (tisztek, 

híradó, foszab., eü. kat. száll. stb.) több hónapos tart. kiképzésben ré
szesítése; 

- a polgári szakképzettség alapján biztosított, vagy már kiképzett 
tart. ti. állomány kiképzését, továbbképzését törzsenként néhány hetes 
kiképzés formájában célszerű végezni. A kiképzést célszerű hadijátékkal 
befejezni; 

- a fenti 1lciképzések (továbbképzések) után célS21el'Ü tart. tisztli el
igazításokat, ,,M" szemléket, majd végül az „M" összekovácsolási gya
korlatot lefolytatni. Az így kiképzett állomány tekinthető korszerűen 
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kikép,:ettnek és képes a ráháruló háborús feladatokat megfelel6 szinten 
ellátni. 

,,., Az „M" öss,:ekovácsolási gyakorlat a tartslékos képzés legnagyobb, 
de egyben l~ölt,,égesebb formája is. Éppen <!2lél1t hadtápegy..égeknél 
(-intézeteknél) a takarékossági szempontok miatt ennek a formának is 
több változatát célszerű alkalmazni: 

- teljes állomány behívása, összekovácsolása, utána hadtáp szak
gyakorlat lefolytatása; 

- a teljes állomány behívása, összekovácsolása, utána leszerelése; 
- a törzsek teljes állományának és egy alárendelt alegység behívása, 

összekovácsolása, gyakorlaton való részvétele; 
- a törzsek csökkentett állományának behívása, parancsnoki és 

törzsvezetési gyakorlaton (hadijátékon) való összekovácsolása. 

5. Az „M" megalakítás feladatai tulajdonképpen az adott egység 
(intézet) ,,M" készenlétének elérésével fejeződik be. Az „M" készenlét 
foka rendszerint alaki szemlék útján kerül felmérésre. Ebből kiindulva 
az alaki szemlék nagy jelentőséggel bírnak a megalakított egységeknél 
(intézeteknél). 

Az alaki szemlék lefolytatására az alaki szabályzat előírásai mérv
adóak. Azonban az „M" útján megalakított egységek „M" készenlétének 
felmérése az ott rögzítettektől eltérő vonásokat is tartalmaz: 

- az alaki szemle előtt be kell fejezni a megalakítással kapcsolatos 
feladatokat; 

- végre kell hajtani az „M" tervekben szereplő összekovácsoló ki
képzést; 

- meg kell ismertetni a parancsnokokat a személyi állománnyal; 
- amennyiben más intézkedés nincs, a mozgó anyagi készleteket 

fel kell málházni. 

Az alaki szemle során lényegében a feltöltöttséget, az állomány 
felszereltségét, a technika üzemképességét, a személyi állomány (alegysé
gek) beosztásával járó feladatainak ismeretét kell ellenőrizni. 

Az alaki szemle után kezdhetik meg a hadtápegységek (-intézetek) 
háborús feladataik végzését. 

A hadtápegységek (-intézetek) háborús feladatainak begyakorlása 

A hadtápegységek (-intézetek) háborús feladatainak begyakorlása 
különböző jellegű. mozgósítási, összekovácsolási gyakorlat formájában 
történik. 

A gyakorlatok megtervezésénél, előkészítésénél figyelembe kell venni 
mindazokat a sajátosságokat, amelyeket már a megalakító kiképzés során 
kifejtettünk. 

Továbbá figyelembe kell venni a rendelkezésre álló költségkereteket, 
elhelyezési lehetőségeket és a hadtápegységek (-intézetek) jellegét, ren
deltetését is. A következőkben az összekovácsolási gyakorlatok három fő 
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formájával, az „M" megalakítási, a parancsnoki és törzsvezetési, a szak
harcászati gyakorlatokkal kívánok foglalkozni: 

1. Az „M" megalakítási gyakorlat alapvető célja az adott hadtáp
egység (-intézet) megalakításának ellenőrzése. A gyakorlat tulajdonkép
pen behívásból, felszerelésből, alaki szemléből, leszerelésből áll. Időtar
tama 2-3 nap. Az ilyen gyakorlatok módot adnak a mozgósítási rend
szer helyességének, az alakulatok „M" megalakítása realitásának fel
mérésére, az alakulatok és kieg. szervek közötti együttműködés gyakorol
tatására. Alapvetően sajnos a szűk költségvetés - a tábori és központ 
hadtáp tagozatban igénybeveendő technikai eszközök nagy népgazdasági 
jelentősége miatt - a legelterjedtebb. Célszerű egy-egy hadtáp rendszer
gyakorlat keretében, vagy külön az „M" megalakítási bázisok tevékeny
ségének felmérésére alkalmazni. 

2. Az „M" összekovácsolási parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat 
igen fontos helyet tölt be az egyes hadtáptago~atok, arok magasabb
egységei háborűra való felkészítésében. Ezen a téren már gazdag tapasz
talatokkal rendelkezünk (,,Hortobány", ,,Tranzit" parancsnoki és törzs
vezetési gyakorlat). A gyakorlatok tapasztalatai alapján ez a forma a 
jövőben továbbra is fontos szerepet játszik, s előfeltételét képezi a 
hadtápegységek (-intézetek) szakharcászati gyakorlatainak. A gyakorlatok 
időtartama 6-7 nap. A gyakorlatok előtt célszerű a tiszti állományt 
2-3 hétre behívni, összekovácsolni. így volt ez a „Hortobágy" és „Tran
zit" gyakorlatokon is. A már előzőleg behívott, összekovácsolt tisztek 
állománya képes a parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton ráháruló 
vezetési, törzsmunka feladatait megfelelően ellátni. A törzsek kiszolgáló 
állományát elegendő a gyakorlat kezdetén behívni. 

Különös jelentőséggel bírnak az úgynevezett rendszergyakorlatok, 
amikor egy-egy hadtáptagozat alapvető törzseit, vagy egy-egy hadtáp
biztosítási ág összes tagozatainak törzseit gyakoroltatjuk. Erre jó példa 
volt a TRANZIT közlekedési rendszergyakorlat, ahol a tábori hadtáp 
közl. magasabbegység törzsek a központ hadtáp közlekedési csapatok 
törzsei, sőt a KPM is résztvett. 

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatokat a törzsek gyakorolta
tásán kívül célszerű felhasználni egy-egy alárendelt egység (alegység) 
gyakoroltatására, a törzsek által kidolgozott tervek reális végrehajtására. 
Ez elsősorban a híradó, kiszolgáló alegységekre vonatkozik. De sikerrel 
lehet alkalmazni más területeken is, pl. a „TRANZIT" közlekedési 
rendszergyakorlat keretében szervezett átrakó irány gyakorlat az anyagi 
eszközök víziakadályon át történő valóságos átszállításával értékes 
tapasztalatokat adott az IAK-ek működési technológiájának kimunkálá
sához. 

3. Az „M" összekovácsolási gyakorlatok legköltségesebb, de kétség
telenül leghatékonyabb formája a hadtápegységek (-intézetek) teljes 
állománnyal történő megalakítása és a háborűs feladatuk gyakoroltatá
sa. Az ilyen gyakorlatokat célszerű összekötni a csapatok harcászati 
gyakorlataival azok reális, valóságos szükségletének ki!tlégítése céljából. 
Ezen a téren is gazdag tapasztalatok állnak már rendelkezésre. Pl. az 
„URAL", a „VÉRTES" gyakorlaton a megerősített szállító alegységek 
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juttatták el a tüzérség részére szükséges lőszert, a „SARV AR" gya
korlaton a HMEAA-ról a HDS részére a szállltó alegység anyagátadó 
ponton adta át a gyakorlathoz szükséges üzemanyagot, élelmet. A 
„VÉRTES" gyakorlaton a mozgósított TMS biztosította a részt vevő 
csapatok kenyérellátását. 

Ezek a gyakorlatok tehát egyrészt lehetővé teszik az adott hadtáp
egység (-intézet) háborús feladataink begyakorlását, másrészt fontos sze
repet játszanak a gyakorlatok valóságos hadtápbiztosításában. 

Mégis a korlátozott költségkeretek miatt sajnos a hadtáptagozatok 
háborúra való felkészítésében ezek a gyakorlatok a megkívántnál kisebb 
arányúak. A jövőben célszerű lehetőleg a honvédelmi és népgazdasági 
érdekeket összhangba tartva ezt a formát jobban kiterjeszteni, pl. az 
útépítő egységeket gyakoroltatni lejárók építésében, mely fontos feltéte
lét képezi az IAK-ok előkészítésének. 

Az „M" összekovácsolási gyakorlatok milyensége, fajtája nagy je
lentőséggel bír a hadtápegységek (-intézetek) háborúra való felkészítésé
ben. Az egyes formák arányát lehet növelni, vagy csökkenteni. Fontos 
azonban, hogy egyrészt a magasabb kiképzési formákra csak kellő fel
készítés után szabad áttérni, másrészt a teljes állománnyal folytatott 
gyakorlatokat szervesebben be kell illeszteni a csapatgyakorlatok szük
ségleteinek kielégítésébe, vagy valamely honvédelmi, népgazdasági érdek 
megoldásába . 
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