
HADTAPKIKl:PZl:S 

A KOMLÓ" .. 
fegyvernemi és hadsereg hadtáp szakharcászati 

gyakorlat tapasztalatai 

G réz l 6 Imre őrnagy 

A gyakorlatok többsége bizonyítja, hogy a hadtápszolgálat mindig 
valóságos helyzet elé van állítva, különösen üzemanyag és élelemellátás 
vonatkozásában. Ezen feladatok - viszonylag - mindig békés körül
mények között kerülnek végrehajtásra és a háborús körülmények közötti 
működés megközelítése, feszítettsége alapvetően mindig a gyakorlat ki
dolgozóin és a végrehajtók felkészültségén múlik. 

A „KOMLÓ" gyakorlat is, mint az utóbbi évek gyakorlatai igen 
bonyolult helyzetet teremtett a résztvevő törzsek, csapatok és a sereg
test hadtápegységek részére. 

A gyakorlat legalapvetőbb sajátosságát az képezte, hogy a sereg
test hadtápegységek alkalmazása - település, áttelepülés, működés stb. 
- a seregtest hadműveleti felépítésében mind az előkészítő időszakban, 
mind a hadművelet alatt a valóságnak megfelelően történt. A gyakorlat 
másik jellemzője volt, hogy összfegyvernemi magasabbegység nélkül, 
csak a seregtest közvetlen egységek szakharcászati gyakorlatával együtt 
került végrehajtásra. 

A gyakorlaton a korszerű elveknek megfelelően a csapathadtáp tör
zsek, alegységek és a seregtest hadtápegységek a teljes harckészültségi 
és mozgósítási feladatok végrehajtását gyakorolták, az előrevonás és a 
várakozási körlet vagy összpontosítási körlet elfoglalását, a hadművelet 
előkészítő és a háború kezdeti időszakának hadtápbiztosítását, kezdetben 
hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai 
között. 

A gyakorlat hadtáp célkitűzéseit alapvetően három időszakban ter
veztük megvalósítani: a felkészülés, a mozgósítás és előrevonás, valamint 
a támadó hadművelet megszervezésének és a seregtest közelebbi feladatá
nak teljesítése időszakában. 
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A gyakorlat fő mozzanatai a következők voltak: 
- a csapat- és seregtest hadtápegységek részleges rejtett mozgósí

tásának változatonkénti bevezetése, a személyi állomány összekovácso
lása; 

- a harckészültségi fokozatok feladatainak végrehajtása, a sereg
test hadtápegységeknek a MAA körletébe, illeve PK HTPH-i tartalék 
körletbe való gyülekeztetése, őrzés-védelem, ellátási feladatok megszer
vezése és végrehajtása ; 

- a seregtest mozgó anyagi alap hadművelet alatti megosztott mű
ködése, további előrevonása, anyagellátási, szállítási feladatok megszer
vezése és végrehajtása; 

- a seregtest parancsnok hadtáphelyettesi tartalék vezetése, had
művelet alatti előrevonása és alkalmazása. 

E mozzanatoknak kellő tartalommal való megtöltése jelentős feladat 
elé állította nemosak a tartalékoo, de a hivatásos tiszti állományt is. 

A gyakorlat során alapvető céljainkat sikerült teljesíteni és a részt
vevő csapathadtáp törzseket, alegységeket, seregtest hadtápegységeket 
megfelelően összekovácsolni, a komplex feladatok végrehajtásában gya
koroltatni. 

A gyakorlat első mozzanatának végrehajtásához a kidolgozó munka 
során elkészítettük mindazon szervezési intézkedéseket, amelyek szük
ségesek voltak a felállító, ellátó egységek, intézetek munkájához, de 
részükre csak az „M" feladat elrendelésekor adtuk ki. Ezzel lemérhető 
volt ezen szervek felkészültsége az adott esetben történő feladatok végre
hajtására. 

A mozgósított egységek részére a THKSZ elrendelésének időpontjáig 
szervezési intézkedésben szabtuk meg a végrehajtandó kiképzési, ellátási, 
és egyéb feladataikat. Minden egység a gyakorlat elgondolásának meg
felelően általános tájékoztatót kapott a nemzetközi helyzetről és az ellen
séges országok fegyveres erőinek az adott időpontig végrehajtott tevé
kenységeiről. A seregtest Anyagi Alap Főnökség „B" állománya is 
megkapta ezen tájékoztatókat. Ezzel biztosítottuk a gyakorlaton részt
vevő tartalékos vezető beosztású és sorállományú személyek megfelelő 
tájékoztatását, valamint a politikai munkások ilyen irányú tevékenysé
gének gyakoroltatását. 

A gyakorlat első mozzanatában a részleges rejtett mozgósítás 
részenként került bevezetésre, amely igen kedvező lehetőségeket terem„ 
tett a mozgósítási feladatok részletes előkészítésére és végrehajtására, 
a személyi állomány differenciált felkészítésére, magasabb harckészült,.. 
ségi fokozatba való átmenet zökkenőmentes feltételeinek megteremté
sére. 

A mozgósítás ilyen jellegű végrehajtása rámutatott azonban néhány 
megoldatlan problémára, mint: 

- a mozgósítási tervnek a részleges rejtett mozgósítás különböző 
változataira történő kidolgozásának szükségességére; 

- a különböző változatok során behívott személyi állomány szer
vező, tervező és szakmai képzettségének alacsony fokára, beosztásra való 
alkalmatlanságára; 
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- a biztosított különleges gépjárművek felszereltségének, rendelte
tés szerinti alkalmasságának hiányosságára; 

- a mozgó anyagi készletek, híradó-, hadtáp, és egyéb technikai 
eszközök alkalmasságának, működőképességének időszakos ellenőrzési 
szükségességére; 

- a biztosított vezető állomány időszakos eligazítása, feladataik 
részletes - ,,Szervi Határozvány"-ban - történő meghatározásának 
végrehajtására. 

Összességében a részleges rejtett mozgósítás ilyen jellegű végrehaj
tásával lehetőség mutatkozott arra, hogy" megvizsgáljuk a csapat- és 
seregtest hadtápalegységek, egységek vezető állományának irányító, 
tervező, szervező képességét. 

A gyakorlat második mozzanatának végrehajtásához az egységhez 
bevonultatott tartalékos állomány létszámának, technikájának megfele
lően kidolgoztuk azokat az intézkedéseket, málházási és egyéb terveket, 
amelyek helyettesítették az eredeti terveket. Ezek a tervek biztosították 
a feladat zavartalan végrehajtását. E mozzanat okmányaként adtuk ki 
a seregtest mozgó anyagi alap főnökség részére a rövid szervezési in
tézkedést, amelyben meghatároztuk azt, hogy milyen állománnyal (,,B" 
és megerősítő) vesz részt a gyakorlaton. Természetesen a megerősítő 
alegységek is az első mozzanat során kapták meg a szükséges feladatokat. 

A gyakorlat ezen mozzanatának alapvető szempontját képezte, hogy 
a résztvevő csapatok és seregtest hadtápegységek - a raktárak kivéte
lével - csökkentett üzemanyag készletekkel - üres üza. töltő-tároló 
eszközökkel - induljanak el a békehelyőrségükből. Ezzel és gyakorlat 
folyamán kiadott intékedésekkel biztosítottuk, hogy az üzemanyag ellátás 
megközelítse a háborús körülményeket. 

A csapatok és a seregtest hadtápegységek részére kiadott rövid sereg
test parancsnok hadtáphelyettesi intézkedés alapján a PK HTPH-ek, 
parancsnokok megszervezték az egységek előrevonás alatti hadtápbizto
sítását, illetve a seregtest hadtápegységek előrevonását a mozgó anyagi 
alap és a PK HTPH-i tartalék körletekbe. 

E mozzanat feladatai végrehajtásának eredményességét, komplexi
tását növeltük azzal, hogy a seregtest hadtápegységek már a hadművele
tek megkezdése után - az ellenség légitevékenysége közepette - hajtot
ták végre a gyülekerest, a csapathadtápok pedig a légicsapások kö
vetkezményeinek felszámolását olyan körülmények között, amikor a 
seregtest hadtáp részükre segítséget nem tudott nyújtani. 

A mozgó anyagi alap főnökség és a PK HTPH-i tartalék parancs
noka a saját elörevonásának megszervezése és végrehajtása folyamán 
már kényszerítve volt a beérkező seregtest hadtáp- és megerősítő egysé
gek gyülekezteté.sét és az átvételi ponton történő átvételét megtei'vezni, 
a települési körlet gyors felderítését végrehajtani és a beérkező szállító 
alegységekkel és raktárakkal a bevezetés, fogadás végrehajtásához az 
összeköttetést felvenni. 

A seregtest hadtápegységek gyüleke:zroetése, a MAA megalakítása, 
a hadtápegységek: munkájának megszervezése különösen fontos helyet 
és szerepet töltött be ,a gyakorlat ,soran. Ugyanis e mozzanat eredményes 
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végrehajtása után teremtődik meg a feltétele annak, hogy a hadtáp
egységeket a htp. biztosítás feladatának végrehajtásába be tudjuk kap
csolni és teremtődik meg a seregtest 40-50 hadtápegységének centralizált 
vezetéséhez szükséges feltétele. 

A feladat végrehajtása jelentőségének megfelelően igen sok hasznos 
tapasztalatot szolgáltatott. Nevezetesen: 

- beigazolódott az, hogy a feladat eredményes végrehajtása magas
szintű szervezettséget, pontos, folyamatos és megbízható együttműködést 
követel meg; 

- a kijelölt gyülekezési körlet szervezett elfoglalása érdekében fel
derítő csoport-Okat kell kiküldeni, a MAAF és a hadtápegységek állo
mányából. E csoportok feladatukat központi irányítás alatt decentralizál
tan hajtják végre, megszervezik a hadtápegységek bevezetését, az őrzést 
és védelmet, megteremtik a munka legalapvetőbb feltételeit. (A htp. 
egységek állományából a felderítő csoportokat még akkor is ki kell kül
deni, ha a körletet a MAAF-ség már előre felderítette és a hadtápegysé
gek bevezetését magára vállalta.); 

- bizonyos mértékig űj módon és felfogásban kell a kijelölt körle
tekben a hadtápegységeket elhelyezni. Ez az űj felfogás a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a kijelölt körletekben a htp. egységeket sz., szd. menet
oszlopokban helyezzük el, egymástól: a szakasz oszlopokat 5-600 méter, 
a század oszlopokat 1-1,5 km, az egyes gépkocsikat 30-50 méter távol
ságban. A körleten belül kijelöljük az anyagkiadási helyeket, melyeket 
be kell rendezni, a menetoszlopból anyagot azonban csak a szükségletnek 
megfelelően kell odaszállítani. Az anyagátadó helyek száma az átadásra 
kerülő anyagok mennyiségétől függően naponként változhat. Az 1. sz. 
vázlat a seregtest üzemanyag raktár korszerű követelményeknek meg
felelő elhelyezését mutatja. 

Jelentős szerepet kapott a gyülekezés végrehajtása után a Mozgó 
Anyagi Alap Főnök és a PK HTPH-i tartalék parancsnok tevékenységé
ben a beérkező egységek hadrafoghatóságának, az ellenség tevékenysége 
által okozott személyi, anyagi és technikai veszteségeinek pontosítása, va
lamint a seregtest parancsnok hadtáphelyettese, illetve a hadtáptörzs által 
adott intézkedések lejuttatása, helyzettájékoztatók megtartása és az előre
vonás során felhasznált anyagi készletek pótlásának, valamint őrzés-vé
delmének megszervezése. 

A mozzanat további részében a mozgó anyagi alap főnökség tevé
kenységében - ,,B" állománnyal - főfeladat volt a belső munka· ki
alakítása és a hadművelet első napi anyagi biztosításának - a beérkező, 
kiszállítandó és a mozgó anyagi alapban átadásra kerülő - megszervezése. 

A gyakorlat során széleskörűen alkalmazásra került az anyagátadó 
pontok rendszere, amely űjra bebizonyította az anyagi eszközök eljutta
tásának legmegbízhatóbb formáját. 

Kitűnő alkalom volt próbára tenni a gyakorlaton résztvevő egészség
ügyi, szállító egységek és raktárak híradó eszközeinek teljesítményét, 
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illetve híreszközökön keresztül történő vezetésüket. E téren is jelentős 
tapasztalatokat szereztünk: 

- a szállító egységek és raktárak közötti együttműködés lehetőségei
ről, amely újra bebizonyította, hogy a két különálló szerv bonyolult 
együttműködés kialakítását teszi szükségessé úgy vezetés, málházás, 
előrevonás, körlet elfoglalása, mint az anyagátvétel, kiadás és anyagátadó 
pontra történő kiszállítás vonatkozásában; 

- a seregtest hadtápegységek mozgó anyagi körletbe történő gyü
lekeztetése, telepítése és őrzés-védelmének megszervezésére fordítandó 
időmennyiség, területszükséglet, belső útvonalhálózat kialakítása szem
pontjából; 

- a hadtápegységek belső vezetési struktúrájának, vezetési okmá
nyaik tartalmi, formai kialakításának lehetőségeiről, részletes működési 
elveik rögzítésének, a kiképzési módszereik változtatásának szükséges
.ségéről, annak formájáról; 

- a mozgó anyagi alapban elhelyezett különböző fegyvernemi és 
.szolgálati ágnak alárendelt raktárak egységes elvek szerinti irányítási 
lehetőségeiről - különös tekintettel a szállítások megszervezése terüle
tén; 

- a csapat- és seregtest hadtápegységek, alegységek vezetésének, 
híradásának formáiról, valamint a tfpusokmányok használatának lehet6-
ségeivel kapcsolatban. 

A legbonyolultabb feladat megoldása a harmadik mozzanatban várt 
a csapat" és seregtest hadtápegységekre. 

Az első napi harctevékenység folyamán a csapatok anyagi készletei 
jelentősen csökkentek. A mozgó anyagi alap az első harcnap alatti be
gyülekezése, a hadművelet második nap reggelére történő előrevonás 
szervezése és végrehajtása, az ellenség tevékenysége következtében 
keletkező veszteségek pótlása miatt csak a második nap végén volt képes 
a csapatok készleteit feltölteni. 

A rossz időjárási viszonyok miatt az üzemanyag készletek csapat
tagozatban 0,5-0,7 javadalmazásra csökkentek, amelynek eredményeként, 
valamint a további harctevékenység biztosítása érdekében az egységpa
rancsnokok szigorú rendszabályokat vezettek be az üzemanyag felhasz
nálása területén. A PK HTPH-ek és az üzemanyag szolgálat vezetők 
egységen belüli anyagátcsoportosításokat stb. hajtottak végre. 

Az elszállítandó üzemanyag készletek korlátozása és háborús körül
mények teremtése megszüntette az első napon a gyakorlatok folyamán 
oly sokszor hiányosságként jelentkező tényt, hogy a hadtáp összefoglaló 
és egyéb jelentések, igénylések rendszeresen és határidőre nem érkeznek 
be az elöljáróhoz. Következtetésként elmondható, ha kényszerhelyzetbe 
van állítva a parancsnok és szolgálatiágak vezetői, akkor betartja a 
szabályzatokban foglaltakat. 

Az eddigi módszereinkhez híven - de hadműveleti időben - a 
hadsereg mozgó anyagi alap főnök a legfontosabb jelentését - a kikép
-zési cél jobb elérése érdekében - csaknem az összes raktár és szállító 
zászlóalj parancsnok előtt tette meg a mozgó anyagi alap megosztásáról, 
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áttelepítéséről, őrzés-védelméről, valamint a valóságos és feltételezett 
szállítások megszervezéséről. 

Ugyanezen időszak alatt a seregtest parancsnok hadtáphelyettes 
egészségügyi tartaléka a csapatok mögött, a hadtáp vezetési ponttal egy
időben előrevonásra került. A mozgó anyagi alap tartalékos állománya 
a bemutató után fontos feladatot hajtott végre. A második hadműveleti 
nap végére az anyagi alap áttelepülésével egyidőben - kb. 100 km-re -
anyagátadó pontra 100 tonna üzemanyagot szállítottak, s ugyanakkor 
a mozgó anyagi alap előrevonása után telepítették a seregtest üzem
anyag raktárt és egy időben mindkét helyen megkezdték a csapatok 
üzemanyaggal való feltöltését. 

Jó tapasztalatot adott tartalékos tisztjeink vonatkozásában az anyag
átadó ponton történő üzemanyag gyors, szervezett átadása, amelyet 
elősegített a tartalékos tisztjeink által jól kidolgozott anyagátadó pont 
vázlata, az üzemanyagot szállító menetoszlop gyors szétbontakozása és 
az alárendeltektől már beérkezett járművek üzemanyagfajta szerinti 
feltöltőhelyekre való irányítása. A mozzanatnak ez a része bebizonyította, 
hogy mindenfajta híradó eszköz és bonyolult előkészítés nélkül, menetből 
20-30 perc alatt négy-öt egységnek 100 tonna üzemanyag átadása végre
hajtható néhány napos összekovácsoló kiképzésen résztvett tartalékos 
állománnyal is. Ez a mozzanat ugyanakkor rámutatott az őrzés-védelem 
megszervezésének fontosságára, az átadók és átvevők ilyen irányú kölcsö
nös feladataira. 

Jó lehetőség mutatkozott a gyakorlat keretében az egészségügyi 
osztag kapacitásának, az ellátási lehetőségek, fektetési körülmények és 
kiürítési lehetőségeinek felmérésére. A tapasztalat azt mutatta, hogy a 
tartalékos állomány rövid begyakorlás után képes megfelelő időnormák 
között az egészJégügyi osztag telepítését végrehajtani, működőképességét 
elérni, azonban a nagytömegű egészségügyi veszteségek körzeteiből a 
kiürítést nehezen képes jelenlegi eszközeivel megoldani. 

A nagytömegű egészségügyi veszteségek körzetében települt sereg
test közvetlen egység segélyhely elhelyezkedéséről, vagy a mentőosztag 
által összegyűjtött sebesültek helyéről értesítést, a veszteséget szenvedett 
vagy a mentésbe bekapcsolódott egység - az összeköttetési eszközeit és 
a szennyezett zónákat figyelembe véve - igen megkésve képes adni, 
mivel a seregtest hadtáp vezetési ponttal közvetlen összeköttetése nincsen. 
Esetleg a harcállásponton keresztül értesíti a HVP-ot. 

A parancsnok hadtáphelyettes híradó eszközei ugyan biztosítják az 
egészségügyi tartalékok mozgatását, de az eü. osztagok híradó eszközei
nek hatótávolsága nem minden esetben biztosítja a kiürítésre, településre 
adott parancs, illetve a végrehajtás visszaigazolását. 

Az egységek saját eszközeikkel a csapás körzetéből csak akkor képe
sek a kiürítést megkezdeni, ha ismerik az elöljáró által telepített segély
helyeket. Ennek közlése tömegpusztító fegyverek csapásainak felszámolása 
időszakában igen hosszadalmas. Célszerű lenne a tömegpusztító fegyve
rek értesítési hálójához hasonló rendszerben egészségügyi értesítési hálót 
létrehozni, amelyen keresztül a csapatok körzetében elhelyezkedő egész:
ségügyi zászlóalj, egészségügyi osztag a sebesültek és betegek kiürítésébe 
történő bekapcsolódása gyorsan lehetővé válna. 

9 
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A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a csapatok gyorsan összegyűjtik 
és ellátják sebesültjeíket, de a kiürftésbe történő bekapcsolásuk késése 
nem rajtuk múlik. 

Probléma mutatkozott a települt segélyhelyen a sebesültek hosszabb 
idejű fektetésének megvalósítása területén, valamint abban, hogy a csapa
toktól kiürített személyekkel a személyi felszerelés nem került a segély
helyre, így azok tisztálkodásának, étkeztetésének stb. végrehajtása 
bonyolult feladat elé állította az egészségügyi osztag vezető állományát. 

A gyakorlat folyamán több olyan probléma vetődött fel, amely a?. 

állomány általános harcászati, szakliarcászati ismeretének a hiányából, 
illetve a törzsek alacsony fokú összekovácsoltságából eredt. Mutatkozott 
azonban olyan jellegű probléma is, amely a vezetési rendszer kimunká
latlanságából, vagy a vezető állomány vezetési készségének hiányosságá
ból következett be. Többek között: 

1. Problémát okoz a napi összefoglaló jelentések időbeni eljuttatása 
az elöljáró hadtáp vezetési pontjára, különösen akkor, ha annak áttelepü
léséről az alárendeltek még későn is kapják meg az értesítést. 

Ezen a gyakorlaton is beigazolódott, hogy a különböző szolgálati 
ágak nem képesek egyazon időben minden részadattal készen lenni az 
összefoglaló jelentés elkészítéséhez, valamint az, hogy a különböző jelen
tések dublirozzák az egyes adatokat, amelyek sok esetben ellentmondóak. 

Ennek megoldására célszerű lenne rádióközlésre alkalmazható típus
okmány kialakítása, amely szolgálati áganként is felterjeszthető. Ebben 
az esetben a 24---48 órás késéssel beérkező jelentés ellenére is az egységek 
ellátása biztosítható lenne. 

2. A seregtest kiképzési rendszeréből és a csapatok diszlokációjából 
adódóan sok esetben kell a gyakorlatok alkalmával a csapatokat vasúton 
szállítani. A szállítások alkalmával sok gondot okoz a személyi állomány 
étkeztetésének, vízellátásának stb. biztosításának összehangolása, egyrészt: 

- a hadműveleti vasúti szállítás időtartamával és távolságával; 
- a polgári vasúti szerelvények menetrend szerinti mozgásával; 
- a katona szerelvény megállására biztosított állomás szolgáltató-

képességével stb. 

A vasúti szállítás rövid idő alatti végrehajtását, valamint a szállítás 
alatti napirend betartását biztosítják azok az intézkedések, amikor: 

- a konyha, étkezde szükség esetén élm. raktár részére olyan „G" 
vasúti kocsit biztosítunk - vasúti pályafenntartás kocsiparkjából -, 
amely mindkét végén ajtóval rendelkezik; 

- a konyhakocsihoz közvetlenül a vízszállító, tüzelöszállító gk.-val 
málházott vagont kapcsoljuk és zárócsappal ellátott tömlővel a vizet 
átvezetjük; 

- a konyhán keletkező szennyvíz kiöntéséhez házilag készített rög
zíthető lciöntőtölcsért készítünk, amelyen keresztül veszélytelen a S7.erulY
vízek kiöntése és a tésztaszűrés stb.; 

- az étkezőkocsit a legénységi asztalokkal, padokkal, valamint a 
kantinnal rendezzük be; 
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·, 

- a személyi állományt személykocsikban helyezzük el (tűzveszély 
nélküli a fűtése), PH ágybetét fekvőhely biztosításával, amely által 
csökken a katonai szerelvény kocsimennyísége stb.; 

- az egészségügyi ellátás biztosítására a személyszállító kocsi egyik 
fülkéjét rendezzük be; 

- a személyszállító kocsikban - WC használatához víz biztosítva -
ivóvízszükséglethez tejeskannákat, hátiéthordót, mosdótálat biztosítunk; 

- a személyszállító vagonok egyik végéhez csatlakoztatott „I" kocsin 
időszakosan a V ASZ-62 aggregátort mőködtetjük, ezen keresztül 220 
V-os áramot biztosítunk. 

Mindezen intézkedések lehetővé teszik „zöld-út" esetén a katonai 
szerelvény rövid idő alatti rendeltetési helyre történő továbbítását. A 
szerelvény megállására csak a néhány perces gépcsere esetén van szükség. 

Befejezésként megállapítható, hogy a lefolytatott gyakorlat számos 
figyelmet érdemlő tapasztalatot adott, amelynek felhasználásával lénye
gesen előre tudjuk segíteni a hadtápbiztosltás elveinek, gyakorlati mód
szereinek további tökéletesítését, illetve a különböző hadtáptagozatok 
felkészítését. 
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