
Szakharcászati komplex foglalkozás tervezése 
és végrehajtása a honi légvédelmi csapatok hadtáp 

szolgálatainál 
(Egy módszertani bemutató alapján) 

Seres László százados 

A vadászrepülő ezredek és más honi 1égvédelmi rendszerbe tartozó 
csapatok harci feladatainak hadtáp biztosítása rendkívül magas követel
ményeket támaszt a parancsnok hadtáphelyettesekkel és beosztott állo
mányúakkal szemben. Hogy a hadtápalegységek ezen feladatukat maxi
má1isan végre tudják hajtani~ az összfegyvernemi csapatok hadtápjára 
kidolgozott és a honi légvédelmi csapatok hadtápjára kiegészítő intézke
déssel ellátott Összkövetelményi Programban meghatározott kiképzési 
feladatokat maradéktalanul teljesíteni kell. 

Az 1967-es kiképzési évben érvénybe lépett program jelentős előrelé
pést eredményezett a 8. számú Harckiképzési Programhoz viszonyítva. 
Az Összkövetelményi Program a kiképzés legnagyobb részét komplex fog
lalkozások keretében rendeli el végrehajtani, s előírja, hogy a kiképzések 
folyamán a korszerű harcot maximálisan kell megközelíteni, valós viszo
nyokat kell létrehoznj, megalapowttan növelni kell a feladatok bonyolult
ságát, a hadtápalegysége!k kiképzésével biztosítani kell azok állandó harc
készültségét és működőképességét, hogy képesek legyene!k bármely idő
szakban és körülmények között a csapatok hadtáp biztosításának végrehaj
hajtására. A hadtápalegységeket képessé kell tenni különböző időjárási 

viszonyok között, minden évszakban és napszakban, tömegpusztító fegyve
rek al:kaJmazásának viszonyai közö,tt is csak hagyományos fegyverekkel 
vívott harctevékenységek kiswlgálásália. A hmú légvédelmi csapatok va
dászrepülő e2lredeit kiswlgáló hadtápalegységek és az OLP közvetlen ala
kulatok hadtápalegységei kiképzésének elve bi2ltosltja ezen célok elérését, 
összhangban van az összfegyvernemi csapatok hadtáp kiképzésének rend
szerével, de kiképzésük bizonyos sajátosságokkal rendelkezik. 

A sajátosságok abból adódnak, hogy: 

1. Kiképzési rendszerünk még nem háromszor nyolc hónapos. 
2. A repülőezred és annak, századai csak kevésszer hajtanak végre 

olyan gyakorlatokat, mely gyakorlatra a hadtápalegységek is kidolgozhat-
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nák saját terveiket és együtt hajtanának végre feladatokat. Ez az össz
fegyvernemi csapatoknál, ahol más század szintű gyakorlatokon ís kép
viseltetheti magát a hadtápszolgálat, lényegesen nagyobb kiképzési lehe
tőséget és fokot nyújt. 

3. A vadászrepülő ezredek hadtápja rendszerint sík vidéken és ke
vésbé erdős terepen helyezkedik el, mert ott, ahol repülőtereknek alkal
mas terepek vannak, a fel- és leszálló pályától 3-5-7 kilométerre álta
lában nincsenek dombok és erdőségek. fgy a hadtápalegységek rejtett el
helyezkedése tekintetében az összfegyvernemi csapatokkal szemben hát
rányban vagyunk. 

4. A honi légvédelmi csapatoknak nincsenek sávhatárai. 
5. Az anyagellátás rendszere az összfegyvernemi csapatoktól eltérő. 
6. Hadtápalegységeinknek menet közben nem szükséges anyagátadó 

pontokat létesíteni. 
7. A repülőtéri segélyhelyek (RSH) nem a zászlóaljsegélyhelyekről 

kapják a sérülteket, hanem a repülőtéri egészségügyi ügyeletről (REŰ) 
és a repülő orvosi mozgó ambulanciáról (ROMA). A fel- és leszálló pályá
tól való távolságuk: REŰ 1,5 km, ROMA 3-4 km, RSH 7-8 km. A sé
rülteket nem a hadosztálysegélyhelyre szállítják, hanem kórházba. 

Az itt felsoroltak indokolttá teszik, hogy az Összkövetelményi Prog
ram egyes szakharcászati komplex foglalkozásait a honi légvédelmi csa-
patok hadtápja sajátosságainak figyelembevételével tervezzük meg és • 
hajtsuk végre. Kiképzéseink legmagasabbszintű és legösszehangoltabb fog
lalkozásai a szakharcászati komplex foglalkozások. Végrehajtásuk előtt 
megtörténik a szakmai alapozó kiképzés, s a hadtápegységek bepsztottai 
résztvesznek a szakharcásmti, alaki, wilamint az általánoo katonai komp-
lex foglalkozásokon. Csak ezek végrehajtásával biztosíthatjuk a maga
sabbszintű kiképzés eredményességét. 

Egy levezetett szakharcászati komplex foglalkozásnak (mely egyben 
módszertani bemutató is volt) megtervezését és végrehajtását ismertetem 
az alábbiakban. A szakharcászati komplex foglalkozás tárgyát és okta
tási kérdéseit az elöljáró parancsnok hadtáphelyettes meghatározta az 
Összkövetelményi Program meghatározott tárgyköre alapján. A foglalko
zás tervezőjének és végrehajtójának feladatát a következőkben lehet ösz
szefoglalni: 

1. Tanulmányozza a foglalkozás tárgyával kapcsolatos szabályzatokat 
és szakirodalmat. A célszerűaégi sorrend itt a következő: szabályzatok, 
utasítások, segédletek, tankönyvek. előadások, előző gyakorlatok értékelé
sei, egyéni tapasztalatok. A foglalkozás sikere érdekében egyes szolgá
latiág-vezetőkkel pl.: vegyivédelmi, fegyver és lőszer szolgálatiág-vezető, 
vagy az alakulat harcászati sajátosságait jól ismerő tiszttel konzultáljon. 

2. A foglalkozáson résztvevő közreműködő hadtáp szolgálatiág-veze
tőkkel szemrevételezze a foglalkozás színhelyét. Itt minden olyan szem
pontot vegyenek figyelembe, amit a harcászati szabályzatok és szakmai 
utasítások előírnak. Az alább ismertetett foglalkozáson abból indultunk 
ki, hogy a lehető legkisebb erőráfordítással és a legkisebb költséggel old-
juk meg feladatunkat. 
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3. Készítse el a foglalkozás „Levezetési terv"-ét térképen, mely tar
talmazza: 

- a foglalkozás tárgyát, célját, oktatási kérdéseit, időpontját, mód-
szerét, vezetőjét, jóváhagyóját; 

- a résztvevő állomány felsorolását; 
- az általános harcászati és hadtápharcászati helyzetet; 
- a foglalkozás menetrendjét; 
- a foglalkozás lefolytatásának helyszínét és jól láthatóan tüntesse 

fel a foglalkozás főbb mozzanatait. Egyébként a végrehajtásra kerülő föbb 
mozzanatok térképről kinagyítva, vázlaton is elkészíthetők; 

- a rádióhíradás megsmrvemsét és rejtjelzését; 
- egyéb. a foglalkozás időtartamára a gyakorlókra érvényes jelzé-

seket. 

4. Készítse el a foglalkozás levezetési grafikonját vagy forgatóköny
vét. Itt tüntesse fel a gyakorlatvezető, a gyakorlók, a bemutatón résztve
vők és a gyakorlaton jelzőként szereplő feladatait. Módszertani foglalko
zásra a bemutatót szemlélőknek készítsen kivonatot a levezetési tervből, 
csak a főbb mozzanatokat és azok időpontjait feltüntetve. 

5. Személyes irányításával dolgoztassa ki a közreműködő szolgálatiág
vezetőkkel azokat a szemléltető vázlatokat, melyekről ők tájékoztató elő
adásukat a bemutatón megtartják. Ezen vázlatok tartalmazzák: a foglal
kozás tárgyát, célját, idejét, módszerét, oktatási kérdéseit, anyagszükség
letét (itt a bemutatón vagy foglalkozáson ténylegesen szállított összes 
anyagmennyiségeket fel kell sorolni). Tartalmazza az illetékes szolgálati
ág részéről résztvevők létszámát és technikai eszközeit, a felhasznált se
gédleteket, a málházás végrehajtásának módozatait, az anyagok lehetséges 
elhelyezési módozatait a gépjárművön. E két utóbbit lehetőleg rajzban. 
Ugyanakkor készíttesse el a felderített terepre vonatkozóan a hadtápal
egységek legcélszerűbb elhelyezkedésének vázlatait. Pl.: üzemanyagraktár, 
repülőtéri segélyhely, stb. A foglalkozáson ezeknek megfelelően kell a 
hadtápalegységeknek elhelyezkedni. 

6. Készítse el a foglalkozás oktatási kérdéseihez kapcsolódó okmányo
kat. Szemrevételezési tervet, áttelepülési tervet, menetparancsot, az átte
lepülési terv mellékletét képező jegyzéket az áttelepülő személyi állo
mányról és technikai eszközökről, az oszlop parancsnok részére szóló 
nyíltparancsot. 

7. Dolgozza ki a foglalkozás anyagi biztosításának tervét. Ez tartal
mazza: milyen anyagokat, ·milyen mennyiségben, kitől, ki, mikor vételez. 
Mikorra szállltja ki a foglalkozás színhelyére, kinek adja át. A foglalko
zás végrehajtása után az anyagokat ki szállítja vissza, ki gondoskodik el
számolásukról. 

Itt említem meg, hogy az ismertetett foglalkozás anyagszükséglete 
volt: 4 db R-101 rádió, 2 db tranzisztoros szócső, 36 db 0,40 kg-os trotli 
test, 12 db elektromos gyutacs, 2 db 12 voltos gjmű. alokumulátor, 1500 
m szigetelt vezeték, 1 db 43 M Gorjunov géppuska csószűkítővel, 2500 db 
puska vaktöltény. a résztvevők létszámához viszonyított 7,62 mm-es AKM 
géppisztoly csőszűkítővel, 1500 db g,éppisztoly vaklőszer, 2 db rakétapisz
toly, 10 db különböző színű jelzőrakéta, álcahálók, egyéni és gépjármű 
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vegyivédelmi mentesítő készletek, sárga és piros jelzőzászlók, tűzoltó fel
szerelések, tábori elhelyezési anyagok. 

8. Pontosítja a hadtáp menetoszlopát ért földi és légi támadás végre
hajtásához, a légitámadás alatti robbantásokhoz szükséges, a markirozott 
sebesülteknek, valamint a hadifoglyoknak szükséges személyi állomány 
létszámát, ezt az egység törzsfőnökétől igényli a foglalkozás próbáira és 
végrehajtásának időpontjára. Ha nem módszertani bemutatót rendez, 
akkor csak a foglalkozás előtti eligazításra és a foglalkozás idejére bizto
síttatja. Amennyiben lehetséges, úgy kéri a repülőezred parancsnokától 
2-3 db repülőgép 8-10 perces tevékenységének engedélyezését, hogy a 
hadtáp menetoszlopát ért légitámadás, mint oktatási feladat, a valóságos 
harci helyzetet a legjobban megközelítse. 

9. A közreműködő hadtápalegységek parancsnokaival megbeszéli, mi
lyen feladatokat kell megoldani a foglalkozás zavartalan lefolytatása ér
dekében. Ha módszertani foglalkozást tervez, akkor nemcsak a hadtáp ál
lománya, hanem a jelzők és egyéb közreműködök is gyakorolják a tervben 
foglalt feladatokat. Arra kell törekedni, hogy az egyes részfeladatok vég
rehajtása megegyezzen az érvényben levő normakönyvben foglalt időpon
tokkal. 

A foglalkozás előkészítésében, majd a foglalkozás végrehajtása ide
jére kérje a pártszervezet és KISZ-szervezet segítségét a feladatok jobb 
végrehajtása érdekében. 

A foglalkozás előtt hangsúlyozza a rendkívüli események elkerülésére 
való törekvés szükségességét. Gondoskodjon arról, hogy a gyakorlat he
lyén eJkeriiljék a mezei és egyéb károkat. Gondoskodjon az alaki és álcá
zási fegyelem betartásáról. 

Ezek után ismertetem a foglalkozásra készített okmányok tartalmát: 

I. A levezetési terv a szakharcászati komplex foglalkozáshoz 
1 :25 OOO térképen került kidolgozásra. 

A foglalkozás tárgya: répül~ed htp. áttelepítése, működésre v:aló 
felkészülése. 

A foglalkozás célja: gyakoroltatni a hadtápalegységekkel: 

- az anyagok málházáshoz történő előkészítését, 
- a szállító gépjárművek előkészítését anyagszállításra és menethezt 
- az anyagok felmálházását, rögzítését, álcázását, 
- a szállitó oszlop megalakítását, 
- a menet végrehajtását, 
- a menet elleni földi és légi támadás elhárítását, 
- a vegyi szennyezett gépjárművek mentesítését, 
- a felderítő csoport tevékenységét az elhelyezkedési körlet felde-

rítésében és a beérkező htp. alegység bevezetésében, 
- az élelmezési, üzemanyag- és ruházati raktár, a gazdasági ellátó 

hely, a ruházati javítómúhely telepítését és felkészülését működéséhez, 
- a repülőtéri segélyhely berendezését, a sebesültek fogadását és el

látását. 
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A foglalkozás időpontja és időtartama: 05. 10. 08.00-17.00. 
A foglalkozás módszere: terepen végrehajtott szakharcászati komplex 

foglalkozás anyagkészletekkel. 
Altalános helyzet: 05. 10-én 08.00 óra. 
A nyugati államok az elmúlt hónapokban több olyan politikai és ka

tonai intézkedést tettek, melynek következtében a NATO és a Varsói Szer
ződés tagállamai között a viszony kiéleződött. Ennek következtében 05. 
10-én 00 00 órakor teljes harckészültséget rendeltek el. 

05. 10-én 01.00 órakor az 1. repülőszázad azt a parancsot kapta, hogy 
a hadműveleti repülőtérre települjön át. 

06.00 órakor a felderítő csoport állományával a hadtáp felderítői is 
útbaindultak. 08.30 órakor a hadtáp felderítő csoport parancsnoka rádión 
jelentette, hogy a hadtápalegységek elhelyezkedési területeit felderítették 
és kijelölték, megadott helyen 10.00 órától várják a hadtáp menetoszlopát, 
hogy azt a felderített körletbe bevezethessék. 

Az 1. repülőszázad kiszolgáló részlegének parancsnoka úgy határo
zott, hogy a már készenlétbe helyezett és felmálházott lépcsőivel 08.50 óra
kor a menetet megkezdi. 

Az elöljáró intézkedett, hogy az egység hadtápalegységei a fokozott 
ellenséges légitevékenység miatt csak 10.00 óra után indulhatnak. 

A résztvevő állomány : 
1. sz. táblázat 

A kiszolgáló osztály hadtáp menetrendje: 
2. sz. táblázat 

Mozzanatok: 
(A mozzanatok leírását a térképen vagy a vázlaton vastag keretezés

sel láthatjuk el. A kerettől nyíl mutathat a térkép megfelelő részéhez, 
ahol a mozzanat lejátszódik.) 

1. Mozzanat: 

Ideje: 05. 10-én 09.00-11.10 óra. 

Tárgya: Az anyagok és gépjárművek málházáshoz és menethez tör
ténő előkészítése, az anyagok felmálházása, rögzítése, álcázása. 

Az oszlop megalakulása, a menet végrehajtása. 

II. Mozzanat: 

Ideje: 05. 10-én 11.10-12.10 óra. 

Tárgya: A hadtáp menetoszlopát ért földi és légitámadás elhárítása, 
következmények felszámolása. 
Oktatási kérdések: 

A hadtáp vezetése földi támadás esetén. 
Harci alegységek megalakítása. 
A támadás elhárítása. 
Légicsapás elhárítása. 
A következmények felszámolása. 
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III. Mozzanat: 
Ideje: 05. 10-én 12.10--12.40 óra. 
Tárgya: Vegyi szennyezett gépjárművek mentesítése. 

IV. Mozzanat: 
Ideje: 05. 10-én 12.50-16.00 óra. 
Tárgya: Az egység htp. telepítése, működése. 

Oktatási kérdések: 
A hadtápalPgységek bevezetése. 
A hadtápalegységek elhelyezkedése, m,íködési megszervezése. 
Az állomány étkeztetésének biztosítása. 
A repül6téri segél.vhely berendezése, sebesültek fogadása, ellátása. 
Üzemanyag feltöltés megszervezése. 
A fentiek térképre vitelének sorrendjét a térkép mérete és a feladat 

nagysága határozza meg. 

II. Levezetési grafikon. 

3. sz. táblázat 

A gyakorlatvezető, a gyakorlók és a gyakol"la\ot megtekintők tevé
kenységei az időtengelyen feltüntetett időpontokban: 
A) A gyakorlatvezető ténykedése (körrel jelezve): 

1. Ismerteti a bemutató foglalkozás levezetését. 
2. Ellenőrzi a felkészülést, a szakszolgálatiág-vezetők ténykedését. 

Jelentéseket meghallgatja. 
3. Meghallgatia az oszlopparancsnok menetparancsát. 
4. A bemutatón résztvevőket a II. Mozzanat színhelyére vezeti. 
5. Az ellenséges támadásra jelzést ad. 
6. Jelzést ad a légitámadás megindítására. 
7. Meghallgatja a szolgálatiág-vezetők jelentéseit. 
8. A bemutatón résztvevőket a III. Mozzanat helyére viszi. 
9. Tájékoztatót tart a végrehajtott részleges mentesítésről. 

10. A mentesítés befejezése után a bemutatón résztvevőket a felde-
1·itő csoport fogadási helyére viszi, majd parancsot ad a menet folyta
tására. 

11. Ellenőrzi a felderítő csoport tevékenységét. 
12. A bemutatón résztvevőket a hadtápalegységek elhelyezkedési kör

letébe vezeti. 
12a. A bemutatón résztvevőket az elhelyezkedett hadtápalegységek 

körletébe viszi és meghallgatják: 
12b. az eü. szolgálatiág-vezető, 
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12c. az üzemanyag szolgálatiág-vezető, 
12d. az élelmezési szolgálatiág-vezető, 
12e. a ruházati szolgálatiág-vezető jelentését. 
13. 11:rtékeli a gyakorlatot. 
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B) A gyakorlók ténykedése (négyzettel jelölve): 

1. Résztvesznek az ismertetésben. 
2. Résztvesznek a jelentésen. 

3. Anyagok felmálházása. 
4. Menetparancs kihirdetése. 
5. Besorolás. 
6. A menet végrehajtása. 
7. Az ellenség földi támadásának elhárítása, sebesültek összegyílj

tése, ellátása. 
8. Az ellenség helyi csapásának elhárítása. 
9. A következmények megállapítása. 

10. Következmények felszámolása (sebesültgyűjtés, ellátás, tűzoltás, 
anyag átrakás, gk.-vontatás). 

11. A menet folytatása. 
12. Vegyi szennyezés mentesítése. 
13. Az oszlop bevezetése az elhelyezkedési körletbe. 
14. Települési körlet berendezése, tevékenység, őrzés-védelem meg-

szervezése: 
14a. az egészségügyi szolgálatiág-vezető, 
14b. az üzemanyag szolgálatiág-vezetó, 
14c. az élelmezési szolgálatiág-vezető, 
14d. a ruházati szolgálatiág-vezetö jelentése a munka megszervezé

séről. 

15. Résztvesznek a gyakorlat értékelésén. 

C) A támadók és jelzők ténykedése (téglalappal jelölve): 
1. A feltételezett ellenséges állásokat elfoglalják. 
2. A gyakorlatvezető jelzésére támadást imitálnak (légitámadást rob

bantásokkal). 
3. Elhelyezkedési körletükbe bevonulnak. 

D) A bemutatót megtekintők ténykedése (négyzetben körrel jelölve); 

1. Résztvesznek a gyakorlatvezető ismertetésén. 
2. Meghallgatják a szolgálatiág-vezetők eligazítását. 
3. Megtekintik a htp.-alegységek tevékenységét. 
4. Résztvesznek a menetparancs kihirdetésén, és megtekintik az osz-

lop megalakulását. 
5. Végignézik a támadásokat és következményeinek felszámolását. 
6. Megtekintik a gépjárművek mentesítését. 
7. Megtekintik a hadtáp felderítő csoport ténykedését. 
8. Meghallgatják a jelentéseket. 
8a. Megtekintik a hadtápalegységek elhelyezkedését, az ellátás meg

·szervezését. 
9. Résztvesznek a gyakorlat értékelésén. 
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