
Várakozási körletből indított támadó harc 
hadtápbiztosításának tapasztalatai 

(A „SZIGETVAR" GYAKORLAT ALAPJAN) 

MN5232 hadtáptörzs 

A gyakorlatveze~őség elgondolása a hadtáptörzsek 
gyakoroltatására 

A hadseregparancsnok elhatározásának megfelelően a hadsereghadtáp 
fő eri\kifejtését a hadsereg rakétadandár, valamint a főcsapás irányába, 
első lépcsőben támadó csapatok harcának hadtápbiztosítására összpontd- e 
sftotta. 

Ennek érdekében a hadsereg hadtápegységek a támadó hadművelet 
első napja végéig összpontosítási körletből, a továbbiakban hadtáp tarta
lékba, mozgó anyagi alapba, mozgó anyagi Tészlegbe csoportosulva, a közs 
utakra felvonulva, valamint a hadsereg hadtáp vezetési ponton települve 
oldották meg az alárendelt csapatok hadtápbiztositását. ' 

Az anyagi biztosítás a hadművelet első napja. végéig lőszertároló pon
tok, hadszíntérraktárak, kirakó állvmások, polgári vállalatok, valamint á 
hadseregraktárak készleteinek igénybevételével történt. A továbbiakban 
az ellátást a főirányban a készletek 650/o-ával rendelkező mozgó anyagi 
alap (MAA), a másik irányban a készletek 350/o-át tároló mozgó anyagi 
alap részleg (MAAR) végezte. 

A szállításokat a hadművelet első napján - azok rendkívül nagy mé
rete miatt - a hadsereg és a csapatok szállítóeszközei együttesen, a to
vábbiakban alapvetően a hadsereg eszközei oldották meg. 

A hadsereg közelebbi feladata teljesítésének - 4-5 nap időtartam -
időszakáig 14-15%-os egészségügyi veszteség _keletkezett. A sérültek k;.. 
ürítése a hadművelet első két napján, az életmentő beavatkozások után, 
vegyes kórházi alap részlegekbe (VEKAR), a hadsereg és a csapatok szál
lítóeszközeivel, a továbbiakban a tábori kórházalap részlegekbe a hadse
reg gépkocsi és a front légi szállítóeszközeivel történt. 

Az elsőlépcső hadosztályok 1,5-2 naponként 1-1 önálló egészségügyi 
osztaggal és 8-10 db sebesültszállító gépkocsival' kerültek megerősítésre. 
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A hadtáp tömegpll!!Ztító fegyverek elleni védelmét, őrzését és védelmét va-
.- !amennyi ellátási tagozat saját erőivel és eszközeivel szervezte meg. A 

hadtáp vezetése a hadsereg harcállásponton működő hadtáp operatív cso
port és a hadsereg hadtáp vezetési pont állománya útján történt. 

• 

A hadseregnek a front tartalékából átalárendelt más nemzetiségű 
hadosztály hadtápbiztosítása alapvetően a hadsereg hadtáp erőinek, esz
közeinek és anyagainak igénybevételével történt. A felhasznált anyagi 
eszközök pótlása a Varsói Szerződésbe tömörűlt államok haderóinél egy
ségesített anyagok esetében hadszíntérraktárakból, lőszertároló pontokról, 
kirakó állomásokról, polgári vállalatoktól és a hadsereg mozgó anyagi 
alapból, a nem egységesített anyagokat illetően a front hadtápból történt. 
A sérűltek a hadművelet 1-2. napján a VEKAR-ba, a továbbiakban a 
tábori kórházalap részlegekkel egyűtt telepűlő front kórházalap részle
gekbe kerűltek leadásra. 

A hadtápvezetés orosz nyelven valósult meg. Ennek biztosítására a 
hadsereg hadtáp vezetési ponton a front hadtáptörzstől, a szovjet hadosz
tály hadtáp vezetési pontján a hadsereg hadtáptörzstől állandó jelleggel 
1-1 összekötő tiszt tartózkodott. 

A V ARAKOZASI K0RLl!TB0L INDITOTT 
TAMADO HARC HADTAPBIZTOSITASA.NAK MEGSZERVEZllSE 

A gyakorlatnak ez a része két mozzanatból tevődött össze. 

Az első mozzanatban a gyakorlatot végrehajtó hadosztály hadtáptör
zseknek hármas feladatot kellett megoldaniok, éspedig meg kellett szer
vezniök egyrészt a várakozási körlet elfoglalásának, másrészt az állam
határt biztosító megerősítő ezredeknek, és végű! a hadosztályok határvé
delmi harcának hadtápbiztosítását úgy, hogy az a hadosztályok támadásba 
való átmenete követelményeinek is megfeleljen. A mozzanatnak az volt a 
sajátossága, hogy azt „Feladat"-ként a békehelyőrségekben kellett meg-
oldani. · 

A hadtápbiztosítás megszervezése során a hadtáptörzseknek a fel
adattisztázása, az időszámvetés végrehajtása a hadtáphelyzet értékelése 
után, a levont következtetések alapján ki kellett alakitaniok elhatározásu
kat a kapott feladat hadtápbiztosítására, annak alapján ki kellett dolgoz
niok a hadtápbiztosítás tervét, el kellett készíteniök a hadtápintézkedést 
és annak kivonatait, fel kellett készülniűk elhatározásaik jelentésére. 

A feladat megoldásán keresztül egy sor általánosítható tapasztalat 
kerűlt felszínre. Ezek· összegzetten az alábbiak vallak: (1. vázlat) 

- a határbiztosító ezredek anyagi biztosítását a főerőknek a várako
zási körletbe történő beérkezése előtt a határmenti hadszíntérraktárak, 16-
szertároló pontok, polgári vállalatok készleteiből, valamint a határbízto
sitó ezred laktanyájában visszahagyott anyagokból, a továbbiakban a had
osztályraktárak készleteiből célszerű megoldani; 

- a határbiztosítás során keletkező sérűlteket és betegeket az ezred
segélyhelyen történő ellátás után az ezred eszközeivel polgári kórházakba 
célszerű leadni; 

105 



• 
: ' ., 

108 



1 

• 

- a várakozási körletbe beérkező csapatokat üzemanyaggal, élelem
mel elsősorban a hadosztály raktári készletekből kell feltölteni A vétele
zésre kijelölt hadszfntérraktárakba a hadosztály szállitóeszközei mellett 
legfeljebb a hadosztály másodiklépcsö ezredek eszközei indulhatnak útba 
vételezésre; 

- a hadosztályhadtápot a várakozási körletben két lépcsőben cél
szem elhelyezni. Az első lépcsőbe a megerősítő egészségügyi osztagot, a 
hadosztály gépjárműjavító zászlóalj egy részét, lőszer-, műszaki és üzem
anyag-szállító gépkocsikat szükséges beosztani; 

- a védelmi harc követelményeinek megfelelően a hadtápok részére 
tartalék körleteket kell kijelölni; 

- a hadosztály hadtáphelyettesek a rendelkezésre álló rövid idő alatt 
rendszerint csak nagyvonalakban tudják kialakítani elhatározásaikat; 

- a hadtáp törzsfőnökökre rendkívül sok teher hárul a hadtáp veze
tési pont törzsmunkájának megszervezése, összefogása, koordinálása te
rén, különösen az anyagi biztosítás tervezésében, a szállításban érdekelt 
több szolgálati személy együttműködésének megszervezésében és folya
matos fenntartásában; 

- a szolgálatiág-vezetők a jelenlegi tájékoztatási rendszer alkalma
zása mellett csak későn látják, hogy mikor, hol és milyen ellátási, bizto
sítási feladatot kell megoldani, s a hadtápbiztosítás, mint komplex feladat 
megoldása érdekében milyen részfeladatokat kell el végezniök; 

- az elhatározás jelentésére a hadtáphelyettesek megfelelő készség
gel rendelkeznek, azonban kellő jártasság hiányában még nem képesek 
elhátározásaikat röviden, logikus felépítésben jelenteni, és a jelentések 
nem eléggé lényegretörők. Az elhatározás tartalmát nem tudják sokolda
lúan megindokolni, és a lényegi összefüggéseket feltárni. 

A gyakorlat második mozzanatában a hadtáptörzseknek le kellett jut
tatniok az előző mozzanatban jelzett hármas feladat megoldására vonat
kozó intézkedéseket az alárendelt hadtáptörzsek részére, majd meg kellett 
szervezniök a támadó harc hadtápbiztosítását mind tömegpusztitó, mind 
hagyományos fegyverek alkalmazásával vívott harc követelményeinek 
megfelelően. A hadtáptörzsekkel szemben támasztott alapvető követelmé
nyek a következők voltak: 

- a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározást operatív csoporttal a 
harcállásponton dolgozzák ki és jelentsék javaslataikat parancsnokalknak, 

- biztosítsák a párhuzamos munkát egyrészt az operativ csoport és 
hadtáp vezetési pont, másrészt az operatív csoport és az alárendelt had
táptörzsek állományával, 

- a tervező munkát két változat - a tömegpusztító fegyverek al
kalmazásával és anélkül vívott harc követelményei - szerint végezzék, 

- az alárendeltek feladatait úgy szabják · meg, hogy a megszerve
zésre rendelkezésre álló 30 óra nagyobb része az alárendeltek számára le
gyen biztosítva, 

- szervezzék meg az együttműködést a szomszéd hadosztály és ezred 
hadtáptörzsekkel. 

A mozzanat megoldása során végzett munka tapasztalatai azt mutat
ják, hogy a hadtáptörzsek az elmúlt évek során megfelelően elsajátították 
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a várakozási körletből indltott támadó harc hadtápbiztosításának elméleti 
alapjait, a tömegpusztító fegyverekkel vívott harc. és hadtápbiztosítása 
alapelveit, s a hagyományos fegyverekkel vívott harc és hadtápbiztosítása 
sajátosságait. 

A támadó harc megszervezése során ezeket jól kifejezésre is juttatták: 
Az alapelvek és sajátosságok legkifejezőbben abban tükröződtek, hogy· , 

alapként a tömegpusztító fegyverekkel vívott harc követelményeit vették 
számltásba, a hagyományos fegyverekkel vívott harcot sajátosnak tekin-
tették. Elhatározásaik, hadtápbiztosítási terveik, hadtápparancsaik mind-
két változat szerint tartalmazták a hadtáp áttelepítését, az anyagi biztosí-
tás, a szállítások, s a várható egészségügyi veszteségek mutatóit. 

Vizsgáljunk meg ezekből néhányat. 

1. A tüzérségi előkészítéshez szükséges lőszert a harctevékenység kez
dete előtt a tüzelőállások mögött kiegészítő készletként földre rakták az 
alábbiak szerint: · 

Csapat 

hk. 
ho. 

____ j_ ;ü,-c Av. -~ Sv: 1 .. · - ··=--rö=n--
ja,'jM,0,610,6 I / 

1~~-1-~j 1-~,~~~,I, .. 60 

i to. , 40 [ 1_1__ j , 10 ! 

g1. h-o-.-.~i-ja. o.~~r 0,5 1 0,5 i--.. -,..-

J_ t~- 100_! __ ao l:.:so~J · 
150 

1 

1 9,5 i i 
, __ to-.--i~2-;-1·-=-1· =·-: 

ja . --~I 120. tü. dd. 

Az adatok hűen mutatják, hogy a harc mindkét változata esetén a 
tüzérségi előkészítést végre kell hajtani, s az ehhez szükséges lőszert ész
szerű földrerakott készletként felhalmozni. 

2. A fogy11sztási normák a harckocsi hadosztálynál a következőképpen 
alakultak: 
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Megnevezés 

(javadalmazásban) 

Fogyasztási norma __ --1 
A ! H i 

1 

Kiutalás 

A H 

0,32 0,4 
-- __ 1_ 

l lövész 0,32 

i t·· ---1-----
0,4 

' 2,0 i 1,5 2,0 
___ i_ . -~--·- -

! 2,0 1 2,3 

1~ --- __ 1_,5 __ 

----'··------1---~----
I o,8 : 1.0 

1 av. 
2,0 2,3 

1,0 pct. 0,8 

1 RPT. 

1-------
' 0,7 1,0 0,7 

1 

1,0 

1 SV. 

i hk. 
i ., 
j lé. 

1,5 2,0 

0,7 0,8 

' 
--~--1 0,9 1 1,0 i 

1,5 

0,7 

0,9 

' 

i 

2,0 

0,8 

1,0 

gépkocsi 

harckocsi 

1 __ 0,_35--1--o,_3 __ -,-- --o-,3-5 -

0,6 1 0,5 0,2 

0,3 

0,1 

Következésképpen a szállítási feladatok is különböző terjedelemben 
jelentk~tek, amint_azt az alábbi adatok tükrözik: 

Szilárd 

Megnevezés 
A 

1 
' 

hk. ho. 870 

1 g!. ho. 1450 

' tü. dd. 400 1 

H 
---! 

1 

1050 

1880 

550 
1 

A 

11 

24 

Folyékony 

1 H 

0 1 100 

0 

6 

220 

6 

3. A várható egészségügyi veszteségek közötti minőségi és mennyiségi 
különbségek az alábbiakban jutottak kifejezésre az első harcnapra vonat
koztatva: 

Sugársérült He- Ha-
1 

Megnevezés 
veny Vegyi Bioló- gyo-

Beteg 1 
1 má- reak- gial má-

elsöd- sod- tív nyos 
i leges lagos 

-----
1 % - \ 3 0,510,6 0,4 -10,410,081 
1 

A 
1 -----1 3600 600 1 720 480 - 480 1 96 fó 

1 0' ,O 1 - - 0,2 - - 1 0,8 0,1 1 
H 

1 - : - 1 - 1 240 1 - ---=- 960 1120! fő 

össz. 

4,98 

5576 

1,1 

1320 
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A gyakorlat ezen mozzanatának egy másik igen fontos tapasztalata 
az, hogy a hadtáptörzsek tervező, szervező munkája lassú. Ez egyrészt a 
kellő jártasság hiányára, másrészt szervezeti és munkaszervezési hiányos
ságokra vezethető vissza. :€rdemes részletesen áttanulmányozni az alábbi 
tapasztalati számokat. 

Fsz. 

1, 

2, 

3. 

4. 

5. 

6, 

A barckocsihadosztály badtáptörzs munkájának jellemzői 
a badtápbiztosítás megszervezése során 

A harc 
Megnevezés megszerve-1 

1 
zése 1. napján 2. napján 

időszakában 

, A PK HTPH elhatározásának 
kidolgozására fordított idó 17 óra V óra 4 óra 

A hadtáplntézkedés kiadásá-
nak időpontja a feladat kéz- 23 óra 10 óra 10 óra 
hezvételétöl számítva 

A hadtápblztosltásl terv ki- 28 óra dolgozására fordított !dó 

A hadtápblztosftási terv to-
vábbfejlesztésére fordított 5 óra e óra 
ld6 

A HVP operatfv csoportja ál.. 4 óra 8 óra 5 óra tal a H-on eltöltött !dö 

PK HTPH 3 óra 3 óra 3 óra 

-

---~ 
Pihenésre 
fordftott 

HTP TÖF 2 óra 3 óra 4 óra 

idő 

1 

Htp. terv. 
szerv. U. - 4 óra 3 óra 

Első áttekintés után is megállapítható, hogy a 30 órás megszervezési 
időszakot figyelembe véve a követelményeknek nem felel meg a törzs
munka üteme, ha az elhatározás a 17. órában kerül jóváhagyásra, s ha 
az intézkedés a 23. órában kerül kiadásra és ha a tervező munka a táma
dási készenlét előtt 2 órával fejeződik be. Az pedig az alkotó erő felőrló
déséhez vezet, ha a hadtáptörzs alapvető személyiségei a vizsgált időszak 
8-100/o-át fordítják csak pihenésre. 

Megnyugtató az a tapasztalat, hogy a párhuzamos munka végzésének 
jelentőségét a hadtáptörzsek ismerik. Ennek tudatában - összekötő tiszt 
útján - az alárendeltek felé előzetes intézkedést adnak kL lgy biztosítják 
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azoknak az adatoknak a Iejuttatását, amelyek a törzsmunka haladéktalan 
beindításához, s párhuzamos végzéséhez szükségesek. 

A várakozási körletből indított támadó harc hadtápbiztosítása a harc 
első napján a 2. sz. vázlat szerint kerül megszervezésre. A gyakorlat során 
szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a hadtáptörzseknek célirányo
sabban kell törekedniök a hadtápbiztosítási tervekben az ellátás dinami
kájának, tartalmának, a sebesültek kiürítése rendjének és módjának kife
jezésére. A gyakorlaton készített „hadtápbiztosítási terv"-ek mindezt még 
nem tükrözték kellö egyszerűséggel és közérthetőséggel. 

Az alárendeltek vezetésére, eligazítására, beszámoltatására a szervezés 
időszakában is nagy figyelmet kell fordítani. Elhanyagolása oda vezethet 
- mint ahogyan ez az egyik hadosztálynál is történt -, hogy az aláren
delt hadtáphelyetteseket a harc szervezésének időszakában 2 alkalommal 
is berendelték a hadtáp vezetési pontra. A második berendeléskor mint
egy 9 órát töltöttek el (tétlenül) a hadtápbiztositására vonatkozó parancs 
kézhezvétele céjlából. Az alárendeltek idejével ily módon való gazdálkodás 
adott helyzetben sűlyos következményekhez vezet. 

Az idővel való gazdálkodásban tapasztalt nagyvonalúság következté
ben a hadtápparancsok általánosan 4-5 oldal terjedelemben készültek, 
hangnemüket illetően nem a parancsoló, hanem az elhatározás kihirdeté
sének jellege dominált. Az anyagátadó pontok működésének kezdetét nem 
terepszakaszok birtokbavételéhez viszonyítva, hanem konkrét időpontok
kal határozták meg. Tartalmi fogyatékosságuk abban is megmutatkozott, 
hogy a hadtáp főerőkifejtés irányára hozott elhatározást a hadtáp telepí
tésére, a fogyasztási normák differenciálására, az alárendelteknek adott 
megerősitésére leírt utasítások nem támasztották alá, nem bizonyították 
meggyőző erővel. Igy az alapgondolat és a részletkérdések között ellent
mondás állt fenn. Mindemellett nyelvezetüket illetően terjengősek voltak, 
a katonai terminológia követelményeit nem vették figyelembe. 

A hadtáp együttmúködés szükségessége és lehetősége legkonkrétabban 
a harckocsi és a szovjet hadosztály hadtáptörzse között jelentkezett. A 
gyakorlat tapasztalatai szerint az egyíittműködés megszervezése és fenn
tartása során kölcsönösen tisztázni kellett az egymás értesítésének jeleit; 
a sávhatáron kívül eső után- és hátraszállitási útvonalak használatának 
rendjét; egységek, alegységek átalárendelése esetére azok ellátásának le
hetőségeit, rendjét; egymás erőkkel, eszközökkel, anyagokkal történő meg
segítésének módját; a sebesültek területi elv alapján történő ellátásának 
menetét; a technikai biztosítás területi elv alapján történő végzését; egy
más tájékoztatásának rendszerét; s mindennek érdekében az összeköttetés 
módját. 

Az együttműködést ezen a gyakorlaton közvetlenül a két hadosztály 
parancsnok hadtáphelyettese személyesen szervezte meg. A legjelentősebb 
problémát a nyelvi nehézségek okozták. 
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A VARAKOZA.SI K0RLETB0L INDITOTT 
TAMADO HARC IIADTAPBIZTOSITASANAK VEZET88E 

A gyakorlatnak ez a része szintén két mozzanatból tevődött össze. A 
hadművelet első napján a hagyományos fegyverek alkalmazásának viszo
nyai között folytatott harc, a második és harmadik napon a tömegpusz
tító fegyverek alkalmazásával folytatott harc hadtápbiztosítását kellett 
megoldani, vezetni. 

A hadtáp vezetése hagyományos fegyverek alkalmazásával 
vívott támadó harcban 

A törzsekhez befutott felderítési adatokból le kellett vonni azt a kö
vetkeztetést, hogy az ellenség a támadó hadművelet kezdetén nem szán
dékozik tömegpusztító fegyvereket alkalmazni. Következésképpen saját 
atomeszközeinek alkalmazására sem kerül sor. Rövid idő alatt nyilván
valóvá vált, hogy a hadtápbiztosítást a hagyományos fegyverek alkalma
zásának követelményei szerint kell végrehajtani. 

A hadtáptörzsek ebben a helyzetben fő figyelmüket a helyzet megis
merésére, hadtápbiztosítási tervükben foglalt feladatok tervszerű végre
hajtásának biztosítására, a helyzet változások figyelemmel kísérésére és 
azokra való reagálásra, s a másnapi harc hadtápbiztosításának megszer
vezésére összpontosították. 

E mozzanat főbb tapasztalatai a következőkben foglalhatók össze: 

- ismételten beigazolódott, hogy a harc megvívásának időszakában 
a helyzet nyilvántartására és elemzésére a hadtáptörzsekben néhány fős 
értékelő csoportot kell létrehozni. E csoport élére célszerű a hadtáp törzs
főnököt állítani. Ezen értékelő csoportnak képesnek kell lennie operatív 
intézkedések megtételére minden olyan csapat irányába, amelynek a harc 
során kialakult helyzete beavatkozást követel. Ez jól begyakorlott rejt
jelző tisztekkel, tiszthelyettesekkel érhető el; 

- a hagyományos fegyverekkel vívott harc vezetése során megkü
lönböztetett figyelmet kell fordítani a csapatok lőszerrel történő terv
szerű és folyamatos ellátására. Erre a megkülönböztetett figyelemre azért 
van szükség, mert arányaiban és abszolut méreteiben is a lőszer után
szállítása a legnagyobb feladat. Például a 630 tonna szállítótérrel rendel
kező harckocsihadosztálynál a harc első napján összesen 1050 tonna szi
lárd anyagot kellett utánszállítani. Ebből 905 tonna volt a lőszer. Ilyen 
nagy szállítási feladat megoldása rendkívül előrelátó, koordinált munkát 
követel; ~~J 

- a sebesültek keletkezésének fő iP!lny,rit az ellenség kibontakozó el
lenlökéseinek terepszakaszainál, körleteinél kell keresni, s időben az el„ 
lenlökések kialakulásakor kell a kiürítő eszközökkel, segélyhelyekkel ezen 
körletek irányába manőverezni; 
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- a hadtápok tömegpusztító fegyverek elleni védelmét, őrzését és 
védelmét hagyományos fegyverek alkalmazásával vívott harc esetére is 
teljes részletességgel meg kell szervezni. Csupán néhány konkrét rend
szabály aktív alkalmazását kell ideiglenesen szüneteltetni, s majd a tö
megpusztító fegyverek alkalmazására történő áttérés időszakában akti
vizálni; 

- az alárendeltek jelentési kötelezettségét konkrétan be kell hatá
rolni, s alapelvként azt kell elfogadni, hogy a hadtápbiztosítási tervben 
foglaltak végrehajtásáról elsősorban a hadosztály hadtápalegység parancs
nokok jelentései alapján kell tájékozottságot nyerni. A hadtápalegység pa
rancsnokok e célból minden nagyobb jelentőségű feladat helyzetéről kö
telesek jelentést tenni éspedig ha azt terv szerint sikerült végrehajtani, 
úgy a feladat megoldása után, ha akadályoztatva lennének a feladat tel
jesítésében, akkor az akadály jelentkezésekor azonnal. Nem járható az az 
út, hogy rendszeresen - például 4, vagy 6 óránként - követeljünk je
lentést az alárendeltektől. A napi egy alkalommal történő összefoglaló je
lentés elegendő információt nyűjt az elöljárónak, ha az tartalmilag meg
felelően, a lényegretörően van összeállítva; 

- a másnapi harc hadtápbiztosításának megszervezésére operatív 
esoportot kell kikülöniteni a harcálláspontra. Ez lényegében a hadtáp
törzs megosztását eredményezi. A törzset úgy célc;zerú megosztani, hogy az 

,operatív csoport a hadtáphelyettes vezetése alatt dolgozhasson, a hadtáp 
vezetési ponton tartózkodók zöme pedig a törzsfőnök irányításával ve
zesse a hadtápbiztosítási tervekben foglalt feladatok végrehajtását, érté
kelje az alárendeltek összefoglaló jelentéseit, készítse el és terjessze fel 
saját jelentését. A gyakorlat során előfordult, hogy a hadtáphelyettes 
operatív csoportjába osztotta be a törzsfőnököt ís, akit magával vitt a 
harcálláspontra. fgy a hadtáp vezetési pont irányítás nélkül maradt, a 
hadtáp összefoglaló jelentés késve készült el. Nem engedhető meg, hogy 
valamennyi vezető egyidejűleg távol legyen a hadtáp vezetési pontról. 

A hadtáp vezetése tömegpusztító fegyverekkel vívott 
táinadó harcban 

Amikor a felderítési adatokból kiszűrhető, hogy az ellenségnek szán
déka van áttérni a tömegpusztító fegyverek alkalmazására, a hadtápve
zetésnek egész szemléletében és tevékenységében át kell állnia erre a kö
vetelményre. Ez a következőkben kell, hogy kifejeződjön. 

Először is aktivizálni kell a tömegpusztító fegyverek elleni védelem 
rendszabályait. Fokozni kell a vegyi-, sugárfelderítést, végre kell hajtani 
a korábban elfoglalt köreltek váltását, a védőeszközöket készenléti hely
zetb<1 .. kell hozni, Másodszor pontosítani kell a hadtápbiztosítási tervben 
a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának körülményeire kidolgozott el
határozás mutatóit, s a közvetlen előkészületeket kell tenni a hadtápbiz
tosítás ezen mutatók szerinti megvalósítására. (3. sz. vázlat.) 

Megkülönböztetett figyelmet kell fordítania a tömegpusztíó fegyve
rekkel mért csapások hadtáp következményei felszámolásának konkrétan 
történő megszervezésére. Ennek jelentőségét a jelen gyakorlaton bekövet
kezett veszteségadatokkal kívánjuk érzékeltetni: 
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V eszwégek a bare Z. napján a hk. ho-nál 

------·--------------~-----------
1 1 Harci I' Személy 
1 1 technika ! Hadtáp technika 

. visszall E~I! gép-1 / kgs. ke- ,· 
nem vesz- hk. jármű, tgk. 1 gk. mence mko. 
térő teség 1 1 1 

1 ' 

rJ;:~~~ben:- : 150 1 360 35 40 ! 12 1 8 1 ·· - - 6 

---- ------- ---. ---- . --1--l--1-- ---
Első lépcsőben, i i : 1 i i ! 

másik irányban .. 
1

__:__l~i-l~:- ~--'- 3 -1--l-1--=--1-1-
120 ! 340 1 15 i 25 ; 6 : 2 1 - i 1 Második lépcsőben 

' 1 1 : ' 1------ :-1-----
, 370 1 960 1 65 1 90 ! 21 1 11 Összesen: 8 

1 . ' ,--1--1-,-- ----1----1--

, 7, 22·-1-11 1 -:-HVP-n 

Az ösz
szesből 

' ' 1 l-----1--'--1-- --1--1---'---'-- -

'1 :: :t-
1 

-~-1--~1--=--1---=--i-
1

-l-~l--=--'--=-
l-nél 19 1 35 i - - 1 12 1 2 [ 1 1 1 

Ilyen nagy volumenű veszteségek azonnali pótlása helyenként és ese
tenként igen operatív beavatkozást igényel. Meg kell követelni a hadtáp
híradás feszességét, mivel a harcnak ebben az időszakában megnövekszik 
az információáramlás a hadtápvezetés valamennyi szintjén. &demes át-· 
tekinteni az alábbi táblázatot: 

A harckocsi hadosztály llaoUáplllrz&ének láviraUorgalma 
a bare megviv6sának ldllszakában 

Rejtjelzés módja Honnan, hová 1 Beérkező I Kimenő 
· r~lö!járótól (-nak) 2 

1 

4 
Táblázattal 

alárendelttől (-nek) 61 45 rejtjelezve 
1 összesen: 1 63 49 

-

1 elöljárótól (-nak) 24 17 
Rejtjelzll géppel 

alárendelttől (-nek) - -rejtjelezve 

1 összesen: 24 17 

' 87 1 Mindösszesen: .., -- - --------
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A táviratok 20%-a a harc első napján, 60%-a a tömegpusztító fegy
verek alkalmazására történt áttérés napján, 20%-a a harmadik harcnap 
első felében került forgalmazásra. 

KÖVETKEZTETf!SEK 

A „SZIGETVÁR" gyakorlat azt igazolta, hogy a támadó hadművelet
harc várakozási körletekböl történő indítása a hadtápbíztosítás megszer
vezéséhez és végrehajtásához összességében kedvezőbb körillményeket 
bíztosit. A menetből indított támadó harc hadtápbiztosításának megszer
vezése, végrehajtása és vezetése lényegesen nehezebb és bonyolultabb fel
adat. 

A hadtáptörzseknek minden helyzetben nagy gondot kell fordítani az 
idővel való gazdálkodásra. Az a körülmény, hogy esetenként a veszélyez
tetettségi időszak elérheti a 25-30 vagy ennél több órát, nem jogosít fel 
arra, hogy a váratlanság tényezőjét figyelmen kívül hagyjuk és az idő
normát túllépve alakítsuk kí az elhatározást, vagy juttassuk el a felada
tokat az alárendeltekhez. 

A hadtápbíztositás megszervezésében és végrehajtásában megkülön
böztetett figyelmet kell fordítani a támadás tüzérségi előkészítéséhez szűk
séges lőszer lebíztosítására és a tüzelőállások közelében történő kiszállí
tására. 

A hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmét, őrzését és védel
mét csak konkrét rendszabályok komplex kidolgozásával és megvalósítá
sával lehet a követelményeknek megfelelően bíztosltani. 

Egyes részterületeken - például az élelemellátásban, vagy a fegyver
nemi anyagokkal való ellátásban stb. - tovább kell kutatni és kí kell 
alakítani a más nemzetiségű egységek, magasabbegységek kölcsönös át
alárendelése esetére azok ellátásának lehetőségeit és módjait. 
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