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A seregtest hadtápegységek háborúra történő céltudatos felkészítése 
sokoldalú bonyolult folyamat, amely alapvető feltételét képezi a hadtáp
biztosítási feladatok időben történő végrehajtásának és a hadsereghad
táp folyamatos működőképességének. 

A seregtest hadtápegységek állományának ·és technikájának zöme 
tartalékos, illetve a népgazdaságból biztosított. Ez a körülmény alap
vetően meghatározza a felkészítés lehetőségeit és módszereit is. 

A tartalékos állomány felkészítésének differenciáltságából adódóan 
egyrészt biztosítani kell a nem korszerűen kiképzett tartalékos legénység 
és tisztek rendszeres alapképzését, melynek során megismerik és elsajá
títják a beosztásuk ellátásához szükséges legalapvetőbb elveket, munka
módszereket, a biztosított és rendszeresített technika alkalmazását. Más
részt viszont biztosítani kell a parancsnokok és törz.sek vezetőkészségének 
folyamatos fejlesztését, a hadtápegységek teljes állományának össze
kovácsoltságát. 

Figyelembe véve, hogy a hadtápbiztosítási feladatok végrehajtása 
több hadtápegység összehangolt tevékenységén, szoms, állandó együtt
működésben, nem utolsósorban az elöljáró és alárendelt hadtáp tagozattal 
való szilárd kapcsolatán múlik, feltétlenül szükséges 2-3 évenként a 

* A Szerkesztő Bizottság közleménye: 
Folyó évi 4. számunk ezen rovatában közreadjuk a komplexitás gyakorlat 

egyes szervezőinek és végrehajtóinak az ott szerzett személyes tapasztalataik
ról leírtakat és az általuk felvetett kérdéseikkel kapcsolatos elgondolásaikat. 
F'elhívjuk az olvasók figyelmét arra, hogy az a gyakorlat, melyekre e cikkek 
vonatkoznak, első ízben tanulmányozta a hadműveleti hadtáp felső tagozatá
ban rr..úködó MN Tábori Hadtáp Előretolt Bázis kialakítás alatt álló szerve
zetét és munkáját. Ezért a szerzők elgondolásai ma még nem minden kérdés
ben igazoltak. 

Kérjük kedves olvasóinkat, juttassák el a Szerkesztő Bizottsághoz véle
ményeiket és javaslataikat a közölt cikkekkel kapcsolatban. 
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hadtápcsapatok mozgó bázis, illetve mozgó bázis részleg kötelékében 
történő gyakoroltatása. 

Tapasztalataink szerint az ilyen típusú hadtáp gyakorlatok megfelelő 
lehetőséget teremtenek a raktárak és szállító alegységek, javító egységek 
és műhelyek, ku. kom. csapatok együttműködési készségének kialakítá
sára és fokozására, ezenkívül elősegítik a HDS hadtáp működésének gya
korlatban történő komplex vizsgálatát, tanulmányozását és annak ered
ményeként a hadtápvezetés valamennyi szintjén a vezetési módszerek 
korszerűsítését. 

Az 1971 októberében végrehajtott „KOMPLEXIT AS II" hadsereg 
hadtáp rendszergyakorlat minden vonatkozásában megfelelt a hadtápcsa
patok háborúra történő felkészítésével szemben támasztott követelmé
nyeknek. 

A részt vevő állomány összetétele, technikai és anyagi eszközei, 
valamint a kialakított hadműveleti és hadtáphelyzet kedvező feltételeket 
teremtett a raktárak, szállító egységek, hadtáp híradó, kiszolgáló és 
műszaki alegységek, ku. kom. csapatok, javító és vontató erők szakmai 
feladatának, a hadtáp megóvása és működőképessége folyamatos bizto
sítása komplex rendszabályainak együttes, összehangolt begyakorlásához. 

A gyakorlat méreteit és a végrehajtás bonyolult körülményeit jól 
szemléltetik e. következő adatok. 

A gyakorlaton teljes vagy csökkentett állománnyal részt vett hét 
tábori raktár, két ö. gk. száll. z., egy ö. ku. kom. z., egy ö. eüo., egy-egy 
ö. műszaki, híradó és kiszolgáló szd., valamint a HDS MBF-ség. Össze
sen mintegy 2800 fő, 700 db gjmű. és 1100 tonna anyag gyakoroltatására, 
illetve alkalmazására került sor. Ténylegesen 600-800 tonna anyag 
került kiszállításra az alárendeltekhez. A ku. kom. csapatok 400-500 km 
katonai gépkocsi út kiszolgálását végezték el. 

Ez az állomány a gyakorlat elgondolásának megfelelően a HDS 
Mozgó Bázis Részlegét képezte. A Mozgó Bázis Főnökség pedig mint 
MBRF-ség szerepelt. Erőivel és eszközeivel a HDS első támadó had
műveletének hadtápbiztosítási feladatait szervezte és hajtotta végre a 
HDS támadásának másik irányában a közelebbi feladat teljesítése idő
szakáig; a hadművelet első napján csak hagyományos, a továbbiakban 
töpfe. alkalmazásának körülményei között. 

A gyakorlat egy ho. htp komplex foglalkozásra és egy feltöltött gl. 
ho. harcászati gyakorlatára épült, illetve részeivel kapcsolódott az 
MNHF-ség által vezetett KOMPLEXITAS anyagi rendszergyakorlathoz. 

A gyakorlat fő célkltfizésel a következőkben foglalhatók össze 

a) A mozgósítási és harckészültségi feladatok végrehajtása után a 
7 hadsereg hadtápegységek csoportosításának gyors, szervezett létrehozása 

a HDS első támadó hadműveletének hadtápbiztosítása érdekében. 

b) A fegyvernemi és hadtáp anyagi raktárak, javítóműhelyek, gk. 
száll. zászlóaljak szakmai feladatainak - egységes, centralizált vezetés 
alatt történő - gyakoroltatása, szoros összhangban a HDS hadtáp had-
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művelet alatti manővereivel, messzemenően figyelembe véve az ellenség 
várható behatásait, s ezek lehetséges következményeit. 

c) Fontos célkitűzés volt továbbá a HDS Mozgó Bázis (MBR) szilárd, 
működőképes szervezetté kovácsolása, és a hadtápegységek együttműkö
dési készségének fokozása, fejlesztése. 

Végül a gyakorlatvezetőség célként határozta meg a szervezeti elég
telenségek, feszültségek feltárását és hatékony, korszerű vezetési mód
szerek kialakítását. 

Összegezésképpen: megnyugtató választ kellett a gyakorlat során 
kapni a gyakorló hadsereg hadtápcsapatok - különös tekintettel a 
hadiállományú MBF-ség - teljesítőképességről, vezethetőségéről, vala
mint életképességéről. 

A vázolt célok elérése érdekében jelentős mennyiségű anyagrakodási, 
szállítási feladat tényleges végrehajtását, a hadtápcsapatok bonyolult, 
dinamikus mozgását, az ellenség behatásainak érzékeltetése céljából pedig 
imitált veszteségeket terveztünk, mind hagyományos, mind tömegpusztító 
fegyverek által. Ezek volumenét az alábbi számok érzékeltetik. 

A gyakorlat során rakodási munka keretében az ellátási tervek, 
utalványok, anyagelosztók alapján mintegy 300 t anyag került mozga
tásra. (A ténylegesen kiszállításra és átadásra-átvételre került anyagokat 
is ideértve.) 

Az áttelepülések és szállítási feladat-0k teljesítése érdekében gk-ként 
átlagosan 700 km-t használtunk fel. 

Az ellenséges csapások következményeinek felszámolása során meg 
kellett szervezni és végre kellett hajtani: 120 imitált sérült ellátását és 
60 db tehergépkocsi javítását, vontatását, ezenkívül el kellett végezni 
120 gépjármű és 500 fő teljes mentesítését. 

A gyakorló tisztek és tiszthelyettesek, sorállomány, valamint a tech
nika behívása lépcsőzetesen történt. 

A hadtápegységek parancsnokai és törzsei a teljes állomány behí
vása előtt törzsfoglalkozásokon vettek részt. A tartalékos legénység be
hívása -előtt a tartalékos tiszteket szervezett kiképzésben részesítettük, 
melynek keretében a MBRF-ség - mint vezetőszerv - felkészítésére 
12 napot biztosítottunk. A ku. kom. z. mozgósítását 2 nappal korábban 
t~rveztük és hajtottuk végre. !gy a zászlóalj már a hadtápcsapatok be
gyülekeztetése, közúti biztosítása során képes volt az állományának 
összekovácsolását tényleges forgalom mellett vége:zni. 

A gyakorlat a hadtápegységek rejtett mozgósításával kezdődött. A 
személyi és gépjármű állomány zöme - a kiegészítő parancsnokságok 
és „M" törzs parancsnokok tervszerű együttműködése eredményeként -
8 órán belül bevonult. A szállító zászlóaljak alegységei a málházás he
lyére - a FHKSZ elrendelése után a készenlét ütemében részeikkel -
képesek voltak elindulni. 

A HDS raktárak mozgókészleteinek felmálházása után megkezdődött 
a hadtápcsapatok begyülekeztetése a MBR körletébe. A HDS hadtáp
egységek mozgósításának és begyülekeztetésének vezetését a HDS opera-
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tív csoport hadtáp részlege végezte külön terv alapján mindaddig, amíg 
a MBR körletébe, a kijelölt átvételi pontokra az oszlopok be nem érkez
tek. A több irányból érkező hadtápegységeket három átvételi ponton a 
MBRF által kijelölt átvételi pont parancsnokok {és állományuk) vették 
át, akik a MBRF törzsével rádióösszeköttetéssel rendelkeztek. 

A hadtápegysél[ek átvételének rendje 

A hadtápegység előkészítő 
részlege: 

- tájékozódott a mktár tervezett 
települési helyéről, utakról, 
körletfoglalás rendjéről, hír
adás rendjéről, megteremtette 
a vezetés feltételeit; 

- megszervezte az oszlop veze
tés; forgalomszabályozást, 
híradást; 

- az átvételi ponton fogadta az 
érkező oszlopot és bevezette 

· a körletbe. 

Az átvételi pont PK-a: 

- jelentette az oszlop megérke
zését a MBRF-nek; 

- átvette az egység harcértékét; 
- átadta az oszlopparancsnok-

nak a MBRF intézkedését; 
- tájékoztatta a körlet belső 

rendjéről; 
- feljegyezte és jelentette a 

hadtápegységnél tapasztalt 
problér.lákat (pl. gk-ik le 
maradása stb.). 

Az átvétel során a parancsnokok jelentették az egység harcértékét, 
anyagi készleteit, _ technikai állapotát. A MBRF-től intézkedést kaptak 
a kijelölt körlet helyére, az elfoglalás rendjére, az anyagi· készletek fel
töltésére, és az őrzés-védelem, tömegpusztító fegyverek elleni -védelem 
rendszabályainak kidolgozására, életbeléptetésére. A felderítő előkészítő 
csoportok a kijelölt körleteik s a szükséges útvonalak - felderítése után 
az előbbi átvételi pontokon várták, majd ;,bevezették" alegységeiket 



települési helyeikre. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a fel.sorolt feladatok 
elvégzését ezzel a módszerrel csak akkor lehet végrehajtani, ha a csapa
tok 3-4 óra időkülönbséggel a begyülekező hadtápcsapatok előtt útba
indíthatók. A begyülekezést a hadtápcsapatok éjszakai menettel átlag 
25 km,'ó menetsebességgel a rejtett „M" elrendelésétől számított 21. 
órától a 40. óráig fejezték be. Figyelemre méltó, hogy a MBRF-ség és 
híradó százada a 15. órára képes volt elfoglalni a körletben kijelölt 
helyét. !gy elegendő ideje maradt a beérkező csapatok átvétele és a 
körlet tömegpusztító fegyverek elleni védelme, őrzés-védelme· megszer
vezésére. Ezt a kedvező időteljesítményt nagymértékben elősegítette, 
hogy a tiszti állomány már a teljes mozgósítást megelőzően behívásra 
került. A körlet elfoglalását jelentősen késleltette, hogy néhány szállító 
alegységnek a málházás helyére 4-6 órás menetet kellett végrehajtani 
a szállító zászlóaljak és a szállító raktárak kedvezőtlen megalakítási 
helyéből adódóan. 

A mozgósítás és begyülekeztetés tapasztalatai azt bizonyítják, hogy 
a kiegészítő parancsnokságok és „M" törzs parancsnokok kapcsolata, 
igényes együttműködés esetén a hadsereg hadtápegységek képesek gyor
san és szerve:aetten végrehajtani „M" és HKSZ feladataikat, illetve a 
meghatározott körlet elfoglalását. Néhány helyen - ahol az előbbiek 
ellenkezője volt tapasztalható - csak lényeges időeltolódásokkal tőrtént 
meg a feladatok végrehajtása. 

A továbbiakban a MBR körletébe begyülekeztetett hadtápegységek 
- előre kidolgozott 'kiképzési tervek alapján történő - s:aervezett össze
kovácsolására került sor. Hangsúlyozni kel:!, hogy az összekovácsolás a 
gyakorlat szerves részeként a szakmai és általános katonai feladatok 
végrehajtására épült és szorosan kapcsolódott a „M" és HKSZ feladatok, 
valamint a végrehajtott menet tapasztalataihoz. A tapasztalatok azt iga
zolták, hogy a rendkívül kevés idő igen intenzív és gyakorlatias „munka
közbeni" felkészítést tesz szükségessé, hiszen a beérkezés pillanatától 
megkezdődtek az anyagfeltőltések, és teljes értékűen biztosítani kellett 
" MBR tömegpusztító fegyverek elleni védelmét, őrzés- és védelmét, 
meg kellett kezdeni a műszaki munkákat. 

Az összekovácsolásnak ebben a szakaszában egyrészt az állomány 
meghatározott %-nak gyakorlati ismereteit kellett a várható feladatok 
által támasztott követelményekhez közelíteni, másrészt, és ez volt jelen
tősebb felelősségteljesebb, el kellett érni, hogy a sok önálló hadtáp
egység, raktárak, szállítók, MBRF-ség közvetlenei első ütemben raktáran
ként, második ütemben MBR szinten egységes vezetés alatt álló szilárd 
és cselekvőképes szervezetté alakuljanak. 

Összességében: a MBR-be és HDS HTPH-i tartalékba begyülekez
tetett hadtápcsapatok ebben az időszakban a közvetlen háborús alkal
mazásra történő felkészítést végezték, melynek során: 

- feltöltötték a technikát és elfogyasztott anyagi készleteket; 
- csszekovácsolták és továbbképezték a hadtápcsapat törzseket; 
- gyakoroltatták a személyi állománnyal tényleges feladataikat; 
- végrehajtották a hadtáp életképességét biztosító őrzés-védelmi és 

tömegpusztító fegyverek elleni védelmi feladataikat. 
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A fentebb vázolt felkészítési oélkitűzések elérése érdekében különö
sen hasznosnak biwnyult - gyakorlásképpen -: különböző vegyes szál
lítmányok megalakítása és mindenoldalú biztosításának megszervezése, 
majd rövid menet után a raktárakhoz történő ··visszairányítása és a fel
málházott készletek . visszarendezése. 

A gyakorlat következő mozzanatában a MBRF és törzse, valamint 
a hadtápegység parancsnokok a HDS PK HTPH intézkedése alapján 
megszervezték a támadó hadművelet első .napjára meghatárowtt hadtáp
biztosítási feladatok végrehajtását és a MBR áttelepítését. 

~i Jellemez&e .a. ~ervezó•szerv~ m~ka mechanizmusát? (1. sz. vázlat.) 

Mindenekelőtt . az, hogy a MBR vezetése egyértelmű centralizáltság
gal a MBRF-ségén keresztül valósult meg. A MBRF hadtápintézkedést 
kapott, · melynek két példányos mellékleteit képezték . a szállítási terv
.feladatok, · szakmai intézkedések és. anyagelosztók stb., · azzal a céllal, 
hogy az egyik p~ldány azonnal kiadható legyen a,:· illetékes raktár és 
szállító. zászlqalj parancsnokok részére, niíg a második példány vala
mennyi MBRF'-ségre · háruÍO' koordinációs vezetési feladatok alapjául 
szolgáljon. · · · · · ' · · · · • · · ' · · · · 

A tapasztalat azt. igazolta, liogy a MBR folyan:,atos és fennakadás
mentes műköc~ése csak a. .MBRF egyszemélyi vezetése méllett . lehetséges. 

Á MBRF:nek és tö~zsének a raktá,:parancsnokok Jelentései. és saját 
számvetései. alapján .időben meg kell szervezni a rakodási feladatok 
végrehajtását, szabályozni kell a szállítmányok besorolásának helyét és 
minden pldalú biztosítását. . . . . . . 

Meg kell teremteni a párhu:µ,mos m~n.k<1 feltételeit a szakmai intéz
kedések gyors továbbításával,· előzetes intézkedések kiadásával, melyek 
.alapján a raktárparancsnokok képesek az anyagelőkészítéssel kapcsolatos 
. munkákat megkezdeni. · . · · . ·· . ·· · 
. . . .. Á.z anyagok kiszállításhoz történő. előkészítése né)lány igen érdekes 
kérdé<lre hívta fel .a figyelmünket. Az egyes raktárak állománya, tárQló 
részlegei saját erőikkel csak nagy erőfeszítések árán tudták az egyébként 
_csökkenti mennyiségű an:yagmozgatási feladatokat végrehajtimi. A szállí
táshoz. történő előkészítés pedig az anyagok 30-400/o-ának időleges földre 
rakását tette Szükségessé. Az anyagok földre rakíisának elkerülése végett 
néhány raktárparancsnok üres szállítókapácitást · is igényelt. 

· M.i következik ebből? Nyilvánvaló, hogy a szállító csapatok tároló 
és beszt.llító funkcióját nem .lehet szétválasztani,. tehát .nem lehet csak 

· az anyagok tárolására biztosítani a szállítóeszközök · egy részét, ugyan
akkor más szállítóeszközökkel csak száÍlítási. feladatokat végrehajtani. 

· A megoldás tehát az lesz, hogy az an:yagok egy részét - raktáron 
. belül . és raktárak között az anyagok fontossági sorrendjét figyelembe 
.e véve ~ földön kell tárolni és így felszabadult szállítóeszközöket a fő

feladatok végrehajtására kell összpontosítani, illetve az alapvető anyagi 
készletek, raktáoak mozgékonyságát kell biz.tositani.. 

Ehhez .·viszont előre kell lépnünk az ,anyagi . készletek időj,írás. elleni 
· védelmét ·J:,iztositó .eszközök megteremté~ben, t<!vábbá a rakodólapokon 
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való tárolás, és az anyagmozgatás korszerű gépi eszközeinek alkalmazása 
terén. Ezekre egyébként felhívja a figyelmet az a tapasztalat is, mely 
szerint a. szállítási feladatok megszervezésére és végrehajtására fordított 
összidő 35-400/o-át a rakodási idő tette ki. A MBR rakodási kapacitásá
nak elégtelenségét jól tükrözi a 3. sz. mellékleten vázolt rakodási szám
vetés, amely a hadműveleti első három napi feladatait tartalmazza. 

A szállítmányok megalakítása a MBRF által meghatározott besoro
lási pontokon történt. A megrakott szállítóeszközöket a raktárakból a 
raktárparancsnokok által megbízott személyek soroltatták be és adták 
át a szállitmányparancsnoknak. 

A szállitmányparancsnokok az indulás előtt részletesen tájékozódtak 
a menetvonal út- és forgalmi viszonyairól, a szállító oszlop minden oldalú 
biztosításának menet alatti lehetőségeiről, a vezetés rendjéről. A szállít
mányok belső szilárd vezetési rendjének kialakítása fontos volt, hiszen 
egy-egy szállítóoszlop állománya 6-8 ö. hadtápegységből tevődik össze. 
Ezen felül egy-egy szállitóoszlopba két szállító zászlóaljhoz tartozó 
szállitóegységek is beosztásra kerültek. 

A gyakorlat tapasztalatai azt bizonyítják hogy a szállítmányparancs
nokok felkészftése, a szállítmány minden oldalú biztosítása és a szállít
mány irányításának, vezetésének helyes, körültekintő megszervezése az 
anyag biztosítási feladatok realizálásának kulcskérdése. 

Az anyagi eszközöket 80":"o-ban HDS AAP-on, 200/o-ban közvetlenül 
az alárendelt raktárakban adták át. 

Az anyagátadópontok működtetését a MBR állománytáblából ideig
lenesen létrehozott szerv végezte, melynek állománya a parancsnokból, 
2-3 tiszt segítőből, forgalomszabályozó és kiszolgáló állományból tevő
dik össze. Az anyagátadópont parancsnoknak ismernie kellett szállitmány
szám szerint az elöljárótól az alárendeltek felé irányuló teljes anyag-

. forgalmat. Az anyagok tervszerű és megbízható átadását. az AAP-ok 
rendszere jól biztosította. Gyakorlatilag lehetővé tette a csapatokhoz 
közelfekvő területre a közúti komendáQs zászlóalj irányítása mellett, 
előre kidolgozott terv alapján, a folyamatos anyagáramlást. 

Az esetek többségében lehetetlen az alárendeltek száHítóeszközeinek 
és a HDS adott szállítmányának azonos időben, azonos helyre való be
érkeztetése. Elegendő arra gondolni, hogy a „menet alatt bekövetkezendő 
csapások, útrombolások", útvonalmódosítások a gyakorlat során is több 
órás késéseket okoztak. Az alárendeltek szállítóeszközeinek beérkezése is 
rendkívül bizonytalan, ezért az látszik célszerűnek, ha a HDS szállító
eszközei a lehető legnagyobb ütemben előreszállítják az anyagi eszközöket 
a kijelölt és berendezett AÁP-okra és ott csak akkor adják át gépkocsikra, 
ha azonnal megoldható. Amennyiben az nem lehetséges, akkor a szAllitási 
feladatok idöben történő végrehajtása érdekében az anyagot földre kell 
rakni, az alárendeltek pedig az anyagfelhasználás, illetve a beérkezés 

· ütemében emelik fel a részükre biztosított készleteket. Természetesen ez 
ismét az anyagok rakodólapon való tárolásának és a rakodógépek alkal
mazásának kérdését veti fel. 

Az anyagátadópontok működtetése, a szükséges szervezeti feltételek 
--megteremtése a -MBRF-ség feladatát képezi. E követelmény teljesítése 
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érdekében célszerű volna azonban külön erre a célra- szervezett AAP 
parancsnokságok létrehozása, amelyek megfelelő híradással, állománnyal 
és speciális szakmai felkészültséggel rendelkezve képesek volnának az 
anyagi eszközök fogadására, az ideiglenes földre rakott anyagok tárolásá
ra, őrzésére és átadására az alárendeltek részére. A szállítmányok irányí
tása a közúti komendáns zászlóalj híradó rendszerén keresztül valósult 
meg, úgy hogy egyrészt a közúti komendáns zászlóaljparancsnok 
és MBRF között a gyakorlatvezetőség együttműköt;lési híradást szervezett, 
kísérletképpen a rendszeresített híradóeszközökön felül, s ezáltal 
biztosította a MBRF folyamatos informá!ódási lehetőségét a KGU-ak 
helyzetéről és a szállítmányok mozgásáról, másrészt mindkéi paraIÍ.csnokot 
kötelezte az állandó, szoros együttműködés, kölcsönös tájékoztatás meg
valósítására. Ezen rendszabályok szükségességét a későbbiek folyamán a 
MBR áttelepülése és a szállítmányok menet alatti vezetésének tapaszta
latai aláhúzottan igazolták. 

A MBR áttelepítésére akkor kerülhet sor, amikor a HDS 2. lépcsőjé
ben levő csapatok befejezték az átcsoportosítást és az utak szabaddá 
váltak a HDS hadtápegységek előrevonásához. Ebben az időszakban - a 
hadművelet 2. napjának reggelén - a· megalakított és indulásra kész 
szállítmányokat gyors ütemben meg kellett indítani a HDS AAP-jára, 
majd két óra múlva a teljes ·MBR is _megkezdte· a menetét két menet
vonalon a ku. csapatok által működtetett hadsereg utakon. Ezzel pár
huzamosan kellett készülni a MN TEB átadásra tervezett anyagi esz
közeinek átvételére is az új települési körletben. 

A MBRF -ség - sz.ámolva az ellenség légi tevékenységével és ennek 
során tömegpusztító fegyverek alkalmazásával - az oszlopok végén erős 
technikai zárórészlegcket meneteltetett, ahova a szállító zászlóaljak 
segélyhelyeit és javító-vontató erőit osztotta be. 

Az oszlopok előremozgását a MBR közvetlen műszaki szd.-ból szer
vezett felderítő részlegek és MBO-ok biztosították. Itt kell megjegyezni, 
hogy ezek a műszaki gépek 15-20 kmló menetütemükkel jelentősen las
sítják az oszlopok mozgását, így csak szükség szerint alkalmasak a fel
adat m.:,goldására. Feltétlenül szükséges néhány gyorsjáratú műszaki 

munkagép biztosítása a hadtáp műszaki század állományába. 
Az áttelepülés megkezdése után a HDS FGU-on menetben levő egyik 

szállítmányt és az adott útszakaszon elhelyezkedő közúti komendáns al
egységeket vegyicsapások érték, , az útvonal egy rés~e szennyeződött. 
A csapások észlelésekor a közúti kom.endáns.-zászlóalj parancsnoka azonnal 
intézkedett az útszakasz lezárására, a FGU vonalvezetésének megváltoz
tatására, a KUT erőivel való berendezésére, és a csapást szenvedett 
valamennyi erő- és eszköz kivonására a szennYezett területről, majd a 
vegyimentesítés végrehajtására. A csapások leküzdését és a tett intéz
kedéseit jelentette a HDS HVP-ra, illetve tájékoztatta a menetben levő 
oszlopok parancsnokait. 

A mozzanat további részében a MBR egyik oszlopát „légi csapás" 
érte. A csapás következményeinek felszámolása érdekében az oszlop pk. 
az út mentén sebesültgyűjtő pontokat jelölt ki. A következmények fel
számolását egy operatív csoportra és a TZR-re bízta, .,- s főerőkifejté

sét az oszlopok további gyor.s .. szervezett mentének .biztosítására for-
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dítva - intézkedett a menet továbbfolytatására. A vegyi- és légicsapás 
következményeinek felszámolása 1,5-2 órát vett igénybe, a HDS 2 sz. 
VT beavatkozását is figyelembe véve. 

A mozzanat tapasztalatai arra hívják fel a figyelmet, hogy a hadtáp
csapatokat ért csapások esetén első követelmény a csapás körzetének 
lezárása, és a csapást nem szenvedett erők és eszközök gyors, határozott 
továbbirányítása megszabott feladataik végrehajtására. A következmé
nyek felszámolására a teljes állományt fel kell készíteni, azonban ren
delkezni kell azonnal alkalmazható tartalékokkal is, mint a közúti tar
talék illetve az oszlopok végén összevont egészségügyi és egyéb erők, esz
közök. 

Végül ilyen körülmények között - az elöljáró felé szükséges jelen
tési kötelezettség mellett - rendkívül nagy szerepe van a helyszínen 
történő határozott, önálló intézkedésnek a közúti komendáns csapatok 
parancsnokai, illetve az egyes hadtáposzlopok parancsnokai részéről. 

Az áttelepülés után fontos feladatnak bizonyult a szállítási feladat
ból visszatérő szállító eszközök fogadása, a raktárakhoz történő irányí
tása, illetve új szállítmányok képzése. 

Ennek érdekében célszerű a körlet határán EAP-okat létrehozni. A 
EAP PK feladata a visszaérkező, illetve az alárendeltektől vételezésre 
érkező szállítóeszközök raktárakhoz történő irányítása. Ehhez megfelelő 
híradást és belső forgalomszabályozást kell biztosítani. Például meg kell 
szervezni az érkező oszlopok kísérését is a körleten belül. 

A szakmai feladatokkal párhuzamosan meg kellett szervezni a tömeg
pusztító fegyverek elleni védelmet, őrzést és védelmet, melynek kereté
ben kiemelt feladatot jelentett az új „T" körlet előkészítése, utak, át
ereszek megjavítása, forgalomszabályozás megszervezése, a körlet gyors 
- több irányba lehetséges - elhagyása feltételeinek megteremtése. Az 
esetleges - tömegpusztító fegyverekkel mért - csapások következmé
nyeinek felszámolása érdekében szoros együttműködést kell szervezni a 
MBF-ség, közúti komendáns zászlóalj, HDS STGYH, valamint a közel
ben elhelyezett HDS 2 sz. VT között. Ennek során a tömegpusztító 
fegyverek elleni védelem tervében rögzítésre kerültek többek között a 
MA-ok tervezett települési helyei, a körlet elhagyására alkalmas utak 
!orgalomszabályozásának rendje, a MBR mentőosztagok állományának 
és alkalmazásának rendje, a kölcsönös tájékoztatás lehetőségei, eszközei, 
követelményei. A gyakorlat elgondolása szerint a MBR körletére az ellen
ség 50 KT hatóerejű „ATOMCSAPÁST" mért. A gyakorlatvezetőség 
megszervezte a csapás, valamint a csapást szenvedett raktárnál a köve
telmények imitálását. (Egő torlaszok, 40 fő imitált sérült, 30 db gk. ki
vontatás1', 16 db roncs gépkocsi elhelyezése stb.). 

A következmények felszámolása a HDS VT javító-vontató zászlóalj, 
a közúti komendáns zászlóalj, a MBR állományának együttműködésén 
alapul. A csapás idején az URH OK megszűnt, a hadtápcsapatok irányí
tása OK tiszteken, motorkerékpáros !orgalomszabályozókon keresztül 
valósult meg. A MBRF kettő mentőosztagot hozott létre a körlet két 
különböző, kellő manőverezési lehetőséget biztosító pontján. A mentő
osztagokkal a gyülekezési körlet elfoglalását gyakoroltatta, és a mentő-
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osztag-parancsnokok, valamint a MBRF4g között rádióösszeköttetést 
szervezett. Az egyik mentőosztag állománya a műszaki századból, egy 
szállító z. segélyhelyből, gépkocsivezetői részlegből, vegyi-sugár felderítő 
rajból tevődött össze. A MBR mentőoszaga 15 percen belül gyülekezett 
és egy órán belül beérkezett a csapás körzetébe. A torlaszok megszünte
tését, sebesültek összegyűjtését, gépkocsik kivontatását 50 perc alatt haj
totta végre. A csapást szenvedett ra. erőinek és eszközeinek mentését 
rendkívül megnehezítette, hogy a raktár mentésre szoruló gk.-ai sűrű 
erdőben, keskeny erdőátvágásokban települtek. Az itt keletkezett torla
szok, tüzek és a korlátozott mozgási lehetőségek a mentőosztagba beosz
tott állomány tevékenységét, valamint az adott körlet elhagyását jelentő
sen gátolták. Ez a tapasztalat véleményünk szerint ismételten felhívja a 
figyelmet az elhelxezkedés, település komplex rendszabályainak betar
tására. Ennek során nem szabad egyik rendszabályt a másiknak alá
rendelni és viszont. Például: a rejtés, álcázás követelményét nem lehet 
egyoldalúan az adott hadtáp objektum működőképessége, mozgékony
sága rovására megvalósítani. 

A csapást követően a ku. kom. z. megszervezte a „T" körlet út
vonalainak forgalomszabályozását. A HDS 2 sz. VT pedig két mentesítő 
állomást telepített. 

A körlet elhagyása után a hadtáp oszlopok a műszeres sugár ellen
őrzés terepszakaszán sugárellenörzést, majd ez alapján teljes, illetve 
részleges mentesítést hajtottak végre saját eszközeikkel, illetve a HDS 
mentesítő állomásain. 

A következmények felszámolását a MBRF operatív csoportja irányí
totta, míg a törzs másik része a „T" körlet elfoglalását, a soronkövetkezö 
szállítási feladatok végrehajtását, és a körletből távollevő alegységek „T" 
körletbe való irányítását vezette. 

A mozzanat végrehajtása alapján megállapítható, hogy a MBR a 
körletet 1-1,5 óra alatt képes teljes állományával elhagyni és a „T" 
körletet 2-4 órán belül elfoglalni, a csapást szenvedett erőket és eszközö
ket pedig saját erőiből szervezett mentőosztagával viszonylag rövid idő 
alatt szervezetten kimenteni. 

A hadsereg hadtáp rendszergyakorlat eredményesen biztosította a 
hadtápegyságek kötelékben történő összekovácsolását, és háborús fel
adataik végrehajtására történő felkészítését. Egyben hasznos tapasztala
tokat adott a zömmel tartalékos állományú hadtápegységek felkészítésé
hez, az összfegyvernemi HDS hadművelet hadtápbiztosítási feladatainak 
gyakorlatban történő szervezéséhez, végrehajtásához. 

A gyakorlat kidolgozása, levezetése és végrehajtása közben szerzett 
tapasztalataink egyértelműen azt igazolják, hogy a hadtápbiztosítás fel
adatainak végrehajtását csak az abban érintett hadtápegységek, (bele
értve a fegyvernemi anyagi szerveket is) egyidöben történö komplex 
működtetésével lehet megbízhatóan elsajátíttatni. 

, Ennek alapján feltétlenül szükséges valamennyi hadtáp szerv 
- HVP-ról történő - összehangolt, centralizált vezetőtevékenységének . 
megvalósítása is. 

A HDS hadtápcsoportok „M" és harckészültségbe helyezési rendszere 
alapvetően biztosítja a hadsereg hadtáp létrehozását, azonban - figyelembe 
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véve a gyakorlatnak -· azt . a .tapasztalatát, mely szerint a HDS hadtáp -
felkészítéséhez legalább 2-3 nap szükséges - célszerű, ha a „T" és 
harckészültségbehely<ezési feladatok beveztése a lehetőségek függvényé
ben minél korábban megkezdődik ezeknél az egységeknél. 

További előrelépés · szükséges a tartalékos tiszti és legénységi állo
mány kiképzése területén. A kikép'rest - jó és átgondolt személyi ki
válogatás alapján - gyakorlatias, konkrét beosztásra történő felkészíté~ 
sének kell jellemezni. A tartalékos tiszti kiképzést a hivatásos állomány 
kiképresi rendszerével összhangban elsősorban törzsfoglalkozás, hétdi
játék, parancsnoki és· törzsvezetési gyakorlat módszerével kell folytatni. 

A HDS MB hatalma.s, szerteágazó és bonyolult szervezet, melynek 
rugalmas és gyors működése a jelenleginél jobb feltételeket igényel 
elsősorban a híradás, a MBF-ség szervezete (3. sz. melléklet) a mozgó
ké:szletek csomagolása, készletezése, a rakodás korszerűsítése területén. 

A gyakorlat folyamán igazolást nyert, hogy a bonyolult .és nagy-. 
volumenű eilátási..:szállítási feladatok, valamint a működőképesség folya~ 
matos biztosítása csak akkor lehetséges, ha a HDS MB erőit és esz
közeit a főfeladatok megoldására összpontosítjuk és megfelelő tartalék
kokat képezünk, melynek viszont alapvető feltétele a HDS MB-on belüli 
egyszemélyi szilárd, folyamatos és kellő arányban centralizált vezetés. 

A hadtápbiztositási feladatok végrehajtása a MB, a közúti esapatok. 
a ho. hadtápok összehangolt- tevékenységét igényli, amely csak a jelen
leginél szorosabb együttműködéssel és az együttműködés feltételeinek 
megteremtésével valósítható meg; 

A MB kötelékébe tevékenykedő hadtápegységek minden oldalú biz
tosítása magasabbegység típusú hadtápszolgálat létrehozását teszi szük
ségessé. A seregtest raktárak, javító és vontató, valamint egészségügyi 
erők, eszközök ezt a szerepet semmiképpen nem tölthetik be, viszont a 
sokoldalú igen feszített feladatokat megoldó hadtápcsapatok anyagi, 
teehnikai és eü. biztosítása legalább olyan nehéz és nagyvonalú feladat, 
mint bármely más seregtest közvetlen maga.sabbegységnél. 

A gyakorlat tapasztalatainak birtokában célszerűnek látjuk és java-
soljuk: · 

- a MBF-ség és közv-etlenei szervezésének, technikai eszközeinek 
felülvizsgálását, és a seregtest hadtápegységek vezetési módszereinek. 
további korszerűsítését. 

- A hadtápcsapatok törzseinek felkészítése érdekében kétévenként 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok lefolytatását, híradó eszközök 
alkalmazásával terepen. · 

- A hadsereg mozgókészletei csomagolásának korszerűsítését, ame-:
lyet az időjárás viszontagságai elleni védelem, tömegpusztító fegyverek, 
elleni védelem egyaránt indokolttá tesz. 

- A mozgókészletek rakodólapon való tárolása, rakodógépek alkal
mazása kérdéseinek kidolgozását és perspektivikus megvalósítását. 

A gyakorlat tapasztalataiból a teljesség igénye nélkül csak a leg
általánosabb kérdésekkel foglalkoztunk. Az egyes szakmai területek 
problémáinak vizsgálata, elemzése további feldolgozást igényel. 
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A HDS MBR vezetésének és a szállítmányok megalakításának 
rendszere 
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-1, sz. melléklet 

l!TP intézkedést ·adott ki, melynek mellékletét képezték az anyagelosztók, 
utalványok, szállítási tervfeladatok. 

Az MBRF megszervezte a rakodást, a szállítmányok besorol tatás át és 
mindenoldalű biztosítását. Intézkedett a feladatok egyértelmű koordinált végre
hajtására .. 

Megszervezte az együttműködést a ku. kom. z.-pJ{.-kal. Ellenőrizte a végre
hajtást. 

Opératív nylivántartásokat vezetett az anyagok mennyiségéről, táro.lási 
módjáról, szállítóeszközök helyzetéről, szállítmányok mozgásáról. 

· A száll. z.-parancsnok és raktárparancsnok közötti együttműködés alapján 
a.r~ktárparancsnok intézkedett a szállítóeszközök besorolására. 

A szállítózászlóalj-parancsnok a kijelölt szállítmányparancsnokot készítette 
fel és részére szállítási parancsot adott ki írásban~ 

A szállító gk.-k raktáranként besoroltak. A raktárparancsnokok a gk.-kat 
a szállítmány besorolási pontjára irányították. -

A szállítmány rendezését és útbaindítását ·a szállítmányért felelős száll.~z.
törzs végezte. 

Az útbaíndítás az MBRF engedélye alapján történt. 
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a „KOMPLEXITAs U" gyakorlaton tervezett 2.. sz. mellékle.t 
. anyagmozgásokról, és a rakodás biztosítás lehetőségeiről 

A végrehajtás Ag, megnevezése és súly t-ban Ossz. Rakodó erő· 
számv. fő 

m --- -----•• ;;í "' 1l • Az anyagmozgatás "' . ·- ~ " indoklása " ~-
.., .. m e. •'1 e m 

honnan hova ,ll sz. ,. •.: " l~ - .. ~ 
"' • t - =i „ . ., • N .; É .cl d -!: ~~ 'ii ~ ·• ~ ;· .. :2 N 

a) " s & ~ ~ . " - .. 
1 MBR. 1 HDS. AAP. 7191312 l 49 601 

-

kiszállítás 28 77 23 936 372 . 

1.nap - - -- - ---- ---- - --- ---- ------ 1371 108 188 80 
ag. átv. és átraká LTP. HDS. MBR. 795 795 

1 MBR. 

--·-- -------· -·----- ·------ -- --- -- -- . - -

kiszállítás HDS. AAP .. 1019 291 40 16 47 40 35 1 1198 291 : 

2.nap -,---- - - - ---- - ---- ----- -- - - 3011 108 341 233 
ag, átv. és szállít TEB. MBR. 1653 10 150 1813 . 

- - -- -- . ., .. -- -~-- -- - - ---- ---- --- ·- ·- ----
kiszállítás Jl;!BR. HDS. AAP. :913 268 25 7 13 10 20 994 268 

- ---- -- ·---- -- ----- -- --
ag. átv. és szállít 3.nap TEB. MBR. 1319 108 15. 125 10 1577 3021 108 342 234 -- - ---- - - -- -- --

Kiszállítás a 
ag. átv. és szállít TEB-től a HDS 

1 1 

1 
1 4501200 MBR-hez. 1 1 1 

Megje(IJlzés: - csak a szilárd anyag rakodásához számoltunk munkaerőigénnyel; 
- gépi rakodással nem számoltunk, mert a biztosított rakodógépek mennyisége és minősége, terepen való 

alkalmatlansága és az anyagtárolás jelenlegi módszerei jelentős mérvű anyag gépi úton történő rako
dását nem tette lehetővé; 

- a rakodási feladatok a többszöri anyagátrak.ás, megfelelő anyagcsOportosítás, raktárakban történő kész-
letezés miatt a tényleges szállítási feladatok többszörösét tették ki. · 
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