
Néhány javaslat a csapatrepülő alegységek ellátásának 
megszervezésére 

Bal o g h L a j o s alezredes 

Az 1971. októberben lefolytatott „Komplexitás" gyakorlaton szerzett 
tapasztalatok felhasználása nagy jelentőséggel bír a Magyar Néphadsereg 
egész hadtáp szolgálata szempontjából„ A hadtáp tisztek ismereteinek 
gyarapodása, a magasabb szintű hadtáp „M" törzsek összekovácsolása 
mellett alkalmat adott arra is, hogy néhány problémára felhívja a figyel
met. 

1. A hadsereg technikai fejlődésével egyidejűleg jelentős fejlődés ta
pasztalható a csapatrepülő egységek (alegységek) technikai fejlődésében 
és a technika alkalmazási területein. Az eddigi évek során a csapatrepü
lők - szárazföldi csapataink érdekében - alegység kötelékekben kerül
tek volna alkalmazásra. Egységkötelékekben tervezett alkalmazásuk -
éppen a „Komplexitás" gyakorlat tapasztalatainak felhasználásával -
megkívánja, hogy a további hadtáp biztosítási kérdések (a téma aktuali
tása szempontjából is) új megvilágításban kapcsolójanak a hadsereg ellá
tási rendszerébe. 

A csapatrepülők hadtáp biztosításával kapcsolatos kérdéseket két 
részre bontva célszerű vizsgálni: 

- a továbbra is alegység kötelékben felhasználásra tervezett (az 
összfegyvernemi magasabbegység 'érdekében tevékenykedő) csapatrepülők 
hadtáp biztosítási kérdései és 

- az egységkötelékben (a seregtest érdekében) tevékenykedő csapat
repülők biztosítása. 

1. Az összfegyvernemi magasabbegységek érdekében tevékenykedő 

repülő (helikopter) alegységek közvetlen hadtáp biztosítását a hadtáp 
szervek végzik. Anyagellátását az összfegyvernemi magasabbegységek PK 
HTPH szervezi meg. Problémát okozhat, különösen az ország területén 
kívül, a repülők üzem- és kenőanyagokkal való további ellátása. Ezen 
anyagokkal való további ellátás céljából a Hadsereg Mozgó Bázist alkal
massá kell tenni a szükséges re. üzem- és kenőanyagok tárolására és ki
adására. A Hadsereg Mozgó Bázison tárolandó re. üzem- és kenőanyagok 
mennyisége nem nagy, mivel egy MI-1 típusú helikopter egy feltöltése 
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400 liter B-91 típusú re. benzin. Napi ·felhasználása maximálisan 6-700 
liter. Ezt a mennyiséget (megszorozva a seregtestnél üzemelő összes heli
kopterek számával) naponta célszerű volna a Hadsereg Mozgó Bázison tá
rolni és ugyancsak ott tárolni a re. kenő- és karbantartó anyagot is. 

2. Az egységkötelékben (a seregtest érdekében) tevékenykedő csapat
repülők további anyagellátását már nem célszerű a Hadsereg Mozgó Bá
zisra építeni, a következő okoknál fogva. 

A csapatrepülő egység repülőtere az első vonaltól az előírások szerint 
(amely a hatótávolság függvénye elsősorban) 60-90 km-nél több nem le
het, de kevesebb sem. Ennek következtében nem volna célszerű a Had
sereg Mozgó Bázisra ráépülnie ·ellátás szempontjából, mivel rendszerint a 
MB mögött települ és anyagát hátra kellene szállítani. 

De nem célszerű a MB-ra tervezni azért sem, mert olyan mennyiségű 
anyagkészlettel kellene a MB-t terhelni, amelyet az már nem bírna el 
anélkül, hogy manőverező készsége ne csökkenne. 

Amennyiben nem vesszük figyelembe, hogy a seregtest többnemzeti
ségű front kötelékében végzi feladatait, akkor a „Komplexitás" gyakorlat 
tapasztalatai szerint a megadás legcélszerűbb változata volna a csapatre
pülő egység anyagellátását a Tábori Előretolt Bázisra építeni. 

Ennek megfelelően a csapatrepülő egység ellátásának tervezése az 
cJábbiak szerint alakulna: 

- előrevonás időtartama alatt a földi lépcső ellátná saját magát. A 
hajózó állományt (és a helikoptereken átszállított repűlő műszaki állo
mányt) ellátná az a vre. egység, amelyiknek a repülőterére települnek; 

- a földi lépcső beérkezése után a re. egységet utalni kell a fent 
jelzett repülő egységhez azon időpontig, amíg a Tábori Előretolt Bázis lét
rejön (hosszabb időre egy egységet utalni egy másik egységhez nem cél
szerű); 

- a Tábori Előretolt Bázis megalakulása után a repülő egységet 
(vagy az ország elhagyása után) utalni kell anyagellátásra a TEB-hez. A 
közvetlen eHátási-kiszolgálási feladatokat a re. egység hadtápja végzi. 

A fenti rendszerben a TEB-et alkalmassá kell tenni repülő szakanya
gok tárolására és kiadására, amely mennyiségileg megfelel a követke
zőknek: 

a) Repülő üzemanyagok vonatkozásában (az 1. pontban jelzett alegy
ségekre is számolva) 

- TSz-1 re. hajtóanyagból (az egység napi 3-4 bevetésére számolva) 
a napi felhasználás mintegy = 110-150 tonna. 

B-91 re. benzinből naponta mintegy = 5-6 tonna. 
- Különféle olajok, zsírok folyadékok kb. = 0,5 tonna. 

b) Repülő lőszerek vonatkozásában (napi 3-4 bevetésre) heveder
tagokat is számolva (23 mm és 37 mm) összesen: = 7-10 t. 

e) Ruházati, élelmezési, egészségügyi anyagokból az elvonulókra vo
natkozó normák, a hajózó állomány részére illetményes készletekkel ki
egészítve. 
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A fenti a), b), c) pontok alatt felsoroltak a TEB különböző raktárai
ban - bizonyos bővítések mellett - elhelyezhetők, illetve mindegyik 
anyagnak létezik a maga hasonlója a TEB keretében. 

d) A repülőgépek egészségügyi oxigén, illetve repülő műszaki anya
gokkal való ellátása terén nehezebb a helyzet. 

Az egészségügyi oxigénből - amennyiben az a TEB eü. anyagai közé 
besorolható - a repülő egység napi szükséglete - 6-8 db 40 literes pa
lack 150 atmoszféra nyomás mellett, illetve ennek megfelelő mennyiség
ben szükséges a re. egység oxigénáttöltő gépkocsijának feltöltése. 

A csapatrepülőknél rendszeresített repülőgép típusok repülő műszaki 
anyagokkal való ellátása nem sorolható a TEB jelenleg meglevő raktárai
nak funkciói közé. Viszont ezen anyagok nem tesznek olyan nagy mennyi
séget, hogy miattuk célszerű volna egy újabb raktárt létrehozni. A meg
oldás csak az lehet, hogy ezen anyagokat mesterségesen be kell sorolni 
valamilyen más javítóanyag ellátó raktár állományába. 

II. A „Komplexitás" gyakorlaton láttuk, hogy a Magyar Néphadsereg 
hadtápja sok, jól képzett, tehetséges főtiszttel és tiszttel rendelkezik. Az 
egyéni képzettség és tehetség a szorgalommal és akarással párosulva 
nagymértékben hozzájárult a gyakorlat sikeres végrehajtásához. Mégis 
a „Komplexitás" gyakorlat tapasztalatai szerint olyan hatalmas szervezetet, 
mint az „MN Tábori Hadtáp", csak békében is létező törzsekkel lehet 
olyan állapotban tartani, hogy az a részére meghatározott rövid idő alatt 
működőképes és irányítható legyen. Ilyen törzset (legalább csökkentett 
állománnyal) megkíván az „MN Tábori Hadtápfőnökség" és a „Tábori 
Előretolt Bázis" is. Megoldásnak számíthat, ha mindkét esetben csak a 
törzsfőnök és esetleg 1-2 beosztott tiszt létezik békében, ugyanakkor a 
törzs fontosabb beosztásű tisztjei és a főnök, személy szerint a Magyar 
Néphadsereg Hadtápfőnökség különböző kiképző bázisainak tiszti állomá
nyából kerülne ki. 

Az „MN Tábori Hadtáp" főnökség és a „TEB" főnökség vezető állo
mányát egy-két évig minden Seregtest szintű gyakorlat idején célszerű 
lenne működtetni, esetenként olyan gyakorlaton is, amikor a leendő front 
hadtáptörzs is tevékenykedik. 

A mozgósítás első napjaiban a bonyolult helyzet áttekintésének meg
könnyítése céljából az MN Tábori Hadtáp Törzsfőnöke (a fentiek megva
lósulása esetén) egy sor olyan intézkedést tehet már békében, amelyek
nek megtételére a jelenlegi helyzetében nem képes. Gondolunk itt a kö
vetkezőkre: 

- egyszerüsíthetné az alárendelt (,,M-ben megalakuló") hadtáp csa
patok és intézetek bejelentkezési rendjét (az irányításuk átvétele és a to
vábbi folyamatos irányítás érdekében) a mozgósítási feladatok végrehaj-

~ tásának függvényében; 
- képes lenne megszervezni a törzs osztályainak ütemezett felállí

tását (a fontossági sorrendben), majd ezen osztályok segítségével az alá
rendeltek decentralizált irányítását mindaddig, amíg a hadtápcsapatok és 
intézetek be ·nem érkeznek rendeltetési helyükre; 
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- állandóan naprakész állapotban tarthatná az előírt vezetési és „M" 
okmányokat. Ezzel együtt folyamatosan ismerné a helyzetben beállt vál
tozásokat; 

- részletes, jól átgondolt terv szerint megszervezné az alárendelt 
ht. és tartalékos tiszti állomány rendszeres, célirányos kiképzését és gya
koroltatását. 

Ősszefog1a1va: 

A „Komplexitás" gyakorlat tapasztalatai az ott résztvevők (gyakorlók 
és nézők) részére nagy jelentőségűek voltak és a fent leírtak az ott szer
zett benyomásoknak csak töredékeit tartalmazzák. 

Magától értetődően fontos követelmények még sokoldalúan befo
lyásolják az „MN Tábori Hadtáp", illetve a „Tábori Előretolt Bázis" szer
vezetének és feladatainak kiformálását. Például az a tény, hogy délnyu
gati irányban nagy szerepet játszik a földrajzi adottság, amely a TEB 
mozgékonyságának növelését követeli, de nagy szerepe van annak is, hogy 
az „MN Tábori Hadtáp" többnemzetiségű front állományában hajtja végre 
feladatait stb. 

Jelentős szerep jut ezen a szinten a rakodást megkönnyítő eszközök
nek is, amelyeket ezen a nagy jelentőségű gyakorlaton a hadtápintézetek 
hozzáértéssel alkalmaztak. ' 
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