
A páncélos és gépesített csapatok hadműveleti 
tevékenységének technikai biztosítása Belorussziában 

(Fordítás) 

A páncélos és gépesített csapatok technikai biztosítása magában foglalja a 
harckocsik és rohamlövegek (rolg) 1 maximális mennyiségének harckész állapot
ban tartását. E cél érdekében a páncélos és gépesített csapatok minden szint
jén, a századtól a frontig bezárólag a technikai szolgálat, valamint a vontató
javító és más alegységek, egységek szervezetei vannak. 

Ebben a tanulmányban a páncélos csapatok tevékenységei technikai bizto
sítádnak megszervezésével és a front eszközeivel történő végrehajtásával kap
csolatos kérdéseket vizsgáljuk. 

A háború tapasztalatai szerint a technikai biztosítás fő feladata a harcte
vékenység folyamán - a sérült harckocsik gyors helyreállítása és visszairányí
tása a harcba, s ezzel a páncélos és gépesített csapatok csapásmérő erejének 
megtartása, a hadműveleti mélységben való tevékenységük teljes szakaszán. 

E feladatok végrehajtása érdekében 1944. június 23-ára a front rendelke
zésére állt: egy mozgó harckocsi-födarabjavító üzem (118. PTARZ), egy önálló 
helyreállító-zászlóalj (orvb.), négy mozgó javító szertár (prob.), három vontató
század (er.), két kiürítő osztag, három sérültgépjármű-gyűjtőhely (SZPAM), két 
helyre nem állítható harckocsi-szétszerelő osztag és harckocsi-javító-anyagraktár. 

A mozgó harckocsi-fődarabjavító üzem rendeltetése az volt, hogy végre
hajtsa az egyes fődarabak (motor, sebességváltó, oldal-tengelykapcsoló stb.) 
nagyjavítását, alkatrészek javítását és előállítását. Az üzem havonta 113 külön
böző gyártmányú harckocsimotor és 34 más (a V-2 harckocsimotor nagyjavítá-

sával egyenértékű) harckocsi fődarab nagyjavítását volt képes elvégezni. 
Az önálló helyreállító-javítózászlóalj végrehajtotta valamennyi harckocsi

alaptípus középjavítását és a (motor kivételével) fődarabok, esetenként a harc
kocsik nagyjavítását. A termelési kapacitás számvetési alapja - 52 db T-34-es 
harckocsi középjavítás havonta. A mozgó javító szertár kész fődarabokkal a 
harckocsik kis- és középjavítását hajtotta végre. A termelési kapacitás szám
vetési alapja 22 T-34-es harckocsi (középjavítás). 

A vontatószázad rendeltetése - a sérült harcjárművek elvontatása a harc
tevékenységek körzetéből, illetve az egységek, magasabbegységek sérültgépjármű-

1 A továbbiakban „harckocsi" gyűjtőnév alatt harckocsikat és rolg.-eket értünk. 
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gyűjtőhelyeire, a hadsereg vagy a front gyűjtőhelyeire mind a front javító szer• 
veinek települési helyére„ mind pedig a vasúti berakóállomásokra. A front 
SGGYH. rendeltetése volt a sérült páncélostechnika átvétele az egységektől és 
magasabbegységektől, a nagyjavítást igénylők berakása, a helyre nem állítható 
harckocsik és rolg.-ek szétszedése, azokról a használható vagy javítható főda
rabok és részegységek leszerelése. A kiürítő osztagnak az elakadt és mélyen 
besüllyedt harckocsik vontatását kellett végrehajtani. 

Amikor az 5. gárda-harckocsihadsereg, a 3. gépesített és a 2. gárda-harc
kocsihadtest a front állományába került, a Főhadiszállás a front javító szervei
nek megerősítésére kikülönítette a 125. orvb., a 343., 225. és a 138. prb., 11. 
er. és a 75. SZPAM-t, amelyek a fronthoz a hadműveletek folyamán érkeztek 
be. A harckocsik javításával - helyreállításával foglalkozó javító alegységeknél 
és egységeknél a front alárendeltségében 1300 fő volt. A Főhadiszállás tarta
lékából a front alárendeltségébe került megerősítő javítóerőkkel, a szerelők 
száma mintegy 2000 fő volt. 

A vontató-javító szervek anyagi eszközeinek és a páncélos csapatok sze
mélyi állományának felkészítése a hadműveletekhez előzetesen már a védelem 
idején megtörtént. Növelték a személyi állomány technikai ismereteit, a tech
nikai eszközöket előkészítették a harctevékenységek folyamán való üzembizton
ságra, megszervezték a technikai eszközök kiszolgálását és a hadművelet folya
mán, valamint az előző tevékenységek során megrongálódott gépjárművek helr 
reállítását. 

A páncélos csapatok anyagellátásának és a személyi állományának, vala
mint a javító és vontató eszközök felkészítésével kapcsolatos valamennyi mun
kát annak figyelembevételével hajtották végre, hogy a front támadási sávjá
ban milyen volt a terep jellege: volt erdő, mocsár, nagyszámú folyóakadály, 
hiányzott a fejlett úthálózat. 

A front páncélos és gépesített csapatai parancsnokának parancsa2 1944. 
évi május 12-től tematikusan előírta a harcjármű-vezetők gyakorlati foglalko
zásait, amelyek során tökéletesíteni kellett azok ismereteit a harckocsik erdős
mocsaras terepen történő igénybevétele terén. Analóg foglalkozásokat vezettek 
le a technikai szolgálat tisztjeivel is. 

A frontparancsnokság páncélos és gépesített csapatai főnökségéhez tartozó 
osztályok tisztjei közvetlenül az egységeknél és magasabbegységeknél nyújtottak 
segítséget a parancsnokok technikai helyetteseinek a személyi állomány, az 
anyagi eszközök előkészítésében és a küszöbön álló harctevékenységek technikai 
biztosításának megszervezésében. 

A beérkező páncélos és gépesített magasabbegységek. és egységek többsé
gében új anyagi eszközökkel rendelkeztek. Például az 5. gárda-harckocsihadse
reg harckocsijainak 40°/o-a részt vett már harcban, a többi járműje viszont új 
volt. 

Meg kell jegyezni, hogy a fortonk állományában több mint 10 harckocsi és 
rohamlöveg típus volt. Ez bizonyos nehézséget okozott azok javításában és ki
szolgálásában. 

1 Arhív MO. szszSzR, f. 38, op. 282698, 1.5, 1.15. 
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1944;. évi június 23-ára a harckocsik üzemóratartaléka3: 50 üzemóráig 107, 
50-100 ózemóra 380, 100 üzemórán felül 1496 harckocsi, vagyis a harckocsik 
több mint 958/o-a olyan állapotban volt, ami biztosította a front előtt álló 
feladat végrehajtását. 

A hadművelet kezdete előtt végrehajtották a 2. sz. műszaki szemlét (olaj
cserét a motorban és a főrabaokban, olaj- és a levegőszűrő tisztítását, a ruda
zatok beszabályozását, a feltárt hiányosságok megszüntetését és szükség esetén 
a kopott alkatrészek cseréjét). 

A front javító és vontató egységeinél és alegységeinél ellenőrizték a mű
helygépkocsik, vontatók a speciális berendezések állapotát és tartalékot ké
peztek a csere födarabokból és részegységekből. Az elakadt és elsüllyedt harc
kocsik kivontatására létrehozták a 257. vontató osztagot. A front páncélos és 
gépesített csapatai parancsnokának utasítására 1944. év június 23-ára a 31. 
hadsereg 47., 5. és 60. SZPAM-át átalárendelték a frontnak. 

A frontparancsnok elgondolása szerint az ellenség védelmének áttörése 
céljából két csapásmérő csoportosítást hoztak létre: egyik - a 39. és 5. hadsereg 
és egy gépesített-lovascsoport tartozott, állományában a 3. gárda gépesített és a 
3. gárda lovashadtestekkel, a masik - a 11. gárdahadsereg, amelynek állomá
nyába tartozott a 2. gárda harckocsihadtest, és a 31. hadsereg. A frontparancs
nok elhatározása az 5. gárda-harckocsihadsereg áttörésbe való bevetésének kéc 
változatát tartotta lehetségesnek. Az első változat szerint a hadsereget a 11. 
gárda- és a 31. hadsereg csatlakozásain kellett bevetni az áttörésbe és a sikert 
a minszki autóút mentén kifejleszteni Boriszov irányába. A második változat 
szerint - az átte?résbe való bevetését az 5. hadsereg sávjában tervezték, hogy 
tovább támadjon Bogusevszk, Tolocsin Cs tovább Boriszov irányába. 

Az elgondolásnak és a front harckocsi csapatai előtt álló feladatok jelle
gének megfelelően hasonló részletes technikai biztosítási tervet dolgoztak ki, 
amely figyelembe vette: 

- a front javító-vontató szerveinek összpontosított alkalmazását, a hadse
rek és a csapat javító eszközök maximális tehermentesítését a munkaigénye
sebb javítások alól úgy, hogy azok a fő figyelmet a kisjavitásokra és a karban
tartások idejében történő végrehajtására fordíthassák, a közép- és nagyjavítást 
igénylő harckocsik átadását az ebben a sávban működő front SZP AM-nak, 

- a front valamennyi javító-vontató erejének két csoportra osztását, olyan 
javító központok létrehozását, amelyek a front csapásmérő csoportosítása tevé
kenységének irányában volt köteles végrehajtani a vontatást é.s a javítást. A 
javító központok állományába javító és vontató alegységek és SZP AM-ok és a 
front páncélos anyagraktár fiókjai (,,kitelepített raktár") tartoztak, minden ja
vító központ élén a front páncélos és gépesített csapatai főnöksége javítási osz
tályának rangidős segítője állt (a javító központ összetételét a vázlat tartal
mazza), 

- a front alárendeltségébe tartozó javító eszközök alkalmazását a hadmű
velet első napjaiban az ellenség védelmének áttörését végrehajtó egységek és 
magasabbegységek csapateszközeinek megerősítésére, 

2 U. o. 1.10. A harckocsi üzemóratartaléka - a harckocsi közép- vagy nagyjavitá
sáig rendelkezésre álló tutási kllométeretnek vagy a motor üzemóráinak mennyisége a 
nagyJavítástg. 
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- a fronttól kapott javító eszközökből hlldséreg 'javító-vontató csopOrtOk 
létrehozását az 5. és a 11. gárda-hadseregeknél (lásd a vázlatot). 

A hadművelet előtt a front csapatai és javító-vontató egységei a technikai 
biztosításra vonatkozóan feladatul kapták, hogy a parancsnokok technikai he
lyetteseinek vezetésével tartsanak szakmai értekezleteket, amelyeken megbe
szélték a hadművelet technikai biztosításának megszervezését, valamint pontosí
tották a technikai szolgálat valamennyi tagozatának együttműködésével kap
csolatos kérdéseket. 

A front csapaatinak és javító-vontató eszközeinek felkészítése befejeződött. 

A front javító központjai Krinki és Krasznoje vasútállomások körzeteiben 
gyülekeztek (lásd a vázlatot). 

A front mindkét csapásmérő csoportosítása főerőinek támadása június 
23-án reggel kezdődött. A 38. és az 5. hadsereg csapatai hamar áttörték az . 
ellenség fővédő-övét és a nap végére átvágták a Vitebszk-Orsa vasútvonalat. 
Június 24-én az áttöréshez ütközetbevetették a gépesített-lovascsoportot, amely
nek előrevetett osztagai ugyancsak ezen a napon kijutottak Bogusevszk észak· 
nyugat térségébe, június 26-án pedig a nap végére birtokbavették Csereját. 
Ugyanezen a napon, június 26-án reggel, ebben az irányban ütközetbevetették 
az 5. gárda-harckocsihadsereget. 

A 11. gárda- és a 31. hadsereg kevésbé sikeresen bontakozott ki. Kétnapi 
támadás után sem tudták áttörni a · fővédőövet. Ezért a 2. gárda-harckocsihad
testet a 11. hadsereg sávjában csak június 26-án reggel vetették ütközetbe, 
amely a nap végére 40 km-t nyomult előre. A továbbiakban a sikert Sztáró
szele, Csernyovka irányba fejlesztette ki. 

' Az ellenség védelme áttör;:ésének időszakában (2-4 nap) az előre kidolgo-
zott tervek igazolták önmagukat. A jobb szárnyon Sz. P. Sanyin mérnök őrnagy 
vezetése alatt álló javító központ Bogusevszk, a balszárnyon pedig a V. A. 
Besszonov mérnök ezredes vezetése alatt álló javító központ pedig Oszinovka 
vasútállomásra nyomult előre, ahol 100-nál több, az áttörés során megsérült 
harckocsi volt összegyűjtve és még ezekhez adódott az őszi-téli hadjáratok során 
megsérült és el nem vontatott harckocsik mennyisége. 

A fentebb jelzett körzetekbe a csapatok nyomában beérkeztek a javító 
központ SZPAM-jai és vontatószázadai azzal a feladattal, hogy a javítóegy
ségek beérkezéséig összegyűjtsék a sérült harckocsikat. 

Június 30-ára az dsőlépcsó magasabbegységek leküzdötték a Berezinát és 
Vilejka-Minszk irányban tevékenykedtek tovább, a hadseregek megerősítését 
végző javító szervek pedig a Csereja és Orsa körzetében tartózkodtak, vagyis 
90-120 km-re lemaradtak, s nem tudták ésszerűen kielégíteni a hadseregek 
harckocsijavítási igényeit. Ezért döntés született arra, hogy a 15., 22. mozgó 
javító szertárat és a 69. vontatószázadot, amely az 5. hadsereg javító-vontató 
csoportjának állományába tartozott, átadják a jobb-szárnyon tevékenykedő csa
pásmérő csoportosítás javító központjának. Azzal kapcsolatosan, hogy a jelen
tősebb harckocsi veszteségek a balsZárnyon keletkeztek, a jobb-szárnyon tevé
kenykedő csapásmérő egységei jelentősebb veszteség nélkü gyorsan nyomultak 
előre, a jobbszárny javító központjának, a Vörös Zászló Renddel kitüntetétt 
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22. hadsereg helyreállító-javítózászlóalját és a tt. gá~dahadsereg 53. vontató
századát átadták a balszárny javító központjának. A 3. Belorusz Front csapa
tainak csapása alatt az ellenség július 2-án feladta Vilejkát, július 3-án a 3. 
és az 1. Belorusz Frontok együttes erőfeszítése következtében felszabadult 
Minszk. Július 4-ére a front csapatai Narocs-tó, Szmorgony, kizárva Molo
decsno, Radoskovics, Rakuv (lásd a vázlatot) terepszakaszra jutottak ki. Erre 
az időre a front javító központjai a korábbi települési helyeken voltak és foly
tatták az elözö harctevékenységek során megsérült harckocsik összegyűjtését. 

A vilniusi hadműveletben a harckocsik zöme (3. gárda-gépesített hadtest, 
5. gárda·harckocsihadsereg) a vilniusi irányban volt összpontosítva ezért a front, 
két párhuzamosan működő javító központ munkája elveszítette jelentőségét. 
Ezzel egyidejűleg élesen vetődött fel a javításoknak a magasabbegységek harc
rendjéhez közeli körletekben való végrehajtásának szükségessége, vagyis meg 
keJlett változtatni a javítások szervezésének vázlatát, s a front javító-vontató 
eszközeit a mélységben kellett lépcsőzni. 

Ezzel kapcsolatban a jobb oldali csapásmérő csoportosítás javító központja 
előremozgott az első lépcsőben azzal a feladattal, hogy hajtsa végre a harc
kocsik javítását, amelyek Vilniustól a támadó csapatok peremvonaláig terjedő 
térségben helyezkedtek el. A javító központ tevékenysége Kedenyáj, Mariam
pol, Vilnius körzetében bontakozott ki. Ez lehetővé tette a front javító eszkö
zeinek közelítését a harcrendhez, a sérült harckocsik helyreállítása idejének, 
sorbanállásának, vontatási útjainak csökentését, a helyreállított gépjárművek 
harcrendbe való visszatérésének meggyorsítását. 

A bal oldali irányban tevékenykedő javító központ a hadtápban maradt. 
Feladata az volt, vontassa és javítsa meg a sérült harckocsikat a Boriszovtól 
Vilniusig terjedő térségben. 

Július 5-ére Krupki vasútállomás területén bontakozott szét az 55. SZPAM 
és az 53. vontatószázad, amelyek előtt az a feladat állt, hogy a javító egységek 
beérkezéséig gyűjtsék össze az összes sérült gépjárművet. Július 4-15-e között 
a front állományába került a 138. és a 343. mozgó javító szertár, a 125. önálló 
javító-helyreállító-zászlóalj, a 11. és a 75. vontatószázad, az 51. és a 75. 
SZPAM. A 138. mozgó javító szertár, amely a 2. gárda-harckocsihadtestet tá
mogatta, a 343. mozgó javító szertár Oszinovkába, a 125. önálló javító-helyre
állító-zsázlóalj - Krupkiba, a 11. és a 75. vontatószázad, az 51. és a 75 . 

. SZPAM pedig Vilnius, Ejsiskesz, Vilejka körzetébe települt. 
A hadtáp javító központ feladatát teljesítve június 15-ére Oszinovka vas

útállomásról Krupkiba, azután pedig Boriszovba és Minszkbe települt át. Július 
20-ára tevékenységét a Vilejka, Molodecsno, Bogdanov körzetében levő sérült 
harckocsik javítására bontakoztatta ki. Ide elsősorban azokat az eszközöket irá
nyították, amelyek a front vontatószázadainak és SZPAM-jainak feltöltését 
szolgálták. 

A kaunasszi hadműveletek végrehajtása során a harckocsik javítását a ja
vító eszközök ugyanolyan csoportosításával valósították meg, amilyen a vilniusi 
hadműveletben volt. 

Meg kell jegyezni, hogy a Belorusz hadműveletek első etapjában (június 
23-tól július 4-ig) éppen úgy, mint a második etapjában (július 5-töl augusztus 
29-ig) a front javító szervei azokban a körzetekben összpontosultak, amelyek~ 
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ben a legnagyobb méretű volt a páncélos csapatok harctevékenysége és ame
lyekben a legtöbb harckocsi vált üzemképtelenné. A front javító szerveinek be
érkezéséig a vontatószázadok összegyűjtötték a harckocsikat a kijelölt körle
tekben, ahol a későbbiekben a front javító szervei bontakoztak szét. 

A front javító egységei által helyreállított harckocsikat feltöltötték és a 
front katonatanácsának határozata alapján az egységek, magasabbegységek hiá
nyainak pótlására irányították a csapatokhoz. 

A hadműveletek folyamán a Harckocsijavító FőCsoportfőnökség a front ré
szére nagy teljesítményű tréleres vontatószázadot különített ki. A vontatószáza
dok kivontatták a sérült harckocsikat a műúthoz, a műúton pedig a trélerek 
szállították azokat a front SZPAM-re. Ez sokban meggyorsította a járművek 

vontatását és lerövidítette várakozásuk idejét a javításig. Ezenkívül a trélere
ket magasütemű támadás esetén a vontatószázadok lánctalpas vontatóinak és 
a megjavított harckocsik gyors átcsoportosítására is felhasználták. 

Június 23-tól szeptember 15-ig a front javító szervei megjavítottak és a 
csapatok feltöltésére átadtak 577 harckocsit és rohamlöveget,.,. vagyis több mint 
27 harckocsi-rohamlöveg ezredet. Az egység, magasabbegység és front javító 
szervei naponta összesen 65 megjavított harckocsit küldtek vissza a harcba, 
vagyis a hadművelet folyamán 85 harckocsidandárt. Ez lehetővé tette a harc
kocsi csapatok huzamos ideig történő alkalmazását anélkül, hogy azokat a hát
ország üzemeiből töltötték volna fel harckocsikkal. 

A hadműveletek alatt a csapatok és a front vontató eszközei több mint 
1300 sérült harckocsit5 vontattak, 395 harckocsit pedig a hátországi üzemekbe 
irányítottak nagyjavításra. 

A harckocsi egységek, magasabbegységek hadrafoghatóságának fenntartásá
ban fontos szerepet játszott mindezen túl a harci technika igénybevételének he
lyes megszervezése, amelynek az adott hadműveletben meg voltak a maga sa
játosságai. A harckocsiknak erdős-mocsaras-futóhomokos terepet kellett leküz
deni, út nélküli terepen kellett tevékenykedniök egyes napokon a 60 km-es 
napi magas ütemet elérő támadás mellett. A karbantartásokra fordított idő mi
nimális volt. Július közepén a kilométer-felhasználás 900-1300 km volt, a mo
torok pedig 160-170 üzemórát6 üzemeltek. A harckocsik (különösen a nehéz
harckocsik) technikai okok miatt való megrongálódása növekedett, amit a bo
nyolult igénybevételi viszonyok idéztek elő. Az esetek túlnyomó többségében 
szükségessé vált a nehézharckocsik motorjának és a futómű fődarabjainak cse
réje, Ezek gyors helyreállítása érdekében a front javító egységei az ezredek 
tartózkodási körleteibe nyomultak előre. A nehézharckocsikat javítás után az 
arcvonalig vasúton szállították előre. 

A 3. gárda-gépesített hadtestet és az 5. gárda-harckocsihadsereget a had· 
műveletek folyamán - a frontparancsnok elhatározása alapján - a július 10-
15-ig terjedő időszakban a 2. gárda-harckocsihadtestet pedig - július 11-től 
13-ig terjedő időszakban vonták ki Ejsiskesz körzetébe néhány napra a harcjár
művek karbantartására, javítására és más technikai eszközeinek és fegyverzet&. 
nek rendbehozására. 

~ Arhiv MO. f. 38. op. 352785, d. 58. h. 8. 
5 Arhiv MO. f. 241, op. 2658. d. 43, 11. 43, 56, IH, 1'13, 201. 
6 Uo. f. 38. op. 282698 d. 5. 1. 21. 
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A technikai biztosításban ugyancsak jelentős szerepet játszott a páncélos 
anyagellátás, amelyet a fronthoz a 105. mozgó javító anyagraktár és előretolt 
részlegei valósítottak meg. A raktár a hadművelet folyamán Szmolenszkböl 
Minszkbe majd pedig Kaunaszba települt át. 

Az anyagutánszállítás a csapatokhoz a 640. gépkocsi szállítószázad és vasúti 
szállítás útján valósult meg. 

Kivételes esetekben a hirtelen lefogyasztott anyagok utánszállítása érde
kében a központtól a repülőket is felhasználták, amelyet például Vilnius kör
zetébe 27 fordulót hajtottak végre és összesen mintegy 67 ,5 tonna súlyú futómű 
és erőátviteli alkatrészt juttattak e körletbe. 

A páncélos anyagtartalékok kiegészítése a Honvédelmi Népbiztosság rak
táraiból történt a 118. mozgó harckocsi fődarabjavító zászlóalj által megjavított 
fődarabok és részegységek, valamint a meg nem térülő veszteséget képező harc
kocsikról leszedett alkatrészek és fődarabok mennyiségének figyelembevételével. 

A harckocsik javítása során élesen vetődött fel a tüzér fegyverzeti rend
szerrel való ellátás, mivel a hadműveletek folyamán az össz harckocsi veszteség 
21-320/o-ánáF a fegyverzeti rendszerek sérültek meg. 

A 3. Belorusz Frontnál elsőként valósították meg a tüzér fegyverzeti rend
szerek javítását a kiégett harckocsik ágyúinak felhasználásával. Az első megjaví
tott fegyverekből a Harckocsijavítási Főcsoportfőnökség bizottságának (GURT) 
hiányában 25 lövést hajtottak végre. A kísérletek igazolták, hogy az ágyúk 
csöveinek sem mechanikai, sem ballisztikai adatai8 nem változtak meg. Ezért 
született meg az elhatározás a kiégett harckocsik ágyúcsöveinek felhasználására 
a tüzér fegyverzeti rendszerek javítása és nem rendszeresített fegyverzeti rend
szer képzése céljából. A probléma megoldódott. 

A technikai biztosítás feladatainak megoldásában nagy szerepet játszott a 
javító és vontató egységek párt-politikai munkájának helyes meghatározása. A 
párt-politikai munkát két alapvető feladatnak rendelték alá: a sérült harckocsik 
harcrendbe való visszatérésének meggyorsítása és a javítások magas színvona
lának biztosítása. 

A párt-poliitkai munka hadseregben alkalmazott általános formái mellett 
a javító-vontató egységeknél azt az alapvető formát alkalmazták, amelyet ezen 
egységek alkalmazásának sajátosságai hívtak életre. A javítók, különösen pedig 
a vontatósok kis csoportokban, saját egységeiktől elszakítva tevékenykedtek. 
Ebben az esetben rendszerint pártcsoport szervezőt vagy komszomolcsoport szer
vezőt jelöltek ki. A harckocsik javítása folyamán szinte lehetetlen a megbízható 
ellenőrzést megvalósítani. Ezért a párt-politikai munka arra irányult, hogy fo
kozza a személyes és csoportos felelősségérzetet valamennyi szerelőnél és javí
tóbrigádnál, vontató-kezelői állománynál. 

A technikai biztosítás vezetése a hadműveletek folyamán a front páncélos 
és gépesített csapatai parancsnokának ellátó, javító és igénybevételi helyettese 
útján valósult meg, a frontparancsnok harcálláspontjáról a front Pc. és G. csa
patai parancsnokságának igénybevételi, javítási és ellátási osztályán keresztül. 

A hadműveletek folyamán a harckocsijavítás hadműveleti tervezését vé
gezték 10 naponként, a konkrét javítási alapból és javítókapacitásból kiindul~a, 
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8 u. 0, 11. 19-21. 



valamennyi harckocsi számának, a javítás befejezése időpontjának feltünteté
sével. A tervet valamennyi dandárhoz eljuttatták. 

Az igénybevétel és a javítás folyamatát a megfelelő osztályok tisztjei a 
magasabbegységekhez és egységekhez kiutazva ellenőrizték. 

Ugyancsak rá kell mutatni arra, hogy 1944. szeptember elejére a front 
javító és vontató eszközei leleményes munkájának eredményeként valamennyi 
tagozatban megvalósult valamennyi harckocsinak összegyűjtése a front támadási 
sávjában Bogusevszktől Jurbarkaszig. 1944. szeptember 15-ére befejezték az 
összes harckocsi javítását és a javító szervek előnyomultak a védelembe át
ment csapatok harcrendjének közelében. 

A harckocsik helyreállításának mesteri megszervezéséért a front a Szovjet 
Hadsereg páncélos és gépesített csapatainak parancsnokságától első díjat kapott. 
A legkiemelkedőbb javítóegységek és azok személyi állománya a Szovjetunió 
kitüntetéseit, érdemrendjeit kapták. 

Vöröscsillag Érdemrendet kapott: a Vöröszászló Renddel kitüntetett 22. 
hadsereg helyreállító-javítózászlóalja, a 125. önálló javító-helyreállító zászlóalj, 
a 118. mozgó harckocsi fődarabjavító üzem, a 11. és a 69. vontatószázad, a 
256. vontatóosztag, a 69. SZPAM. és a 105. páncélos anyagraktár. 

A 3. Belorusz Front páncélos és gépesített csapatai technikai biztosítása 
megszervezésének tapasztalatai a Belorusz hadműveletekben igazolták, hogy a 

• hadrafoghatóság fenntartása és a harckocsik alkalmazása időtartamának növelése 
jelentős mértékben függött a technikai biztosítás megszervezésétől, elsősorban a 
sérült harckocsik helyreállításától. Következésképpen a technikai biztosítás had
műveleti-harcászati tényezővé vált, amelytől jelentős mértékben függött a pán
célos és gépesített csapatok alkalmazásának sikere a hadműveletekben. 

• 

A front javító és vontató eszközök centralizált alkalmazása a támadó had
műveletekben javító központokban, a leghatásosabb tevékenységhez vezetett„ 
lehetővé tette e szervek jobb veztését, a helyzet változása esetén pedig azok 
gyors manövereztetésének végrehajtását. 

Az egységek és magasabbegységek tehermentesítése a huzamos javításoktól 
lehetőséget nyújtott arra, hogy a csapatok javító egységei nagyobb figyelmet 
fordítsanak a harckocsik kisjavítására és technikai kiszolgálására. 

A javító egységek munkájának tapasztalatai a Belorusz hadműveletekben 
nem veszítettek aktualitásukból napjainkban sem. 

(Melléklet a folyóirat végén található.) 
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