
•A személyi állomány körében foly6 pártpolitikai 
munka néhány tapasztalata és feladatai a hadtáp 

szervek háborúra történ6 felkészítése soránP. 

e. cikk 1--'i. szánní mellékletei 
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A gyakorlat tárgya: Az MN TH alkalmazásának megtervezése - meg
szervezése és vezetése az elvonuló szárazföldi csapatok hadtápbiztosítása érde
kében, a többnemzetiségű front támadó hadműveletében a háború kezdetén, 
kezdetben hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszo
nyai között. 

A gyakorlat célja: 

a) Az MN elvonuló szárazföldi csapatai felsőszintű hadműveleti hadtáp
biztosításának végrehajtására hivatott vezető szervek és működésüket biztosító 
híradó, őr és kiszolgáló erők további felkészítése, háborús feladataik végre
hajtásának gyakoroltatása, 

b) Annak felmérése, hogy az elmúlt három évben az MN THF-ség meny
nyiben vált képessé az alaprendeltetéséből fakadó követelmények teljesítésére, 
milyen a ,felkészülés hatékonysága és az összekovácsoltság foka. 

c) A TH vezető szervei szervezetének, működési rendjének pdntosítása, 
annak további tökéletesítése érdekében végzendő feladatok meghatározása. 

d) A front és a tábori hadtáp együttműködési rendjének, formáinak és 
tartalmának tanulmányozása és legcélszerűbb módjainak kialakítása. 

e) Tapasztalatok szerzése az MN THF-ség alkalmazásában és irányításá
ban a háború kezdetén lefolytatásra kerülő koalíciós összetételű front támadó 
hadműveletében. A szerzett tapasztalatok felhasználása az „Irányelvek az 
MNHF-ség háborús tevékenységére" tárgyú okmány ~lkészítéséhez. 

f) Az MN Tábori Hadtáp pártpolitikai szervek működésére kialakított el
gondolás pontosítása, ellenőrzése és további tökéletesítése. 

A gyakorlat oktatási kérdései: 

a) Az MN THF-ség, a 44. 0. hír. z. és a - 240. htp. öre. mozgósítása, 
összekovácsoló kiképzése és „M" alaki szemléje. 

b) A tábori hadtáp alakulatok mozgósításának irányítása, begyülckczésének 
- és előrevonásának megtervezése, megszervezése és vezetése. 

c) A tábori hadtáp alkalmazásának megtervezése, a hadsereg elsö, majd 
második támadó hadművelete idöszakára. 

d) A tábori hadtáp tevékenységének vezetése a támadó hadművelet fo
lyamán: 

- a. hadmüvelet második napján megoldandó feladatok végrehajtásának 
szervezése és irányítása. 

e) A tömegpusztító fegyverek alkalmazására való áttérés elött fogana
tosítandó szükséges rendszabályok, a tömegpusztító eszközökkel mért csapások 
következményeinek felszámolása, a tábori hadtáp alkalmazási tervének pon
tosítása. 

A gyakorlat módszere: Egyoldalú, egyfokozatú parancsnoki és torzsvczetcst 
gyakorlat terepen, híradó eszközök alkalmazásával, alájátszó törzsek rész
vételével. 
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Katonapolitikai hadász_ati-hadműveleti helyzet: 

A NATO politikai és katonai vezetése 1976 januárjától fokozta a háboÍúk 
kirobbantására irányuló tevékenységét. Szeptember 8-án egyszerü harckésziilt
séget rendeltek el. Szeptember 9-én megkezdték a hadműveleti csoportosítás 
felvételét. 

A VSZ tagállamainak kormányai 1976 januárjától intézkedéseket tettek a 
háborús feszültség csökkentésére. Válaszképpen a nyugatiak katonai elökészü
leteire, szeptember 8-án fokozott harckészültséget, 9-én pedig teljes harcké
szültséget rendeltek. cl és megkezdték a hadászati elsó lépcsók szétbontakoz
tatását. Szeptember 9-én megalakult a DNy-i front, amelynek állományába a 
10., 20. (m) hadsereg az 5. (m) 102. gl. és 108. hk. a 42. tü. ho., a· 40. ra. 
dd. és 15. LHDS tártozott. 

A 20 .. hadsereg első lépcsöjébcn az 52. szovjet a 2. gl. ho., a 3. gl. ho. 
és a 10. hk. készült fel támadásra. 

A DNy-i frorit csapatainak hadtápbiztosítását a CSSZSZK, MN Központ 
és TH eröi, eszközei látták el. 

A 20. HDS hadtápbiztosítását a tábori hadtáp látta el. A 20. HDS 
magyar erőin kívül a mcgerósitö szovjet cs~patok élelmezési, üzemanyag, egész
ségügyi biztosításáért is a tábori hadtáp szervei voltak felelósek. 

A gyakorlaton részt i,•evő állomány összetétele: 

1. Az előkészítés idöszakában: 

ti.: 
tts.: 
lcgs.: 
összesen: 

227 fö 
59 fö 

147 fö 

433 fö 

2. Az „M" összckovácsolás alatt: 

ti.: 282 fó 
tts.: 137 fö 
lcgs., 768 fő. 

összesen: 1187 fó 

3. A gyakorlaton: 
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ti.: 
tts.: 
lcgs.: 
összesen: 

243 fö 
93 fő 

566 fö 
902 fö 



1. s:uinú oolléJ;let 

J. .folkÓsci.llé111 és elŐkészitó m\lll.1:11 tontosabb politikai teledat111 

IJ6nap ND.jus Június 

,., 

G}' .l gyakorlat elgondolásának teldul
guzáss,J,.:z; htill.F pol,osztály 1u1Ilka
terv•nok ell«ísd tése, 
- az ~i.i•liF-séci 1101,usztály Q'Gkur

laton résztvevő tllgjainak elmé
leti telkéa"'1lése1 szaiJá.lyzatok1 
segédletek tanul.u,ányozása, 

@' Az ~!N '.l'lIF-ség "M" politikei .111Zer
vezetének telU1v1zsgálása, 
- 8:t. •»• tervek ollemfrzése, 
- " uei:iélyi lebizt,;isítás telül-

1'1zsg6.lnta1 

- ;:~:Í~rio~:e~l~~::j"t},.!;cau-
- a 1:)'Dkorlaton ~sztvovó poli tt-

kai munkások kijelblése, 

fff':v Értekezlet a !,YllkOrlaton riszt
V:.:,, vev6 vezető portpol. munkások 

réezére, 
- tsladatok a "TllAN:&tT-76" 

gyakorlaton, - :ar:~~~t~i::r:l ,munkájá-
- a politikai szervek hál>orús 

!elkészítésével kapcsolatos 
teladatok, 

- tájékoztató a kommunista és 
111\Ulkftspártok kon:terenciáJftról 0 

©1 "'.szervezéei inté<1:kedóe pol-i 
kovetel.JJ:ényeinek bsszoállítása, 

@! J.z iiw:u'-séa pol,ov, 001-es, 
002-es, 00)-as intézkedésének 
táJékoztatótnak kiJzléseintlk ki
<iolgozása. 

~zepte111,l111r 

@; Tüpasztalatcsore 
az l!N 6(iJ9 pol, 
osztályon. 

@! .lz Ht/ TIIF>-11ég 
politiklli osztály 
.telk,sziilés6nek 
ellenőrzése és 
segítése, 

J. ls)'!lkorlst tapasztalataim•!.: 1'eldolc,oz.o.sával kupceolatos feladatok 

SzepteJDber 

"' !!O-JO 

@; .l gyakorl8t legfontosabb tanul
eá,cainak iJssHBÍtése, e. i'ol. 
Foet-eégre jelentéa i<ésdthe. 

€;}' A gllll:orlaton résztvett politi
kai ontélyok munkÓJIÍnak elem-

!6!9hdolgo:z;ott Olariányok tanul
sányozása, 

- a gyakorlat réezl.etes értéke
lésének elkészíté90 0 

Október imvm11ber uecember 

·- s-:n-ig 

' ' @' 'l'an.folyam megszervezése @' Pol.h.értekezlet tlló'k.:;szJ.tése, 
a tartalékol! pol,mnnká- a .cr&1orlat tapa11ztalat11J,nak 
sok els6 csoportja rá- megbes.>.élése, 
szére. 

h\, @' J. pol,szervek ala1,rin.ctelteté-

~ !o~~!:~!~~~t~:-n- ::~:!1 :u!~~!~~U:
1~:,. k~!:!té-

őrzésa, a :foglalkozások 81 okmány el.készítése, 
megtartáeának :;;egítésa. (})! Javaalat !eltarjesztése a ló

lJizto~itutt állomúny cB<>r<ÍJére. 
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1976.SZEPTEMBER 12-16-IC. 
A,,.,.,.. ~,ic,Jouilcu~ ~un<>l,u1·áv.,1 A l'V uuaorából 

17 órakor A 3U.s:.:.,,aviloul11m 
• j ánlJuk ' a szabadtéri si'111psdon ~o óriitúl 

V. J...L,t,,,;,:;.zu,:u:; oJ>..;.ilA1"1'.1::1. b9,111utatásra keriil 15.45: "üdtlÍ."-t 

J•'ollép,rnk: l..ehoczki i.va és VÁL'J.'.:..ú;l.llJ 
2u.001 "Á Vihar" 0 0 i;zi~,:,ti Ltiszló e, film TY-jllté.kot 0 111ar;áné11ekasek 

hllllár Endre 

"--, zanetört,foóaz 
·:Odrv ..r~ád dez 0 

;l S,i:abadtéri t.lozibo.n 20.00-lwr bemutatásra kerlil a • Jo. sz, parilo11ban 

H. lll'PPOLlT • L 4 h'. Á.. J 20.00 órától 

e, magyar tilnl. A.Z VZti'!'T SZltMllllÁJ ,. film 

lúsérúmüaor: •Föl a zás:.:lóval maga11ra• 1'erlll b-.tatásra. 

• Szabadtéri Hoaiban 20.00 órától .A JO.sz, pavilonban • II !!!&l!S!t!ból 

K. bB111ut11tjuk a 20.00 ért.kor ajánljuk ' 
ff.'l'fOU.T .t.KCIÓ címti bemutatásra kerül • 18,:501 ÁZ 0r8zá&bá,zbÓl 

BOSZO!IKÁN»IBSTRB. 
jelentJUk 

magyar :tilJ11et, 
12o,oo: •ll4vtelen lav-

Kísérúmü.BOr; Ji:gy ugráa a !öld ,:,.ímü til.ol J,ek• c,az1Ddart1-~· 
4 Szabadtéri ilDziban 20,(k,..Jror beamtatásra kortll a r·-· 'J'IZED&S is 4 TÓDBIEK ajánljuk: 

sz. o, magyar tilm, 8, 20, Áz Országházból 
1"11ér&aui,ori 'llizuyila.k jelentjük 

• JO, 
0,001 Tlll!U' György; ... pavilonban "Holt Yágáriy• 

20,~kor e, TV-játékot, 

• FUONT SZÁIINYAK NÉLld.JL e, film, 

A .szabadUiri .Szinpadon 

15,30 óra kezdettel 

cs. fellép 

• NAGYAll Ni;:PUADSEilEG Vi>ROSCSILLAG 

iHDEMllEKDllEL 

kiti.intetett ~Jt.tvisZBG"t\.l'f'l'ESE, 
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