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A légvédelmi rendszer csapatai részére időszakonként végrehajtásra kerülő 
rendszergyakorlatok mindig kiemelkedő helyet foglalnak el mind a Honvédelmi 
Minisztérium szervei, a seregtest törzse és csapatai, mind a hadtáp vezető és 
végrehajtó szervek életében. Így volt ez a „GRANIT-80" honi légvédelmi rend· 
szcrgyakorlat esetében is. Jelentőségét tovább növelte, hogy 

- a honi légvédelmi rendszergyakorlat alapvetően ráépült a fenti időben le
vezetésre került frontparancsnoki és törzsvezetési gyakorlatra; 

- a gyakorlat újszerű hadműveleti keretben került végrehajtásra; 
- az enyhülés ellenes erők intenzív aktivizálódása jellemezte - jellemzi - a 

nemzetközi politikai és katonapolitikai helyzetet; 
- az MN terveinek megfelelő fejlesztés időszakában került végrehajtásra; 
- korszerűsített HKSZ-i rendszerre alapozódott. 

Az elóző „GRANIT" gyakorlatok tapasztalatai figyelembevételével, az 
MNHF HM h. elvtárs követelményének megfelelóen a gyakorlat hadtápcélkitű
zéseit a következőkben foglalhatjuk össze: 

Gyakoroltatni a honi légvédelmi seregtest, az alárendelt csapatai hadtáp
törzseit és szolgálatait az egységes légvédelmi rendszer hadtápbiztosításának veze
tésében és végrehajtásában a béke helyzetből a háborús helyzetbe történő át
állításkor. 

Növelni a hadtáptörzsek felkészültségének színvonalát a harc hadtápbizto
sítása tervezésében-szervezésében és vezetésében. Tökéletesíteni azok felkészült
ségét a tömeges légicsapások visszaverése hadtápbiztosítása szerve'Zésében, az el
lenség légicsapása hadtápkövetkezményei felszámolásában. 

Tovább fejleszteni a központhadtáp középirányító vezető és végrehajtó szer
vei, a HAVP-ság és a honi légvédelmi seregtest, magasabbegység- és egységhad
tápok közötti együttműködést hadműveleti viszonyok között. 

Vizsgálni néhány kutatási területen a feladat valóságos helyzetben töriénő 
végrehajtási feltételeit. 

A gyakorlat hadtápbcállitásának lényegét az alábbiakban lehet összegezni: 
A meglevő terveknek, rendszabályoknak megfelelően a honi légvédelmi se

regtest és alárendelt csapatai hadtápjának MHKSZ-be helyezése feladatai végre-



hajtása „M" nélkül. A tervekben foglalt feladatok gyakorlása és a begyakorlottság 
színvonalának ellenőrzése. A készültségi erők harcbaléptetése hadtápfeltételeinek 
biztosítása, javítása. 

A seregtest-hadtáptörzs tervező-szervező és irányító tevékenységének végre
h:ijtása a HM hadtápdirektíva feldolgozása, a hadtápbiztosítás megtervezése, 
megszervezése, vezetése. A honi légvédelmi csapatok harctevékenysége hadtáp
bh-:tosításának - elsősorban a meglevő mozgó anyagi és kiképzési készleteiből, 
majd a központhadtáp által biztosított állandó és ideiglenes e1látási forrásokból 
való - végrehajtása. 

A hadműveleti repülőterekre és a kis magasságú rejtett rádiólokációs mező 
létrehozására kitelepülő részlegekkel a mozgó anyagi készleteiken felül elszállít
tatni meghatározott napi folyamatos tevékenységhez szükséges üzemanyagot, tar
tós élelmiszert, ruházati és egyéb anyagot. A hadtáp csapásvédettségének fokozása 
érdekében a mozgó anyagi készleteiken felül - a valóságban - meghatározott napi 
tevékenységhez szükséges kiképzési készletek az objektumokból ki-. az alaprepülő
tcreken a mozgó anyagi készletek széttelepíttetése. Biztosítani a segélyhelyek 
75°/o-a funkcionálását, melynek érdekében azok megerősítésre kerültek kiképzett 
sebesültvivő katonákkal. Újszerűen került beállításra az, hogy a csapások követ
keztében keletkezett fiktív személyi veszteségeket ki kellett jelölni és a meghatá
rozott létszámban azokat be kellett szállítani a kijelölt kórházig, majd a vissza 
nem térő veszteséggel együtt - a „pótlásig" - együtt kellett tartani az arra ki
jelölt helyeken. Ellátásukat és foglalkoztatásukat mindenütt biztosítani kellett. 

A csapások hadtápkövetkezményei felszámolásához magasabbegység és egység 
szinten meghatározott mennyiségű anyag és felszerelés került nagy távolságra ki
különítésre. A központhadtáp raktáraiból különböző kiképzési anyagok tényleges 
átvételének, elosztásának végrehajtása. 

Jelentős mennyiségű anyag valóságos szállítását kellett végrehajtani és ezzel 
párhuzamosan szervezni a különféle fegyvernemi anyagok fiktív szállítását, az út
vonalak biztosítását. 

Kísérleti céllal egy elvonuló katonai szervezet laktanyájában visszahagyott 
anyagok felmérését a környéken diszlokáló honi légvédelmi csapatok részére tör
ténő biztosítási lehetőségeit kellett számba venni. 

A seregtest hadtáptörzsnek széles körű együttműködést kellett végrehajtani a 
központhadtáp középirányító vezető és végrehajtó szerveivel az atorncsapások kö
vetkezményei felszámolásához. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a honi légvédelmi seregtest és alárendelt 
hadtápjai vezető és végrehajtó szervei az előző „GRANIT" gyakorlathoz viszo
nyítva magasabb követelmények elé lettek állítva. A gyakorlatvezetőséget az a 
cél vezérelte, hogy felmérésre kerüljön a seregtest és alárendeltjeinél egy viszony
lag bonyolult helyzetben - csillagászatilag, illetve hadműveletileg meghatározott 
időtartamú tevékenység során - hogyan képesek a feladatokat békeállománnyal 
végrehajtani. 

1. 

A gyakorlat végrehaitásának főbb tapas,talatai 

A honi légvédelmi seregtest és alárendelt csapatai békeállománnyal - az el
gondolásnak megfelelően megszabott feladatokat alapvetően négy mozzanatban 
hajtották végre. A végrehajtás főbb tapasztalatai: 
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A gyakorlatra való felkés,ülés területén 

Hasznosnak bizonyult, hogy a seregtest és alárendelt hadtápszolgátlatok 1980 
első félévi tevékenységében kiemelkedő szerepet fordítottak a „GRANIT-80" 
honi légvédelmi rendszergyakorlatra való alapos felkészülésre. A felkészülés során 
megkülönböztetett figyelmet fordítottak a tényleges ellátási feladatok előkészíté
sére, a kitelepülő személyi állomány és technika minden oldalú hadtápbiztosítása 
megszervezésére. A seregtest és magasabbegységek hadtáptörzseiben nagy munkát 
végeztek a különböző tervek, okmányok pontpsítása és előkészítése vonatkozásá
ban. Ehhez a munkához felhasználták a korábbi „GRANIT", a honi légvédelmi 
magasabbegység módszertani bemutató gyakorlatok és a HM-szemle tapaszta
latait. A gyakorlatra való felkészülést elősegítette, hogy minden szinten előzetes 
hadtápintézkedések kerültek kiadásra, melyek alapvetően a tényleges ellátási 
feladatok előkészítésére inspirálták a végrehajtó hadtápszolgálatokat. Az előké
szítő munka során mindezen túlmenően úgy látjuk célszerű lett volna nagyobb 
figyelmet fordítani a harctevékenység hadtápbiztosítása megszervezésére, meg
tervezésére és vezetésére, valamint e témában az egységes követelmények ponto
sítúsára. 

A magasabb harckészültségbe helyezés területén 

A hadtáptörzsek és alárendelt csapatok hadtápszolgálatai a magasabb harc
készültségi fokozatokba való helyezés feladatait alapvetően a tervkivonatokban és 
muntkajegyekben előírtaknak megfelelően - a beállított korlátozásokkal - haj
tották végre. Ez arra utal, hogy a tervek jók és naprakészek. A végrehajtás során 
bebizonyosodott, hogy a hadtáp személyi állomány riasztása minden szinten terv 
szerint és normaidön belül került végrehajtásra. A hadtáptörzsek az alárendeltek
kel a kapcsolatot szervezetten felvették és azt a rendelkezésre álló lehetőségek 
útján folyamatosan fenn is tartották. Kiemelkedően jól begyakorlottak a mozgó 
anyagi készletek málházása, az egyes földi lépcsők kitelepülése. 

Az ilyen gyakorlatok kiválóan alkalmasak arra, hogy gyakoroltassuk az „M" 
feladatokat irányító és végrehajtó szervezeteket. Ezt a lehetőséget azonban nem 
használták ki kellően a végrehajtó katonai szervezeteknél, mert az egyes „M" 
feladatok előkészítésére, az MVCS-k működési feltételeinek biztosítására és ellen
őrzésére nem fordítottak elég figyelmet. 

A HKSZ-i fokozat elrendelésével párhuzamosan kiadásra került a HM 
Hadtáp Direktíva, melynek értelmezésére és feldolgozására nagy figyelmet for
dított a seregtest hadtáptörzse. A magasabbegység-hadtáptörzsek felé az előzetes 
intézkedéseket gyorsan - operatívan - dolgozták ki, azokat megfelelő időben 
eljuttatták. Ez mutatja, hogy ezen a téren szervezett és begyakorolt a tevékenység. 
Ugyanez a tevékenység a magasabbegység-hadtáptörzseknél már nem volt ilyen 
rugalmas és operatív, mert a végrehajtó hadtápszolgálatok felé kiadott előzetes 
inté2ikedések több lényeges pontatlanságot tartalmaztak és helyenként időben 
késvt juttatták el azokat. 

A harctevékenység hadtápbi:"/,tositása vonatkozásáb,m. 

r""'JC" A harctevékenységek hadtápbiztosítására hozott elhatározások alapvetően 
megalapozott, jó módszerekkel és időben kimunkáltak voltak. 

A tervezés időszakában jól alkalmazták a vezetés párhuzamos munkamód
szerét. A seregtest és magasabbegység szinten - a lehetőségeknek megfelelően -
fokozták helyszíni segítő ellenőrzéseiket, melyek megfelelően segítették az aláren-
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dcltek kidolgozó-végrehajtó munkáját. A hadtáptörzsek határozottan törekedtek 
az alárendelt csapatok hadtáphelyzetéről való folyamatos tájékozódásra és a 
végrehajtás helyszíni ellenőrzéseire. Ebben az időszakban ugyanakkor nem vált 
általános gyakorlattá a fontosabb alárendeltek elhatározásainak meghallgatása. 
Esetenként bátortalanul éltek a csapatok közötti erő-eszköz átcsoportosításának 
lehetőségével, a fő feladatot megoldók érdekében. Úgy tűnik erre nagyobb figyel
met kell fordítani a jövőben, mivel ilyen lehetőségekkel rendelkeznek. 

A hagyományos fegyverek tömeges alkalmazásával kiváltott légicsapások idő
szakában a hadtáptörzsek vezetési, irányítási készsége és gyakorlata folyamatosan 
fejlődött, mégis úgy látjuk további tennivalók vannak azirányban, hogy minden
kor érdemileg pontosan mérni tudják beavatkozásaik szükségességét és indokolt
ságát. 

A hadtáptörzsek megfelelő együttműködést valósítottak meg a fegyvernemi 
törzsekkel és szolgálati ágakkal. Előrelépés volt tapasztalható minden szinten a 
hajtápbiztosítás egyes valóságos és fiktív feladataira hozott elhatározások meg
hozatalában. A további felkészítés szempontjából azonban fel kell figyelni arra, 
hogy egyes hadtáptörzsek a harctevékenység hadtápbiztosítása tervező-szervező 
munkáját a direktíva kivonat, illetve hadtápintézkedések megismerése után csak 
az elvárható határidők után tudták befejezni, továbbá, hogy a kialakított hadtáp
biztosítási tervek több kívánnivalót hagytak maguk után. 

Nagyobb figyelmet érdemel az információk feldolgozására, rögzítésére való 
k~~zség fokozása. Ezt különösen indokolja az ellenséges légicsapások hadtápkö
vetkezményeiről szóló információk feldolgozásának elhúzódása a törzsekben, úgy
szintén nagyobb figyelmet érdemel a tartalék hadtápvezetési pontok folyam::i.tos 
tájékoztatásának kérdése. 

A töpfe.-ekre való áttérést megelőző időben a törzseken belül a feladatokat 
pontosították, azokat személyhez kötötték. 

Feszített munkát kellett végezni minden szinten a tömeges atomcsapások 
hadtápkövetkezményei felmérésének megítéléséhez, az elhatározás kialakításához. 
Ez az első nekifutásra csak részben sikerült, azonban a seregtest-hadtáptörzs élt 
azzal a lehetőséggel, hogy az MN központhadtáp középirányító vezető állomá
nyából kijelölt operatív csoportokkal megfelelő élő együttműködést szerVezzen. Az 
ilyen jellegű együttműködés először a „GRANIT-78" gyakorlaton valósult meg, 
melynek tapasztalatai alapján a „GRANIT-80" gyakorlaton az operatív csoportok 
körének bővítésével valósult meg. 

A beállított valóságos szállítási feladatok szervezetten, eseménymentesen ke
rültek végrehajtásra, külön kiemelendő a repülőegységek hadtápja, · ahol repülő
egységenként egy időben két kirakó állomáson jelentős mennyiségű hajtóanyagot 
kellett bonyolult viszonyok között átvenni és a szükséges technológiai folyama
tokat végrehajtani. 

II. 

Oss<,egezett tapasztalatok és következtetések 

.... 

A gyakorlat nyomatékosan aláhúzta a tömeges atomcsapások következményei -~ 
felmérésének kiemelt fontosságát, melynek felületes, nem körültekintő végrehajtása 
oda vezethet, hogy a levont következtetések alapján helytelen elhatározások szü-
lethetnek. A csapatok alkalmazására vonatkozó elhatározás - mint közismert -
csak akkor reális, ha a végrehajtás összes feltételei biztosítottak, h.a ezekből egy is 
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hiányzik (például repülők esetében az elegendő repülő-üzemanyag) a· feladat nem 
teljesíthető az elhatározás szerint. Így tehát a feltételek alakulása. mindenkor ha
tást gyakorol a csapatok alkalmazására hozandó elhatározásra. 

A következmények reális felmérése nem könnyü feladat, Az információk 
gyakorta jelentősen hiányosak lesznek, sőt egyes területekre vonatkozóan nem is 
lesznek. Mindezekből az következik, hogy a rendelkezésre álló információkat 
úgy rendezzük, hozzuk összefüggésbe, hogy ezáltal azokra a területekre is tudjunk 
következtetni, amelyekre vonatkozóan kevés az információ, vagy egyáltalán nincs. 
Ehhez a kérdéshez szorosan hozzátartozik, hogy ne csak a saját csapataink hely
zetét, de a környezetet is vizsgáljuk. Különösen fontos ez a honi légvédelmi csa
patok vonatkozásában, hiszen az egész ország területén tagolódnak szét. Még 
akkor is így van ez, ha alapvetö eröik az oltalmazandó körzetekben koncent
rálódnak. 

A következmények felmérése a hadtáp továbbá lehetöségeinek tisztázása ösz
szes tényezőinek felsorolását mellőzve két kérdésnek a vizsgálatára inspirálnak 
bennünket a gyakorlat tapasztalatai. Egyik a harcoló állomány helyzete, a másik 
a környezet figyelembevétele. 

A hadtáp további lehetőségei szoros összefüggésben vannak a csapatok tö
meges csapások utáni helyzetével, harci lehetőségeivel, azok csoportosításában 
bekövetkező változásokkal. Így például adott készletek megléte esetén a harci 
állományban ideiglenesen, vagy véglegesen bekövetkezett veszteségek nagysága 
arányában nő a hadtáp lehetősége, fordított esetben viszont arányosan csökken, 
vagy adott fegyvernemi kötelék nagyobb távolságra történő átcsoportosítása -
mint ezen a gyakorlaton is történt - után az eredeti harcrend közelében megma
radt készletek ha a körülmények, lehetőségek miatt teljes egészében bizonyos 
ideig nem szállíthatók, a harctevékenység biztosítása szempontjából időlegesen 
holt anyagok maradnak. Ilyen tényezők figyelembevétele tehát a helyzet meg
ítélésénél elengedhetetlen. A környezet figyelembevételét illetően egy-két kér
désre utalnánk. A honi légvédelmi seregtest-parancsnokság - dc saját működési 
területüket illetően így van ez a magasabbegységek vonatkozásában is - megle
hetősen sok információval fog rendelkezni az ország területére különböző eszkö
zökkel mért csapásokkal kapcsolatosan. lgy kialakulhat egy olyan helyzetkép, 
aminek alapján - más információ híján - megítélhető többek között az elöljáró 
lehetőségeinek alakulása is, ami nem közömbös a további tevékenység szempont
jából. Például a seregtesthadtáp vezető szervek sajátos anyagfajtákat illetően 
többé-kevésbé ismerik a központi tárolási helyeket, így a csapások értékelése so
rán megítélhetik, hogy milyen változások következhettek be azokban. Vagy ha a 
csapások kikapcsolták a kulcsfontosságú vasúti csomópontokat, akkor más infor
máció nélkül is megítélhetik, hogy az elöljárónak bizonyos ideig nem lesz módja 
vasúti szállítással anyagi eszközöket utánszállítani, tehát erre nem számíthatnak. 
l\.findezck jelentősen befolyásolják további lehetőségeiket és arra kell ösztönözze
nek, hogy keressék a helyzet javításának összes belső lehetőségeit, illetve egyez
tessék azt az elöljáró és együttműködési szervekkel. 

Ez utóbbinak igen jó példáját láttuk a gyakorlaton, amikor is a seregtest
parancsnok hadtáphelyettes együttműködés keretében az MNHF-ség középirá
nyító-végrehajtó szerveinek vezetőivel (képviselőjével) együttesen értékelte a ki
alakult helyzetet, s vetették össze a lehetőségeket, határozták meg a konkrét ten
nivalókat. Itt is igazolódott, -hogy az ilyen jellegű együttműködésnek rendkívül 
nagy a fontossága és nemcsak formai, hanem alapvetően meghatározó gyakorlati 
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tartalma és haszna van. A2 adott igen bonyolult helyzetben ez az együttműködés 
lehetővé tette az alárendelt, a saját és az elöljáró lehetőségeinek összevetése ered
ményeként a reálisabb helyzetmegítélést és a tennivalók meghatározását. 

A honi légvédelmi csapatokat illetően úgy tűnik, erősíteni kell az együtt
működés helyi területeinek, lehetőségeinek feltárására irányuló munkát is. Gondo
lunk itt elsősorban a hátországvédelmi összfegyvernemi (területvédelmi), illetve 
a szakcsapatokkal való együttműködésre, ezek közül is kiemelten a hátországi 
forgalomszabályzó kötelékekre, Ideiglenes Atrakó Körlet Parancsnokságokra, az 
ország nyugati térségében az összfegyvernemi seregtest csapataival, tábori hadtáp
alakulatokkal való együttműködésre. A hadtápbiztositás megbízhatóságának fo
kozása szempontjából meggyőződésünk, hogy e téren sok tartalékot lehet feltárni. 

A gyakorlat arra is rámutatott, hogy további tennivalók vannak a honi lég
védelmi seregtest valamennyi hadtápvezetési szintjén a hadtápbiztosítás tervezé
sének tökéletesítése terén. A jelenleginél jobban szükséges a hadtápbiztosítási ter
veket, számvetéseket konkretizálni, a fegyvernemek harci alkalmazásának körül
ményeihez igazodni, irányok, feladatok szerint differenciálni. 

A honi légvédelmi seregtest csapatai hadtápbiztosításának vezetése, irányí
tása terén a feltételek kedvezőek, biztosítják a hadtápvezetés folyamatosságát, 
operativitását. Ezeket a lehetőségeket a hadtáptörzsek alapvetően jól kihasznál
ják. Úgy látjuk mindemellett, hogy van egy-két terület, ahol javítani lehet a 
vezetői tevékenységet. Néhány szót ezekről. Egyik ilyen terület a hadtápbizto
sításra vonatkozó parancsok, intézkedések, egyéb információk megfelelő diffe
renciálása az alsóbb vezetési szintek felé. Úgy látjuk nem teljesen érvényesül a 
honi légvédelmi csapatoknál az az elv, hogy a harctevékenység és annak minden 
oldalú biztosításával kapcsolatosan mindenki annyit ismerjen, ami rá tartozik és 
alárendelt szervezetek tevékenységének tervezéséhez, szervezéséhez, vezetéséhez, 
irányításához szükséges. 

Valamennyi hadtápvezetési szintet végigjárva az volt tapasztalható, hogy a 
rnagasabbegység-hadtáptörzsek nem differenciálják kellően a különböző rendel
tetésű alárendeltek felé a seregtestparancsnok hadtáphelyettes által megszabotta
kat, egyes esetekben csupán tovább adják azt, ugyanez tapasztalható egység szin
ten. Mindez oda vezet, hogy osztály szinten is találkozunk olyan felsőbb szinten 
megfogalmazott és felsőbb szintre tartozó követelményekkel és információkkal, 
amire ott semmi szükség nincs. Találkozhatunk mindemellett olyan egységparancs
nok hadtáphelyettesscl is, aki - a korábbi gyakorlaton tett észrevételünket érvé
nyesítve - megfelelő differenciáltsággal szabta meg az alárendelt hadtápszervek 
feladatait és látta el a számukra szükséges információkkal. 

Másik terület az alulról felfelé áramló információk hitelessége, azok ellen
őrzése. Több esetben volt tapasztalható, hogy az összfegyvernemi és a szakágak 
felé adott alárendelttől feljövő információkkal, illetve a korábban kiadott hadtáp
intézkedésekkel összevetve a hadtápinformáció felső szinten eltorzul, nem reális. 
Ez részben felületességre, részben a helyzet, a körülmények nem reális felméré
sére vezethető visza. Célszerű tehát erősíteni az erre irányuló ellenőrző, másrészt 
a felkészítés során az ilyen problémák megszüntetésére irányuló munkát. 

A harmadik terület az alárendelt hadtáptörzsek, hadtápalcgységek helyszíni 
ellenőrzése segítése. A megelőző hasonló gyakorlathoz viszonyítva jelentős fej• 
lődés tapasztalható e téren, mégis úgy látjuk, hogy tovább fokozható az ilyen 
irányú munka tervszerűsége, a gyakorisága. 
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Néhány gondolat a hadtápalegységek tevékenységéről a harctevékenységek 
folyamán. Valamennyi gyakorlat, különösen az ilyen jellegűek rendkívül jó felté· 
teleket biztosítanak a hadtápalegységek sokirányú felkészítéséhez. Ezeket a felté· 
teleket maximálisan ki kell használni. úgy látjuk e vonatkozásban is vannak ten
nivalók. A végrehajtó szinten több helyen volt tapasztalható, hogy nem a meg
követelt harcszerű körülmények között gyakoroltak a hadtápalegységek, nem 
igazodtak a kialakult helyzethez különösen a csapásokat követően. A kitelepült 
alegységek a kívánatosnál jobban támaszkodnak a béke elhelyezésükre (például 
nem mozgókonyhán főznek, hanem a laktanyában). 

Őss,egev,e a „GRANIT-80" gyakorlat több has,nos tapas,talata tovább ga,· 
dagította a honi légvédelem harctevékenysége hadtápbiztosítása elméletét és gya
korlatát. T apasz.talataink közreadásával magunk is e célt kivánjuk ~olgálni. 
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