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A honi légvédelmi csapatoknál lefolytatott 
együttműködési gyakorlások, 

gyakorlatok hadtápbiztosításának néhány tapasztalata 

K o m e s á k Mik l ó s alezredes 

A hadműveleti-harcászati, harcászati gyakorlatok, gyakorlások mint a csa
patok, törzsek felkészítésének legmagasabb formája, ugyanakkor a felkészített
ségről való -elszámoltatás legmeggyőzőbb, legcélszerűbb lehetősége. A gyakorla
tok, gyakorlások ezek funkciói különösen fontos szerepet kaptak az intenzív 
fejlesztés időszakában levő honi légvédelmi csapatoknál, tö·rzseknél a honi lég
védelmi rendszer egész,ében. A végrehajtott „GRANIT" hadműveleti, 
,,SZTRELBA" nagytávolságú manőverrel és éleslövészettel egybekötött harcá
szati gyakorlatok, a „ZENGŐ", ,,TIGRIS" együttműködési ha«ászati gyakor
lások ,reális, átfogó képet adtak a csapatok és törzsek felkészítettségéról. Ki
mutatták az elért eredményeket, feltárták a meglevő lemaradásokat, problémákat. 
Az éves munkatervekben tervezett gyakorlatok, gyakorlások mellett fontos sze
repet töltöttek be a felkészítésben és ellenőrzésben a harckészültség ellenőrzéssel 
egybekötött harcászati, gyakorlatok is. Ezek éppen a váratlanságuk következtében 
még az előzőekben említetteknél is jobb felmérési lehetőséget biztosítottak a 
csapatok, a törzsek háborúra való készenlétéről és a valóságnak megfelelő képet 
adtak. 

Ahhoz, hogy gyakorlataink, gyakorlásaink tapasztalatairól átfogó képet 
tudjunk adni, -szükséges néhány fontos jellemző meghatározása. 

Ezek a következők: 
- időtartamban 1-4 napban lettek végrehajtva; 
- a csapatok hadtápszolgálati - kivétel a h. létü. o.-ok -- egyidőben 2-3 

irányban megosztva hajtják végre feladataikat; 
- a megszokott hadtápszolgálatoknak egy-egy objektumon belül 2-20 egy

mástól 2-10 km távolságra levő kis csoportok ellátási feladatait kellett végre
hajtani; 

- lefolyásuk az idő rövidsége következtében, a váDható légi ellenség tevé
kenységének megfelelően nagy intenzitású volt; 

- a létrehozott körülmények a hadtápszolgálatok működéséhez olyan hely
zetet teremtettek, hogy biztosítási feladataikat nagy kiterjedésű szennyezett terü
letek megkerülésével, bonyolult vegyi-sugár helyzetben kellett végrehajtani; 

- a bejátszott csapások következtében a hadtápok személyi, hadtáp anyagi 
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és hadtáp technikai veszteséget szenvedtek, így feladataikat csökkent létszámmal, 
korlátozott anyagi lehetőségekkel kellett végrehajtani; 

- a gyakorlatok, gyakorlások egy folyamatot képeztek, de több hadműveleti 
időugratást tartalmaztak; 

- a csapások következményei felszámolása, az elöljáró állandó informálása 
és az ellátási feladatok folyamatos végrehajtása a hadtápvezetés megosztását kö
vetelte meg; 

- a hadsereg, hadosztály és egységszinten minden esetben biztosítani kellett 
a tartalék harcálláspontokon a hadtápvezetés azonnali átvételének feltételeit és 
lehetőségét. 

Ezen jellemzőktől sok tekintetben eltérnek a „SZTRELBA" gyakorlatok, 
amelyek több szakaszból, így a hazai szű"kített sz,akaszból, a nagytávolságú manő
verekből, új oltalmazási körzet elfoglalásából, éleslövészet végrehajtásából állnak. 

A tapasztalatok összegezésénél, mint az már az eddig leírtakból is 
kiderül nagyon sok részösszetevőt gyakorlati és gyakoroltatási módszert kell 
figyelembe venni. Erre ebben a cikkben nem vállalkozhatunk. Ezért a további
akban a leggyakoribb gyakorlat -és gyakoroltatási formával, a honi légvédelmi 
harcászati (,,ZENGO", ,,TIGRIS") hadműveleti (,,GRÁNIT") együttműködési 
gyakorlások, gyakorlatok tapasztalataival foglalkozunk, s ezen belül is teljes 
átfogó képet csak a gyakorlásokról adunk. 

1. 

Ezen gyakorlások hadtáp tárgya: a honi légvédelmi .hadosztályok magasabb 
harckészültségbe helyezésének, a mozgósítás és alkalmazás ,hadtápbiztosításának 
megszervezése, végrehajtásának irányítása a légi ellenség csapásainak visszaverése 

... 

során, valamint a hadtápbiztosítás megtervezése és végrehajtása hagyományos -.: 
és tömegpusztító fegyverek alkalmazása viszonyai között. 

A gyakorlások alapvető hadtáp célja: gyakoroltatni a honi légvédelmi had
osztályok hadtáptörzsét, az alárendelt hadtáptörzseket, hadtápszolgálatokat, a 
magasabb harckészültségi fokozatok feladatai végrehajtásának hadtápbiztosításá
ban, a harctevékenység hadtápbiztosítása megszervezésében és végrehajtása irá
nyítá'Sában, a hadtáp következmények feLmérésének és felszámolásának, a hadtáp 
működőképesség -helyreállításának megszervezésében ,és irányításában volt. A 
tárgyban meghatározottak teljesítése és az alapvető cél elérése érdekében további 
célkitűzések voltak: 

a) Felmérni, ellenőrizni és értékelni a laktanyahadtáp békegazdálkodást 
folytató laktanyahadtáp szétválásának szervezettségét, a szétválás vezetésének 
helyzetét. 

b) Fejleszteni a törzsek közötti, a szolgálaton belüli kölcsönös információ 
csere végrehajtását az általános és hadtáphelyzetről, a tömegpusztító fegyverek 
alkalmazásának hadtáp következményeiről, a vegyi-Sugár helyzetéről. 

e) Tökéletesíteni, továbbfejleszteni a hadtáptörzsek és alegységek jártas
ságát és készségét a részenként bevezetett magasabb .harckészültségi fokozatok 
hadtápbiztosításának végrehajtásában, felmérni a hadtápszervek felkészültségét, 
a harckészültség hadtápbiztosítási tervkivonatainak, munkajegyeinek gyakorlati 
alkalmazásában, a részleges mozgósítás végrehajtásának hadtápbiztosításában. 
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d) Fokozni a hadtáp állomány jártasságát a növekvő számú készültségi 
erők, az áttelepült tartalék vezetési csoportok, a kitelepült rt. csoportok, az RP 
objektumokat, tartalék állásokat és hadműveleti repülőteret elfoglaló erők és 
eszközök hadtápbiztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában, a hadtáp 
erők, anyagok és tec,hnikai eszközök széttelepítésében. 

e) Gyakoroltatni a hadtáptörzseket a hadtápbiztositással kapcsolatos elhatá
rozások gyors, operatív módszerekkel történő kialakításában, megfogalmazásában, 
a hadtápbiztosítási terv kialakításában, továbbfejlesztésében, hadtápintézkedések 
készítésében, hadtáp összefoglaló jelentések kidolgozásában, felterjesztésében. 

f) Gyakoroltatni a repülöezredek hadtápszolgálatait és a hadosztályok had
táptörzseit a hadtáp információk EMG-666-os rendszerben történő gyors és 
pontos összeállításában és indításában. 

g) Tökéletesíteni a kölcsönös tájékozódás végrehajtását az általános és 
hadtáphe-lyzetről, a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának hadtáp következ
ményeiről, a vegyi-sugár helyzetről. 

h) Fejleszteni a hadtápszervek jártasságát a hagyományos és tömegpusztító 
fegyverekkel végrehajtott ellenséges csapások hadtáp következményeinek felméré
sében, felszámolásában, a hadtáp működőképessége hely,reállít!tsában, a hadtáp 
veszteségek pótlásában. 

i) Gyakoroltatni a hadtáp alegységeket háborús szakmai feladataik végre
hajtásában. Ezen belül .is kiemelten: az üzemanyag, az élelmezési, ruházati és 
egészségügyi anyagok egy részének ,raktárépületből tábori körülményeknek meg
felelő széttelepítés és üzemelés végrehajtásában; az ellátási feladatok széttelepí
tett készletekből történő végzésben; az üzemanyag-szolgálatot vadászrepülők 
maximális hatótávolságon történő harctevékenység utáni üzemanyagfeltöltésben, 
mind az alap, mind a hadműveleti repülőtéren; az egészségügyi szolgálatot 
segélyhely telepítésében, imitált 5érültek elsősegélyben való részesítésében, az 
alap és hadműveleti repülőterek repülőorvosi biztosításában, a sérültek első 
orvosi ellátásában és hákaszállításában, tömegpusztulási gócok egészségügyi kö
vetkezményeinek felszámolásában; a ruházati szolgálatot ruházati mentesítő kész
letek megalakításában, manövereztetésében, a tábori elhelyezés feltételeinek biz
tosításában; az élelmezési szolgálatot tábori viszonyok közötti élelemellátás 
végrehajtásában; a szállító szolgálatot az ellenőrző áteresztőpontok felállításában 
és tevékenységük megszervezésében. 

II. 

A gyakorlatok, gyakorlások lefolytatása általában három vagy több mozza
natban került végrehajtásra, ezzel biztosítottuk a mind átfogóbb felkészítést és 
saját felkészítésünket. Ezek a mozzanatok hol több, hol kevesebb fiktív és ,ény
leges feladat megoldását tartalmazták, ennek megfelelően egy változat szerint 
az alábbiakban jellemezhetők. 

Az első mozzanat időtartama mintegy 21 óra csillagászati időben. Tartalma 
a hadtáptörzsek és alegységek liVHKSZ-be helyezése, a HVHKSZ hadtápbizto
sításának végrehajtása, hadmüveleti repülőtéren a hadtáp működőkészség meg
teremtése, rt . .századok A és C állásokba telepített részlegei hadtápbiztosításinak 
megszervezése és végrehajtása, tartalék hadtápvezetési csoportok létrehozása a 
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tartalék vezetési pontokon HTPH-i intézkedés .feldolgozása, törzsmunka végzése, 
a hadtápbiztosítási!a hozott elhatározás jelentése a PK-nak, a kiadott hadtáp
intézkedésben foglalt feladatok végrehajtása. 

A második mozzanat időtartama, mintegy 10 óra csillag.íszati időben és 
kb. 72 óra hadműveleti időben. Tartalma a hadtáptörzsek és alegységek THKSZ
be helyezése, a honi légvédelmi harctevékenység hadtápbiztosítási feladatainak 
végrehajtása, a hadműveleti repülőtérre áttelepülő vre. szd. ismételt a'lka!ma
zásra történő hadtáp felkészítése, az egység és magasabbegység szinten képzett 
hadtáp tartalék erők alkalmazása, az ellenség hagyományos és tömegpu'iztító 
fegyverekkel mért tömeges légicsapásai hadtápkövetelményei felmérése, felszá
molása, a következmények felszámolásának hadtápbiztosítása, tervező-szervező 
munka, a megváltozott körülményeknek megfelelő elhatározás kialakítása. a 
hadtápbiztosítási tervek pontosítása, átdolgozása. (A mozzanatokon belül :ilta
lában az I. TLCS-t követően hadműveleti időugrás történik). 

A harmadik mozzanat időtartama mintegy 3-4 óra csillagászati időben. 

Tartalma az ellenség TLCS-ai hadtápkövetkezményeinek helyreállítása, a hadtáp 
működőképességének biztosítása, tömegpusztulási gócok egészségügyi következ
ményeinek felszámolása. Atcsoportosítások hadtápbiztosítása, hadtáp összefog
laló jelentés elkiészítése és felterjesztése. Az állandó harckészültség visszaállítá
sának hadtápbiztosítása. 

A mozzanatokon belül ,a fikitíven kialakított helyzetben a csapatok a had
műveleti időtől bizonyos mértékben elszakadva, de a történés időrendjének 

megfelelően tényleges anyagi és egészségügyi biztosítási feladatokat hajtanak 
végre. 

Ennek során: 
- a h. lérak. o-nál, a h. rt. századnál csapás következtében megsemmisült 

ruházati anyagokat a h. lérak. e. tö., rt. e. tö., a h. lé. ho. tartalékából kiszállí
tással pótolja; 

- a h. rt. szd. élelmezési, ruházati fenntartási készlete meghatározott 6/o-át, 
valamint meghatározott ja. hajtó-kenő és karbantartó anyagot az „A" tartalék 
álláskörletébe kiszáll!tja; 

- végirehajtásra kerül egyes főútvonalhoz közeli a h. rt. szd. üzemanyag 
készleteinek zárolása. Ezt követően a szd. üzemanyag biztosításának ellátási 
utalási ,rendjének megszervezése és végrehajtása; 

- az alegységek minimum alá csökkent anyagaik pótlására anyagvételczést 
hajtanak végre Központ Hadtáp bázisról; 

- a szállítószolgálat meghatározott helyeken ellenőrző áteresztő pontok 
működtetésével megszervezi a forgalomszabályozást, az anyagok részére új, pon
tosított feladatok továbbítását; 

- kijelölt h. lé. csapatpihenő területén 80-150 fő sérült, beteg részére 
egészségügyi, élelmezési és ruházati anyagok kitelepítésével ideiglenes fektető 
kapacitást alakítanak ki. Felkészülnek .a fiktíven - beérkező st.bész szakorvos 
birgád fogadására. Üzemanyagkészletek kitelepítésével felkészülnek az érkező 
sebesültszállító gépjárművek üzemanyaggal történő ·feltöltésére; 

- az ABV csapás tömeges következményei felszámolása céljából a h. lérak. 
ESH-e rátelepül a csapást szenvedett h. lérak. o. segélyhelyére, és végrehajtja 
a sérültek első or-vosi ellátását. 

20 

-

: 

( 

-



... : 

.. 

Ezen példa kedvéért idézett tényleges feladatoknak, a mennyiségük, nuno 
ségük változó, azokat a •rendelkezésre álló idő és hadtáp erő határozza meg. 

Ill. 

A:z eddigiekből már látható, hogy a főbb jellemzőknél említett nagyfokú 
intenzitás a mozzanatok tartalmának tükrében indokolt. Ez az intenzitás a gya
korlásvezető állományától részletesen kidolgozott vezetési rend mellett nagyfokú 
operativirtást, gyakorlás menetének átfogó ismeretét, gyors határozott döntési 
készséget igényel. Ezen következményeknek megfelelően a gyakorlás levezeté
sének általános rendje a következő lehet. 

A gyakorlást gyakorlásvezetöség és döntnöki állomány vezeti. A h. lé. ha. 
irányában az egyszemélyi vezetést a h. lé. ha. H-ról a HLÉHDS. PK. valósítja 
meg. A gyakodás idején a HDS. HVP-ja egy csökkentett -változással a HLÉHDS 
KH-ján települ, veszi a jelentéseket és megtesZli a szükséges intézkedéseket. A 
KH és ellátó központok szerepét .is betölti. Ebben az időszakbau 10-12 hadtáp 
döntnök külön-külön ellenőrzi a HVHKSZ-be helyezés feladatait hadtápbiztosítá
sának végrehajtását az egységeknél, alegységeknél. Kiemelt figyelmet fordit a 
harctevékenység hadtápbiztosításának tervezésére, szervezésére, az intézkedés 
kidolgozására és lejuttatására. A teljes harckészültség elrendelése után a gyakor
lásvezetőség továbbiakban fő figyelmét a harctevékenység tervszerű hadtápbiz
tosításának a tényleges feladatok végrehajtásának ellenőrzésére és segítésére for
dítja. A hadműveleti időugrás után a gyakorlásvezető hadtáphelyettese és a 
döntnöki állomány ellenőrzi a - kialakult új helyzetet, ellátottságot rögzítő -
hadtápintézkedés feldolgozását, meghallgatják a kialakult helyzetre vonatkozó 
elhatározások jelentését, ellenőrzik azok megalapozottságát és a hadtáp felké
szültségét az .ismételt tömeges légicsapás visszaverésének hadtápbiztosítására. 
Ellenőrzik a valós anyagszállítások, az imitált sebesült szállítmányok alakuhthoz 
való visszaérkezését és megteszik a szükséges intézkedéseket. Utolsó oktatási 
kérdésként minden vezetési szinten meggyőződnek a harctevékenység folytatása, 
hadtápbiztosítása feltételeinek meglétéről. A továbbiakban a gyakorlás hadtáp
vezetés fő erőkifejtését az állandó harckészültség állapotának vissziaállítá,;ára 
fordítja. 

IV. 

A gyakorláson résztvevő törzsek, hadtápszolgálatok a gy:1korlati tevékeny
séget a gyakorlás egésze alatt, mint azt a mozzanatok tartalmánál felsoroltuk 
sokrétű, horizontálisan és vertikálisan lépcsőzött feladatok sokasága adja, amely 
röviden az alábbiak szerint foglalható össze. 

A hadosztályok és ezredek hadtáptörzsei a FHKSZ, vagy HVHKSZ-be 
helyezést elrendelő parancs után feladattisztázást, időszámvetést hajtanak végre. 
Előzetes intézkedés kiadásával irányítják az alárendelt hadtáptörzsek és hadtáp 
alegységek tevékenységét. Megismerik az elöljáró HTPH intézkedése tartalmát, 
végrehajtják annak feldolgozását, melynek során vezetik a munkatérképet, jelen
tést tesznek a parancsnok elhatározásához szükséges hadtápvetületű kérdésekben, 
elkészítik a hadtápbiztosítási tervet, kiadják intézkedéseiket az alárendeltek 
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hadtápbiztosítására. A HTKSZ. elrendelése után a tömeges légicsapások idő
szakában operatív intézkedésekkel irányítják alárendeltjeik any:.tgi-technikai vesz
teségeinek pótlását, a sérültek és betegek kiürítését. Feldolg3zzák az elöljáró 
HTPH következő, a kialakult helyzetet rögzítő intézkedését fa az abban fog
laltak alapján szervezik és utasításokat adnak a közlekedési t:s szállítási fela
datok végrehajtására. E feladat vég,rehajtása során kiemelt figyelmet fordítanak 
a tényleges anyagszállítások és egészségügyi biztosítási feladatok végrehajtására. 
A gyakorlat harmadik mozzanata időszakában a törzsek - az alegységek jelentései 
alapján - elkészítik összefoglaló jelentéseiket és felterjesztik a7okat. Ebben az 
időszakban fő figyelmüket az állandó harckészültség visszaszállítása hadtápbizto
sitására fordítják. 

Az alegységek hadtápszervezetei végrehajtják az FHKSZ, HVHKSZ majd 
a THKSZ-be helyezés feladatai hadtápbiztosítását, melynek során hadtáp szem
pontból működőképessé teszik a hadműveleti repülőteret. Végrehajtják az A és 
C állásokon települő rt. szd-ok részlegei hadtápbiztosításának megszervezését és 
gyakorlati végrehajtását. 

A kis magasságú rejtett rádiólokációs mező létrehozására kitelepülö rt. 
alegységek, részlegek a mozgókészleteiket különítik ki. Romlandó élelmiszer 
szükségleteik beszerzését helyi bázisokon hajtják végre. Az rt. századok, légvé
delmi tüzér osztályok hadtápjai a csapásvédettség fokozása a hadtáp működő
képessége bixt:osítás,a érdekében mozgókészleteiket kitelepítik. 

Az egységek és alegységek felkészülnek fentmaradó hadtáp anyagi készle
teik átadására, a veszélyeztetett városokból történő kivonására. A naponta fel
használt, illetve veszendőbe ment anyagi készletek pótlását a gyakorló háborús 
ellátási rendszer alapján hajtják végre. Az ellenséges légitám..adó hadművelet 
során keletkező sérülteknek, betegeknek az orvossal rendelkező segélyhelyeken 
hagyományos fegyverek esetén teljes mérvű első orvosi segélyt, a tömegsérülési 
gócokban életmentő első orvosi segélyt nyújtanak. A ZSH-ek biztosítják az első 
szaksegélyek végrehajtását. A sérültek és betegek leadását a háborús ellátási 
rendszerben meghatározott kórházakba, saját eszközeikkel hajtják végre. A had
táp techníkai eszközök javítását a csapatok saját erőikkel, és eszközeikkel végzik. 
A gyakorlat harmadik mozzanata időszakában az egységek, alegységek hadtáp 
szervezetei biztosítják az állandó harckészültség végrehajtásának anyagi-tech
nikai, egészségügyi feltételeit. 

A gyakorlás egész időszakában a gyakorlásvezetők tevékenysége alapvetően 
arra irányul, hogy az együttműködési gyakorlás keretében felmérje és gyakorol
tassa a FHKSZ, HVHKSZ, valamint a THKSZ-be helyezés elrendelt hadtáp 
feladatainak végrehajtását, valamint a háborús viszonyokat megközelítő felté
telek között harcfeladat hadtápbiztositása végrehajtásának helyzetét. Ellenőrizze 
az előző gyakorlatok, gyakorlások folyamán feltárt - tervezés, vezetés és végre
hajtás - hiányosságok megszüntetésének helyzetét. Ezek érdekében folyamatosan 
értékeli a törzsek tervező és feladatmeghatározói tevékenységét, elbírálja a hozott 
elhatározás megalapozottságát, tapasztalatokat gyűjt a törzsmunkában meglevő 
hiányosságok megszüntetése érdekében, döntnöki közlésekkel befolyásolja a tény
leges feladatok végrehajtását, keresi a tábori viszonyok közé telepített állomány 
élet- és munkakörülményei javításának lehetőségeit, feltárja, elemzi a meglevő 
hiányosságokat, feladatot szab azok megszüntetésére, valamint a következő gya
korlás főbb célkitűzéseire. 
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Így már a gyakorlás befejezése után közvetlen, tény és cél áll rendelkezé
sünkre az elkövetkező általunk tervezett és levezetendő gyakorlás tervezéséhez, 
illetve áttekintő képünk van arra, hogy a részünkre elöljáró által vezetendő 
gyakorlás folyamán mire, hol és milyen mértékben kell ráfigyelni, segíteni, ellen
őrizni, vagy szakharcászati foglalkozásokon gyakoroltatni. Jól elősegíti azt a 
munkát a gyakorlás-on különböző szinteken döntnökölő hadtáp, vagy fegyvernemi 
tisztek beszámolójából kialakított következtetések, az alárendelt hadtáptörzsek 
és hadtápszolgálatok -személyi állományával folytatott elvtá,rsi beszélgetések köré
ben felvetődő .po:útív és negatív tapasztalatok. Az így összeállt nem kismennyi
ségü anyag már adja a soronkövetkező gyakorlás előkészítő időszakának fela
datait, amelyek a felkészülési idősZakban valósulnak meg. 

V. 

A felkészülési időszak tapasztalatai 

A gyakorlások, tervezett feladatok időpontja és tartama a csapatok terve
iben szerepel, a hadosztályok ismerik az alárendeltjeik bevonásának mérvét. A 
hadseregparancsnok a gyakorlás kezdete előtt két hónappal a hadosztályok és a 
gyakorlásban érintett közvetlen egységek ,részére szervezési intézkedést ad ki. 
Ez tartalmazza a felkészülés hadtápfeladatait is. Itt kell megjegyezni, hogy gya
korlatok alkalmával külön hadtápintézkedés is kiadásra kerül. A kiadott intéz
kedés hatására megkezdődik az aktív felkészülés. A hadosztályok tovább ponto
sítják saját alárendeltjeik feladatát, írásban, szóban meghatározzák a felkészü
lésre irányuló követelményeket. lgy az egységek részére hozzávetőleg másfél 
hónap áll rendelkezésre a felkészülés,re. 

Megítélésünk szerint ezt az időszakot egységeink, harckészültségi, kiképzési 
és egyéb feladataik teljesítése mellett általában jól használják ki. Elvégzik ter
veik pontosítását, gondot fordítanak a törzsek, hadtáp alegységek, hadtáp tech
nikai eszközök felkészítésére, az állomány anyagi és egészségügyi ellátásával kap
csolatos feladatok konkrét személyremenő meghatározására. 

Megteremtik a jó színvonalú ellátást, kiszolgálást. Az elhelyezés és pihen
tetés feltételeinek megteremtése céjából jelentős mennyiségű ruházati anyag, 
élelmezési felszerelés, hadtáp technikai eszköz kerül különböző szinteken átcso
portosításra, úgy, hogy azok átadás-átvétele a használókig való lejuttatása a 
gyakorlás, gyakorlat kezdetéig befejeződik. (Ez utóbbi elsősorban a „SZTREL
BA" gyakorlatok esetében kerül előtérbe és képez fontos feladatot). 

Ősszességében a csapatok megteremtik a gyakorlat anyagi-technikai bázisát, 
felkészítik a hadtáp állományt a gyakorlás hadtápbiztosítási feladatai végrehaj
tására. 

A pozitívumok mellett azonban tapas?Jta:lhatóak olyan negatívumok, amelyek 
rontják a felkészülés színvonalát. Több esetben a kiadás.ra kerülő intézkedések 
nagy általánosságokat tartalmaznak, nem konkrétak, keverednek benne fiktív és 
tényleges feladatok. 

Tapasztalható, hogy nem minden esetben kerülnek a harcértékek teljes 
mélységig pontosításra, ez utóbbi legszembetűnőbben a laktanyahadtápok izét
válásánál, a ténylegesen meglevő anyagi készletszintek ismereténél jelentkezik. 
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Másik oldalról jelentkező és ismétlődő hiányosság a felkészülé;; megkezdésének 
halogatása, utolsó „perc" -re hagyása. Ezek - figyelembevéve a napi feladatok 
végrehajtását, repülések kiszolgálását, kiképzési feladatokat, vételezéseket stb. -
azt idézik elő, hogy az állomány a gyakorlás megkezdésekor fáradt, sok esetben 
fásult. 

Ezek kellő odafigyeléssel, ráhatással, a hadtáptörzsek koordináltabb mun
kájával és céltudatosabb ellenőrzéssel elkerülhetők, megszüntethetők. 

VI. 

A végrehajtási időszak tapasztalatai 
A gyakorláson résztvevő törzsek és hadtápalegységek a magasabb harcké

szültségbe helyezés és - amennyiben van - mozgósítás hadtápbiztosítást szerve
zetten az előre kidolgozott tervek alapján hajtják végre. A harckészültségi terv
kivonatok és munkajegyek naprakészsége, a tartalékos állomány és technikai 
eszközök jól szervezett fogadása, a hiányos elhasznált felszerelések cseréjére 
való készenlét jó biztosítéka a harckészültségi és mozgósítási normaidőre történő 
szervezett végrehajtásának. 

A fokozott, háborús veszély és teljes harckészültségi fokozatok feladatai 
végrehajtásával hadtáptörzseink és csapataink hadtáp alegységei felkészülnek az 
ellenség tömeges légicsapása visszaverésének szervezett, tervszerű hadtápbizto
sítására, az ellenséges csapások által okozott következmények felszámolásában 
való részvételére, a hadtápot ért csapások következményei felszámolására, a honi 
légvédelmi rendszer hadtápbiztosítási feladatai további végrehajtására. Ennek 
folyamán közvetlen felkészítés keretében végrehajtják személyi állományuk és 
technikai eszközeik felkészítését, széttelepítik anyagi, technikai e~zközeiket, szer
vezetüket, hadtáp technikai eszközeiket megosztják és széttelepülési körlete·kben 
- hadműveleti repülőterek, RP objektumok, kismagasságú rejtett rádiólokációs 
rendszer létrehozása céljából kitelepülő műszerek állásokba, lérak. tüzelőállá
sokba - ezzel megteremtik a honi légvédelmi harctevékenység hadtápbiztosítá
sának feltételeit, növelik a htp. csapásvédettségét, fokozzák élet- és működő
képességét. 

A törzsekben végrehajtják a tervező, szervező munkát, intézkedésekkel 
szabályozzák a lényleges és friktív feladatok végrehajtásának rendjét. 

Ezen időszaknak majdnem minden esetben erős oldala a tényleges ellátási 
feladatok magas színvonalon való megvalósítása, az állományról való gondos
kodás, a ténylegesen végrehajtandó feladatok végrehajtása. A pozitívumok mel
lett azonban itt is jelentkeznek olyan problémák, amelyek valós hadműveleti 
körülmények között nehéz, több esetben tragikus helyzetbe hozhatják a hadtápot. 
A hiányosságok között elsőként kell említeni a hiányos információ szolgáltatást 
a veszteségekről, a kialakult helyzetekről. Ugyanilyen sullyal jelentkezik a hely
zetek téves értékelése, az elhatározások megalkotása folyamatában a kialakított 
helyzet figyelmen kívül hagyása, vagy annak a valósnál kedvezőbb megítélé-e. 
A tényleges szállítási feladatok végrehajtása során nem mindig veszik figyelembe 
a kialaku1t vegyi-sugár helyzetet, nem kerülik meg a szennyezett terepszakasw
kat. Ezek a hibák az információs rendszer jobb megszervezésével, a helyzet-
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értékelő tevékenység javításával, jobb felkészültséggel megszüntethetők. Erre 
irányulnak. azon törekvéseink, amely az információs rendszer EMG-666 ESZG 
alkalmazásával kívánja pontosabbá, gyorsabbá tenni. A hadműveleti-harcászati, 
szakkiképzési csapatok foglalkozásain rendszeresen feldolgozzuk az elhatározás 
megalkotásának folyamatát, gyakoroljuk a helyzetértékelést és az együttműködés 
rendszabályait. 

A leírtakat figyelembevéve, melyek a gyakorlatok, gyakorlások végrehajtása 
ecedményeként szerzett tapasztalatokat tükrözik, egy sor olyan következtetés 
megvalósítása késztet bennünket, amely feladatként is felfoghatók, megfogalmaz
hatók. 

Ilyen többek között 
A htp. vezetés további tökéletesítése, erősítése, rugalma~sabbá tétele, és 

ezen belül nagyobb hangsúlyt helyezni a parancsnoki munka kialakult sorrend
jének logikus, a konkrét helyzettel összefüggően történő betartására. 

Így többek között - a részletezés igénye nélkül - a feladattisztázásnál ki
emelt figyelmet kell, hogy fordítsunk a feladatc>k súlyozására. Melyek a tenni
valók, melyek azonnali, sürgő6, halasztást nem tűrő intézkedést igényelnek és 
melyek azok, amelyek viszont ugyan későbbi időpontban, de annál hatékonyabb 
és körültekintőbb megszervezést és végrehajtást igényelnek. Meg kell jegyezni, 
hogy például másképpen jelentkezik ez a honi vadászrepülő ezredek vonatkozá
sában és másképpen a h. rt. ezred, vagy műszaki z. vonatkozásában a h. lé. ho. 
PK HTPH. e. részéről. Amíg a honi vadászrepülő ezrednél meghatározó lehet és 
annak is kell, hogy legyen, a repülő hajtóanyag térben, időben és mennyi,ségben 
történő biztosítása, addig az rt. ezrednél a munkagépekhez szükséges benzin, 
gázolaj biztosítása a meghatározó. A másik tapasztalat az ellenőrzéseknél vált 
szembetűnővé. A magasabbegység htp. törzsek helyszíni ellenőrzése még nem 
eléggé folyamatos, súlyozott és következetes . 

De ugyanígy vannak még problémáink az időszámvetéssel is, ugyanis nem 
minden esetben számolunk még a várható bonyolultsági tényezőkkel, az elvár
ható optimális időnormákat, intervallumokat nem vizsgáljuk a maguk bonyolult
ságában, például egy, az ellenség által végrehajtott tömegpusztító fegyverrel mért 
csapás után kialakult htp. anyagbiztosítási, szállítási lehetőségeket. 

Ebből az a következtetés származhat, hogy a PK-ok részére túlságosan is 
optimális anyagbiztosítási lehetőségeket jelentenek és a döntés meghatározásánál 
a valótlanság tényezője is meghatározó lehet. Ez pedig súlyos következményekkel 
járhat. Kihathat a Központ Hadtáp és a HAVP hadtáp elemeivel történő együtt
működés megszervezésére, torz képet adhat az anyagvételezések megszervezé
séhez, az utak igénybevétele tervezéséhez, az úton levő szállítmányok közleke
dési biztosításának, őrzésének és védelmének végrehajtásához. De kihathat a 
HM elvtárs 01. számú intézkedésében meghatározott koalíciós együttműködési 
feladatok teljesítésére is. Ebből, hogy csak például egyet említsünk a határrnenti 
üzemanyag feltöltések végrehajtása. 

Tapasztalatainkból levont következtetések alapján szükségesnek látjuk a 
vezetés operativitásának és ezen belül az információk gyors megbízható áram
lásának a biztosítását. Ez egyaránt vonatkozik a vezető, irányító és végrehajtó 
tagozatokra. Ennek megfelelően az elmúlt évek gyakorlásainak kidolgozását, a 
hadtápfeladatok megtervezését az új keresése, a fentebb említett problémák meg-
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szüntetésére v:aló törekvés jellemezte. De ennek a célnak rendeltük alá kikép
zéseinket is. Ezen erőfeszítések eredményeként a PTK-1096-os programozható 
asztali számológép alkalmazásával nagyban csökkentettük a manuális tevékeny
séget, ezzel gyorsabbá és megbízhatóbbá tettük az anyagi és egészségügyi szám
vetések készítését. Például a hadosztályonkénti egészségügyi számvetés elkészí
tése a manuális 60-90 percről 5-8 percre csökkent. Ennek jelentőségét bizony
gatni felesleges. Az EMG-666 ESZG. alkalmazását 1979-től kísérleti jelleggel 
vadászrepülő ezredek és hadosztályok vonatkozásába próbáltuk ki. Eredménye 
megbízható, gyors információ. Az EMG-666 ESZG-el kialakított rendszer al
kalmas intézkedések gyors titkosítottt továbbítására. Erről a „TIGRIS-80" gya
korláson nyertünk egyértelmű pozitív képet. A tapasztalatok elemzése után 1981-
re kidolgoztuk a rendszer többi hadrendi elemre történő kiterjesztésének lehető
ségét. Ennek főpróbája a „ZENGŐ-81" gyakorláson lesz. A vezetés területén 
még meglevő szubjektív zavart okozó körülmények megszűnését a tervező, szer
vező munka javítására irányuló tevékenységgel, a fegyvernemi döntnökri állomá
nyi hadtápvetületű felkészítésével kívánjuk megszüntetni. Az eddig ismertetettek 
stabilabbá, megbízhatóbbá és operatívabbá teszik vezetői tevékenységünket, a 
döntések előkészítéséhez biztosítják a szükséges adatokat, de a vezetői elhatá
rozások megalkotása folytán nem zárják ki a már leírt helyzetmegítélési hiányos
ságokat. Ezt csak rendszeres és súlykolásszerű felkészítéssel tudjuk elérni. Ennek 
megfelelően hadműveleti, harcászati, szakmai továbbképzéseken, törzskiképzési 
foglalkozásokon rendszeressé tettük a helyes helyzetmegítélés gyakorlását, az 
elhatározások kialakítását. Ezeken a foglalkozásokon lehetőség van rá, hogy 
ezeket a feladatokat lépésről, lépés,re elemeiből felépítve végrehajtsuk. Ebből 
a módszerből tanul a feladatmegoldó, de tanul a kidolgozó is, ami a későbbi
ekben a gyakorlások hadtápanyagának magasabb színvonalú kidolgozásában és 
a realitásokat jobban figyelembe vevő elhatározások kialakításában fejti ki po· 
zitív hatását. 

Együttműködés feladataink végrehajtása folyamán is az új keresése jellemzi 
az elmúlt évek tevékenységét. Ez annál is fontosabb, mivel az egytagozatú ellá
tási rendszer nagy leterhelést okoz ellátónak, ellátottnak egyaránt. A Központ 
Hadtáp bázisain vételező kis alegységek számának csökkentése érdekében anyag
átadó pontok létrehozását kísérleti jelleggel megkezdtük és a jövőben ezt foly
tatni kívánjuk. A várható nagy kiterjedésű szennyezett területek időszakosan 

gátolhatják az anyagellátást, ezért a rendelkezésünkre álló lehetőségek maximális 
kihasználásával hadsereg, hadosztály, létü. és rt. ez.red anyagi-technikai tarta
lékokat képzünk. Ez bevált módszer, biztonságot ad a vezetésnek és biztosítja 
a gyors beavatkozás lehetőségét. Hasonló a helyzet az egészségügyi biztosításban, 
az egytagozatú kiürítés magasszínvonalú együttműködés követel úgy a kórházak 
és a csapatok, mint a hadosztályok és a Kóvházbázis Főnökségek között. De a 
legjobb együttműködést is felboríthatja egy váratlanul kialakuló tömegpusztulási 
góc, amely olyan sebesült áramlást idéz elő, ami meghaladja a kórház teljesítő
képességét, a csapatok kiürítési lehetőségét. Ebből a teoriából kiindulva a 
„TIGRIS-80" gyakorláson szükségfektetőt alakítottunk ki Mályi csapatpihenő 
területén. Elképzelésünk bevált, a feladatokra kijelölt létü. ESH parancsnoka 
nagy gonddal a követelményeknek megfelelően hajtotta vél!fe a feladatot. Négy 
óra alatt minden igényt kielégítő 70 fős szükségfektetőt alakitott ki. Ennek során 
felkészült orvosbrigád és nagyütemben áramló sérültek fogadásira megszervezte 
a forgalomszabályozást, valamint a beérkező gépjárművek üzemanyaggal való 

26 

-

' 



• 

-.. 

feltöltését. Ezzel megteremtette a sérültek fogadásával osztályozásának tárgyi 
feltételeit. 

A fentiekben leírtak korántsem nyújtanak átfogó képet gyakorlataink, gya
korlásaink sok-sok apró, de több esetben a lényeget befolyásoló tapasztalatából. 
Ez okozza azt, hogy egy gyakorlás a kidolgozó törzs részére már a következő 
gyakorlás előkészítését jelenti, és kell, hogy jelentse. Ennek kívánunk megfelelni, 
mert csak így tudjuk felkészítésünket arra az optimális szintre emelni, amit a 
korszerű harci technika kíván tőlünk. 
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