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HARCKÉSZÜLTSÉG ÉS HADTAPKIKÉPZÉS 

A hadsereg közlekedési hadijáték tapasztalatai 

E ő r i Ti b o r alezredes, B e rá r D é ne s órnagy 

A seregtestünk 5 éves összekovácsolási és felkészítés.i terve alapján az 
MNVKF elvtárs által engedélyezett keretek igénybevételével 1981 áprilisában 
a HDS KSZSZF-ség és a kijelölt hadsereg hadtápcsapatok törzsei részére HDS 
közlekedési hadijáték került levezetésre. 

L 

A hadiiáték tárgyát a koalíciós állományú öss2lfegyvernemi hadsereg támadó 
hadművelete közlekedési biztosításának megtervezése, megszervezése és vezetése 
képezte, hagyományos és tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai kö 4 

zött erdős-hegyes terepen. 
Alapvető célként tűztük a résztvevő állomány elé a korábbi ismeretei el

mélyítését, új ismeretek megszervezését, a szaklfeladatok terve;:;Csénedc, szervezé
sének és vezetése gyakoroltatását, az együttműködés módszert1ni megalapozását 
és mindezek eredményeként a törzsek összekovácsolásának fokozását. 

A hadijáték levezetése során kiemelt oktatási kérdésnek tekintettük a közúti 
komendáns, szállító és a szak. eü. z. alkalmazásának megtervezését, együttmű
ködésük megszervezését; a határátlépés, a területbiztosítási és kulcsfontosságú 
övezetek leküzdése, döntöfontosságú körletek áttörése, a HDS HMCS elöre
vonása és ütköze~bcvetése során a közúti biztosítás, után- és hátraszállítási, a 
sebesült-kiürítési feladatok végrehajtásának vezetését; a HDS KSZSZF-ség és 
az MBF-ség tevékenységét, az után- és hátraszállítások végrehajtásának irányí
tását. 

Az egyoldalú, többfokozatú, parancsnoki és törzsvezetési hadi,játék, had
sereg hadtáp gyakorlópályán, híradóeszközök alkalmazásával, módszertani be
mutató foglalkozás elemeivel került levezetésre. 

A hadiiátékon résztvettek a HDS KSZSZF-ség M állománnyal, az MBF
ség operatív csoporttal; három közúti komendáns; öt szállító; egy szak. eü. 
zászlóalj csökkentett „M" állományú törzzsel; egy ellátó zászlóalj csökkentett 
„B" állományú törzzsel, valamint a szükséges híradó, rendészeti és komendáns 
erők és eszközök. Összesen 500 fö és 100 db gépjármű technikai eszköz. 

A felek helyzetét, a hadseregparancsnok elhatározását egy korábbi parancs
noki és törzsvezetési gyakorlaton kidolgozott tervnek megfelelöen állítottuk be. 
Következésképpen a hadtáp csapatok a HDS csapataival egyidőben végrehaj-

43 



tották a magasabb HKSZ-be helyezés és hadiállományra történő feltöltését, ezt 
követően begyülekeztek a MB, a HDS HTP. T. körletbe, a közúti kom. z.-ak 
egy részével részt vettek a HDS h3dműveleti szétbontakozása közúti biztosításá
ban. Az első lépcsőben levő hadosztályok 1-1 ö. eüo.-gal megerősítésre kerültek. 

A támadó hadművelet megszervezése és végrehajtása során az anyagi biz
tositás a csapatok mozgó és kiegészítő készleteiből, a Központ Hadtáp által ki
jelölt raktárakból, állami váHal,atokból liaktanyai és kiralkóállomásokra kiszállí
tott készleteiből, majd a hadművelet harmadik napjától a HDS csapatok mögött 
szétbontakozó TEB TEBR készleteiből valósult meg az elöljáró és a HDS, 
valamint a csapatok szállítóeszközci egy részének bevonásával. 

A HDS hadtáp erői-eszközei a HDS fő és másik csapás irányában 
60-40°/o-os megosztásiban kerültek alkalmazásra és 1,5-2 naponként áttelepí
tésre. A közúti komendáns zászlóaljak részt vettek a HDS hadműveleti szét
bontakozása közúti biztosításában és a hadművelet során három HDS főgép
kocsi utat működtettek és naponta a HOR-nak vonalában egy-egy harántutat 
rendeztek be. 

A tárna-dó hadműveletben 75 ezer tonna anyag utánszállítását terveztük 
8-10°/0 veszteség figyelembevétele mellett. A szállítási feladatok végrehajtásá
ban az alárendeltek szállítóes:iközei 30°/o-a bevonásra került. 

A hadművelet során 29°/o-os veszteséggel és 36 700 fő VKB-ba, majd a 
hadművelet harmadik napjától a települt TKBR történő kiürítésével számoltunk. 

A h"adsereg hadtáp élet- és működőképessége fenntartása érdekében erős 
közúti trartalékokat, mozgásbiztosító és szállítmánykísérő osztagokat képeztünk 
és a hadsereg hadtápcsapatok felkészültek a vadászharcot folytató ellenséges 
csoportok támadásának visszaverésére a hadtáp objektumok és közúti műtárgyak 
védelmezésére. A tömegpusztító fegyverekkel mért csapások következményeinek 
felszámolására a HDS MB-ban egy mentőosztag, a HDS MOG-okkal való 
együttműködésre egy-egy ö. cüo. került kijelölésre és felkészítésre. 

A HDS hadtápvezetés a HDS HVP-ról valósult meg, híradóeszközök, 
összekötő tiszti rendszer és s~akfeladatokat irányító operatív csoportok alkal
mazásá,va:l, amelyet a hadijáték során a PK HTPH és az anyagnem felelős 
szolgálatok állományából kirendelt tisztekkel kiegészített törzse valósított meg. 

II. 

A közlekedési hadijáték néhány elvi és gyakorlati tapasztalata 
a végrehajtás tükrében 

A jóváhagyott terveknek megfelelően célul tűztük magunk elé a HDS 
köxlekedési biztosítása szempontjából lényeges elméleti kérdések további kuta
tását, ezirányú ismereteink további gyarapítását. A kö~úti biztosítás, a közúti 
csapatok alkalmazása szempontjából meghatározó elméleti kérdésnek tekintettük: 
(1) a közúti biztosítás megtervezésének. sajátosságait; (2) a közúti komendáns 
szolgálat megszervezését és működésének rendjét; (3) a közútl:i komendáns zászló· 
aljak út- és hídépítő századai alkalmazásának sajátosságait: (4) a HDS 
KSZSZF-ség, MBF-ség feladatait az után- és hátraszállítás szervezésében, veze· 
tésében. 
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1. A közúti biztosítás megtervezésének és megszervezésének sajátosságai 

A közúti biztosítás megtervezését és megszervezését sok más tényező mellett 
alapvetően befolyásolja, hogy a ku. kom. csapatok a határbiztosítás és a had
műveleti szétbontakozást megelőzően mikor kerültek mozg6sításra és milyen 
erőkkel vettek részt a hadműveleti szétbontakozás időszakában az összifegyverne
mi és hadtápcsapatok előrevonása közúti biztosításában. E meghatározó tényezők 
mellett a támadó hadművelet előkészítésének időszakában a kd::.úti biztosítás a 
következőket foglalia magába: 

- a kijelölt főgrépkocsi utak felderítését a határig; 
- a HDS főgépkocsi utak forgalomra történő berendezését, fenntartását, 

~ helyreállítását, javítását a határbiztosításban résztvevő tüzérség megindulási 
körletéig; 

-

- szakanyagok előkészítését, út- és hídelemek anyagainak dkészítését, 
kiszállítását; 

- műtárgyak védelmének megszervezését; 
- a támadó hadművelet első napjára a közúti biztosítás részletes megszer-

vezését; 
- a megindulási helyzet felvételét és a közúti készenlét elérését; 
- ku. csapatok személyi állománya és technikai eszközei felkészítését . 

A ku. kom. z.-nak a HDS, jóváhagyott hadműveleti szétbontakozási terve
inek megfelelően részt vehetnek egyes irányokban a csapatok előrevonása közúti 
biztosításában. Ilyen esetben a feladataikat fdadatlejuttatók útján, a megala
kulási helyen, vagy a HKSZ-i körleteikben kapják meg. Ez alapján végrehajtják 
az előrevonást és szétbontakoznak a meghatározott útvonalszaikaszon, illetve 
esetenként egyes irányokban önállóan működnek és közúti komendáns körzetet 
rendeznek be. 

Ez azt jelenti, hogy a hadművelet előkészkése időszakáiban a ku. kom. z.-kat 
a tervezett HFGU-akra át kell csoportosítani és számukra új feladatot kell 
meghatároznri, a HFGU határ irányába történő berendezése és ezzel összefüggő 
szakfeladatok út- és hídépítő munkák elvégzése tekintetében. 

A közúti készenlét, a közúti komendáns csapatok számára olyan állapotot 
jelent, amelyből képesek megoldani a HDS HFGU-k továbbfejlesztését, az 
útforgalmi tervekben meghatározott forgalom i,rányitását, a főgépkocsi utakon 
levő műtárgyak, objektumok műszaki biztosítását, helyreállítását, építését, 
javítását. 

A határátlépéshez való közúti készenlét a gyakorlati oldalról vizsgálva a 
következőket jelenti: 

- a HDS főgépkocsiút a mozgósfoástól kiindulva, illetve a front (KHEL) 
főgépkocsiút csatlakozásától, a határbi:ztosító csapatok tüzérsége megindulási 
körletéig be van rendezve; 

- a főgépkocsiutak a hatá't:ig fel vannak derítve; a közúti. út- és hídépítő 
tarrtalékok készenállnak szakfeladatok végrehajtására; 

- a helyreállításhoz szükséges útépítő anyagok, hídkészletek, félkész híd
készletek elő vannark készítve; 

- az alkalmazási tervek jóvá vannak hagyva; a HDS UHÉCS-okkal, a 
rendészeti és határőr szervekkel az együttműködést megszervezték; 

- a személyi állomány feladatát ismeri, felkészítése befejeződött, a kijelölt 
erők készenlétben állnak a HFGU-k továbbfejlesztésének azonnali megkezdésére. 
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A határátlépéshez a HDS főgépkocs,iút berendezésének sa1atos követel-
ménye, hogy továbbfejlesztése rövid időn belül megvalósítható legyen. Ennek 
érdel<ében az utat úgy kell berendezni, hogy a KHEL (front) FGU csatlakozá-
sán kiindulva a ZEAP, ettől megfelelő távolságra egy szd. DP, a határőrséggel 
együttműködésen a határátkelő áHomás közelében a ZDP. és a főgépkocsiút 
végén a század EAP települjön. A z. diszpécscrcsoport közelében legyenek a z. 
közúti, út- és hídépítő tartalékai. A közúti tartalékok felkészülve arra, hogy a 
határátlépés után század diszpécserpontot és szd. EAP-ot telepítsenek. A határ-
biztosítás időszakában a főgépkocsiút egy része már berendezésre került. Követ
kezésképpen a határátlépés után a támadás ütemének megfelelően, ez az útvonal 
továbbfejleszresre kerül a készenlétben álló tartalékdkkal a tüzelőállások, illetve 
a nap végén települő ho. hadtápok vonalái,g. 

A HDS fő gépkocsiutak továbbfejlesztését a csapatok térnyerésének meg
felelően a PK HTPH ;ntézkedés alapján kell továbbfejleszteni, az együttműkö
dést a határőr szervekkel mindaddig fenntartva, ameddig a HDS csapatai el 
nem szakadnak a hazai erőforrásoktól. ·A továbbfejlesztés érd~kében egyeztetni 
kell a műszalci erők által fenntartott csapatuta:k átvételét, valamint fő gépkocsiút 
elöljáró tagozat részére történő átadásána:k ütemeit. Ezek függvényében az utak 
továbbfejlesztése történhet a közúti tartalékokban levő közúti erők alkalmazá
sával, illetve a települt közúti erők alkalmazásával, illetve a települt közúti 
elemek EAP-ok, DP-ok, forgalomszabályozó örsök áttelepítésével. A fő gép
kocsiutak továbbfejlesztése tényleges feladatai megszervezése érdekében elenged
hetetlen az út felderítés végrehajtása. E tekintetben a hadijáté'kon kellő tapasz
talatot szereztünk, mind a légi „gyorsított", mind a földi úgynevezett „részletes" 
felderítés végrehajtásában. 

r. .... 

Emellett meg kell jegyezni, hogy az útfelderítés annál jóval többirányú 
feladat, mint amiit a valóságban végrehajtottunk, mert a felderítést esetleg _. 
naponta többször is meg kell ismételni az ellenség csapásait követően. 

A felderítés során a szakfeladatokon túl kellő részletességgel meg kell álla
pítani: 

- az utak sugár-vegyi és bakteriológiai szennyezettségét; 
- a rombolt, vagy várhatóan rombolásra kerülő közlekedési csomópontok, 

lakott helyiségek megkerülésére alkalmas utak vonalvezetését; 
- az ellenség által tűz alatt tartható, valamint földi támadásra alkalmas 

útszakaszokat; 
- az őrzés-védelmet igénylő objektumokat; 
- az oszlopok várakozására, pihenésére alkalmas mellékutakat; 
- a helyi erőforrások (munkaerő, anyagkészlet, kőbánya, fakitermelőhely, 

fűrésztelep stb.) meglétét, helyét, mennyiségét (k;apacitását) és a felhasználás 
lehetőségét; 

- árasztható, omlasztással eltorlaszolható szalm·szokat; 
- az utak mentén ideiglenesen igénybevehető anyagi-technikai-eü. objek-

tumokat; , 
- az érintett lakott helyiségek polgári lakosságának politikai hangulatát, 

magatartását. 

Az útfelderítő csoport állományába be kell osztani út- és hídépítő mérnököt, 
aknakuitatót, vegyisugár felderítőt, híradóerőket és es21közöket. 
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A felderítési adatokat minden esetben ki kell egészíteni a szállítóoszlopok 
parancsnokai által - az egyes útszakaszokról, az oszlop irányító lapokon rögzí
tett, kom. diszpécserpontokon leadott adatokkal, valamint a hadsereg műszaki 
alegységeitől át kell venni az utak, műtárgyak helyzetére, állapotára és más 
kérdésekre vonatkozó információkat is. 

2. A közúti komendáns szolgálat megszervezése és működésének rendje 

A hadsereg fő gépkocsiutakon a forgalom irányítását z., sz. diszpécser szol
gálat, a forgalom ellenőrzését az ellenőrző-áteresztőpontok; a forgalom közvet
len szabályozást a forgalomszabályozó örsök, forgalomszabályczó katonák való
sítják meg, útjelzőtáblák stb. alkalmazásával. A közúti komendáns szolgálat 
ezen elemeinek módszertani bemutató foglalkozás keretében történő telepítése, 
működésének bemutatása jól érzékeltette, hogy a fő gépkocsiutakon a forgalom 
ellenőrzése és irányítása összefüggő, egységes vezetés alatt álló rendszert képez. 
A hadijáték és ezen belül a módszertani bemutató foglalkozások során a műkö
dés és az együttműködés tekintetében számos kérdés merült fel, amelyeket 
sikerült egységes felfogásban értelmezni. 

Abból kell kiindulni, hogy a hadsereg fő gépkocsiúton a kom. szolgálat 
megszervezésének alapját a HDS PK követelményeinek megfelelően a HDS 
PK HTPH elhatározása, a HDS KSZSZF intéakedése, az útforgalmi terv 
képezi, amely tartalmazza: 

- a csapatmozgá'Sokat; 
- a sz.állítási és sebesültkiürítési feladatokat; 
- a hadtápcsapatok áttelepítésével, m'anővereivel kapcsolatos követelmé-

nyeket. 

Az útforgalmi terv az adott HFGU-ra, HHU-ra, vonatkozó kivonatát a 
közúti készenlét előtt legalább 12 Ót"ával a közúti komendáns zászlóalj parancs
nokához el kell juttatni. A tapasztalatok szerint részletesen és átgondoltan kell 
az útforgalmi tervben rögzíteni a csapatmozgások, visszatérő üres szállítóeszkö
zök, sebesülttkiürítő alegységek, áttelepülést végrehajtó csapat és hadsereg hadtáp 
egységek oszlopai útvonalra való be- és kilépésének idejét, oszlopba sorolt gép
kocsik darabszámát, jelzéseit stb. 

Könnyen elképzelhető, hogy milyen következményhez vezetne, ha pl. az MB 
áttelepítését a fő gép,kocsiúton úgy szerveznénk, hogy figyelmen kívül hagynánk, 
hogy az adott időben egy ütközetbevetésre kerülő gl., vagy hk. ho. csapatai 
kerülnek előrevonásra. 

Szólni kell arról is, hogy az útforgalmi tervek ö"zeállításáná! külön figyel
met kell fordítani a fontossági sorrend meghatározására. Ez a következő lehet: 

- Mkétacsapatok, rakéta és rakéta-üzemanyag szálUtmányok; 
- másodlk lépcsők, tartalékok; 

lőszer és üzemanyag szállítmányok; 
sebesillt kiürítő oszlopok; 

- egyéb csapa1lmozgáS()k; 
- hadtápok áttelepítése . 

Jól kell érteni, hogy a forgalom megszervezését nem lehet a szállítóoszlopok 
mozgásának szabályozására leszűkíteni. 
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A diszpécs·er pontok, ellenörzö-áteresztőpontok telepítésével szemben a 
Közl/22. sz. szakutasítás 73. pontja a következő követelményeket támasztja. 
„A telepítés, közvetlenül az úttest mentén, a telepítésre és álcázásra vonatkozó 
általános követelmények betartásával kell hogy történjen. A telepítés tényleges 
területét a terepadta lehetőségek kihasználásával kell megválasztani". 

Figyelembe véve az oszorák védelmi elveket, - különösen a terülotbiztosítási 
övezetekben viss21amaradó, a biztonságot adó rejtekhelyeken meghúzódó lopa
kodó, vadászharcot folytiató erők, diverziós csoporrtok támadásának áHandó veszé
lyét -, könnyen belátható, hogy a kis létszámú, az utakon mélységben szét
bontakozó diszpécser pontok, ellenőrző áteresztőpontok, forgabmszabályozó ör
sök védelmének megszervezése mindennél fontosabb kérdés. Ezért a közúti 
komendáns csapatoknál célszerű ügyeletes alegységet szervezni. Ki kell dolgozni 
a közúti elemek riasztásának, a diverziós csoportok támadása elileni sikeres 
har,ctevékenység felvételének rendjét, az eljárás módszereit. 

Megerősítő összfegyvernemi erőkkel folyamatosan biztosítani kell a mű
tárgyak, átjáirók őrzését és védelmét. Szoros együttműködést kell megvalósítani 
a közelben eLhelyezkedő összfegyvernemi, fegyvernemi, műszaki, hadtáp csapa
tokkal, rendészeti szervekkel, személygyüjtő állomásokkal, kiemelt figyelmet for
dítva a hadsereg hadtáp hátsó határának lezárására, mindenfajta mozgás átfogó 
ellenőrzésére. 

A telepítések végrehajtásakor a műszaki munkát azonnal meg kell kezdeni, 
minden örs részére lövészárkot és félig földbeásott pihenőhelyet, valamint já'Cmű
fedez6ket, a diszpécserpontokon és az ellenőrző-áteresztő pontokon, ezenkívül 
a személyi áHomány védelmére egy-egy könnyűtípusú fa-föld fedezéket szükséges 
kiépíteni. 

Minden esetben számolni kell az ellenség diverzió-s, dewrganizáló tevé
keny,ségével. Nem elképzelhetetlen, hogy magy,ar rendszámú gépjárműveken, 
magyar egyenruhába öltözött diverziós csoportok támadást intéznek ellenőrző
áteresztő ponton, vagy diszpécserponton ellenőrzést végrehajtó szol~állati sze
mélyek ellen. KövetkeZ'ésképpen az ellenőrzés mindenkor fegyveres biztosítás 
mellett kerülhet végrehajtásra. Mégpedig úgy, hogy az oszlopot megállító for
galomszabályozórt, majd az dlenőrt legalább két irányban felállított őr fegyver
rel biztosítja. 

Az együttműködés feladatait, tartalmát, módját közelebbről érintve, a kap
csolatok felvételéért felelős személyeket a közlekedési szolgálat főnök intézkedé
sében, ihletve a közúti komendáns zászlóajparancsnok parancsában szük;éges 
szabályozni. 

Abban az esetben, amennyiben a HFGU a Front részére kerül át.adásra a 
fő gépkocsiút végpontján levő EAP-on oroszul beszélő tisztet (tolmácsot) kell 
biztosítani. Az EAP-on a DP-on az oroszul beszélő tisztek biztosításának igé
nyét az is szükségessé teszi, hogy a koailíciós jellegből adódóan nem egy esetben 
szovjet összfegyvernemi csapatok, szállítmányok, sebesült kiürítő eszközök irá
nyítását, illetve szovjet műszaki alegységektől, csap'atuta:k átvételét kell meg
valósLtani. 

Az együttműködés kiemelten fontos területe a szállítóegységek, sebesült 
kiürítő egységeik:, alegységek p:airancsnokaival, szállítóoszlop parancsnokok..:lc.al és 
a fő gépkocsiutaikon közlekedő összfegyvernemi, fegyvernemi kötelékek, menet
oszlopok, parancsnokaival való együttműködés. Ennek érdekében az együttmű-
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ködés megszerverese időszakában a KSZSZF-ség irányításával a MBF-ség - a 
szállító zászlóaljak parancsnokok bevonásával - a közúti komendáns zászlóalj 
parancsnokokkal együttműködve a fő figyelmet a szállilítJrnányok, a hadsereg 
hadtáp kötelékek mozgósításának, áttelepítésének egyeztetésére kell, hogy for
dítsa. 

A KSZSZF miután megkapta az öfn.-i csapatok mozgására vonatkozó 
adatokat, és a kidolgozott szállítási terv:feladat alapján elikészítette az „útfor
galmi terv" -et, a közúti komendáns zászlóalj pa·rancsnokok részére, a sukmai 
intézkedés melilé'.klleteként az adott HFGU útvonalszakaszra vonatkozóan kiadja 
naponként az „Útforga:lmi tervk:ivonat"-ot. Az útiforgalmi tervkivonat amely 
alapján a zpk. lebontja a szd., ZDP-ok, az ellenőrző-áteresztő pontok és forga
lomszabályozó őrsök feladatát a dinamika helyzetben többször is pontositásra 
szorulhat. A pontosításokat a KSZSZF közvetlenül a települt ZDP-ok uqan 
végzi, és a szükséges mértékben egyezteti az öfn.-i törzzsel, az MBF-el és a 
KHEL főnökkel és az alárendelt hadtáp törzsekkel is. 

A végrehajtás során a ku. kom. szolgálat a számára meghatározott úttor
galmi terv alapján végzi mun!káját és a műiködő elemek rendszeresen jelentenek 
az elöl,járóiknak, a menetoszlopok mozgásá,ról, az utak helyzetéről, a beállott 
változásokról, az út- és hídépítő századok munkájáról, feladataik teljesítéséről. 

A menetoszlop megállításának ellenőrzésének rendjét a DP-on, az EAP-on 
előrejelző és forgalomirányító táblák, lámpák jelzik és. forgalomszabályozók 
irányítják. 

A módszertani bemutató foglalkozás során kitűnik, hogy például az EAP 
helyének kijelölését, szemrevételezés alapján lehet meghatározni. A telepítést 
megelőzően nem egyszer jelentős műszaki munkákat kell elvégezni ahhoz, hogy 
kialakítható legyen az ellenőrzésr.e szolgáfo „zsilip", a „feltartóztatott iármúvek 
gyülekezési helye" az előírt fedezékeken kívül. 

Az oszlop ellenőrzése során, az EAP-on, a DP-on az ügyeletes diszpécser 
átveszi az oszlop parancsndkától az os2llopirányító lapot, bejegyzi az oszlop 
menetlevélbe az oszlop áthaladás idej.ét, egyidejűleg átadja az oszlop részére 
érkezett intézkedéseket, tájékoztat az út állapotáról, szennyezettségéről és pon
tosítja az oszlop menetvonalát. 

Az oszlopok mozgására vonatkozó jelentéseket a ZDP a KSZSZF-ségnek 
jelenti, illetve onnian kapja az oszlopok átirányítására vonatkozó intézkedést. 

A sebesültkiürítő eszközök fő gépkocsiutakon történő manővereinek. átirá
nyításában, a sebesüiltkiiürítés vezetésében fontos szerepe van a zászlóali dtsz
pécserponton települő, a szakegészségügyi zászlóalitól kiküldött „Irányító Szak
csoport" -nak. 

Rendkívül fontos annak egységes értelmezése, hogy a ZDP-on települő 

irányító szakcsoport rendeltetése, seg;élyihelyek és kó!'!házak telepítési helyének 
nyilvántartása, EÜSZF követelményeinek megfdelően a sebesült kiürítő aeg-ek 
mozgásának szakirányítása és a sebesültek kiürítésének folyamatos koordinálása, 
a sebesültáramlással kapcsolatos helyzet folyamatos jelentése, a HDS HVP.-ra 
a ZDP híres2lközei igénybevételével. 

Feladata, hogy a diszpécserpont lehetőségeit kihasználva gyűjtse a segély
helyek leterheltségére, a sebesültkiürítés végrehajtására vonatkozó adatokat a 
HDS EÜSZF intézkedés'ének megfelelően idnyítsa a lete<helt segélyhelyekre, 
a kialakult pusztulási gósokba az elöljáró FRONT, KHEL és HDS sebesült 
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kiürítő és s·ebesültek hátraszállításában résztvevő általános rendeltetésű szállító 
gépkocsikat, esetleg harci gépjárműveket és egyéb egészségügyi osztagokat meg
e1:ősítő erőket és eszközöket, részükre átadja a HDS EÜSZF intézkedéseit, 
átvegye és továbbítsa azok jelentését. 

Az álta1ános rendeltetésű gépjárművek sebesült kiürítésre történő igénybe
vételének tervezését, a végrehajtás operatív irányítását a HDS EÜSZF-ség és a 
HDS KSZSZF-ség együttműködésben végzik. A szakmai alárendeltjeik felé 
szakirányító csoport útján valósítják meg. 

3. A közúti komendáns zászlóaljak út- és hídépítő századai alkalmazáscinak 
sajátosságai 

A közúti komendáns zászlóa•lj út- és hídépítő századainak alapvető rendel
tetése a fő gépkocsiutak és az utakon levő műtárgyak állapotának fenntartása, 
folyamatos karbantartása, az utaik és a meglevő hidak megerősítése, rombolt 
útszakaszok és hídelemek helyreállítáisa kerülő és kitérő utak, ponton- és ala
csony vízi hidaik. megépítése, az építőanyag kitermelése és előregyártá:sa, hely
színre történő foly.amatos száiJlítása. 

Afkalmazásuk megszervezése alapvetően három szakaszra különíthető el: 

- a műszaki felderítés végrehajtása; 
- a ZPK elhatározása a helyreállítási feladatok rendjére; 
- feladatok végrehajtá,a. 

Az utrak felderítése során történik az út- és hídépítő munkák terjedelmének 
megállapítása, az építőanyag kitermelő helyek meghatározása is. 

A felderítési adatok alapján a ZPK az út- és hídépítő századok lehető

ségei figyelembevétdévcl egy hadműveleti napra hozza meg elhatározását. Ennek 
során me~atározza: hol, mikor, meddig kell az utat helyreállítani, hol kerü!jön 
híd megerősítésre, vagy megépítésre, melyek azok a rombolások, ameilyek nem 
kerülnek helyreállításra, hol kell kerülőutat berendezni, kitérőket megépíteni, 
mozgásbiztosító osztagokat működtetni. Elhatáirozásá:ban kijelöli a végrehajtó 
erőket, eszközöket, azok feladatait, a feladatok végrehajtását követően a gyüle
kezés helyeit. A ZPK TECHNH az út- és hídépítő mérnökök bevonásávaJ a 
parancsok elhatározása alapján dolgozza ki az út- és hídépítésnek és helyre
á:Mítá-sának tervét, a mozgás-biztosító osztagok összetételét és manővereit .. Mind
ehhez meg kell teremteni a szűkséges feltételeket, építőanyagok folyamatos ki
termelését, felhalmozását, helyszínre szállítását, a félkész út- és hídelemek előre
gyártását és ezek állandó készenlétben, málházott áHapotban, a műszaki g~pek, 
szaktechniikai eszközök állandó hadrafogható állapotba tartását és technikai ki
szolgálását. 

Az út- és hídépítő századok alkalmazását össze kell hangolni a műszaki 

csapatok (UHÉCS-ok) tevékenységével. Az ut"k átvételével egyidejűleg át kell 
venni a helyreáUított utak, hidak terveit, azok fenntartása érdekében és azokat 
me.g kell őrizni mindaddig, míg a KHEL, vagy a FRONT közúti komendáns 
erői az adott fő gépkocsi útszakaszokat át;vesúk. 

A műszaki csapatoktól átvett terveket a közúti komendáns zászlóalj által 
a fő gépkocsiúton végrehajtott helyreállítási, építési fdadatokról ellkészített 
tervekkel együtt az útszakasz átadásával egyidőben át kell adni az átvevő ko
mendáns zászlóalj (dandár) részére. 
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E tevékenység gyors végrehajtása érdekében a tapasztalatok al,apján nél
külözhetetlen az úthelyreállítási „típustervek", az alacsonyvízhíd építési „fél
kész tervek" megléte, melyek konkrét helyzetben az előregyártott út- és hídelemek 
felhasználásával biztosítják a megrongált útszakaszok, lerombolt hídelemek gyors 
helyreállítását, új alacsanyvízihid!a:k, kerülő utak megépítését, a közúti biztosítás 
élet- és mÜlködőképességének fenntartását. 

4. A HDS KSZSZF-ség, az MBF-ség feladatai az után- és hátraszál/itás 
szervezésében és vezetésében 

A közlekedési és száHítási terv, a hadműveleti szállítási feladatait, a köze
lebbi és távol,abbi fdadatra bontvta átfogóan, a hadművelet első napjára vonat
kozóan teljes részletességgel tartalmazza. A szállítások megtervezésének alapját, 
s egyben kiindwló pontját a HDS PK HTPH elhatározása képezi, amely az 
anyagnem felelős főnök szállítási igényeit figyelembe véve az egyszemélyi fele-
1ősség érvényesítésével, a szállítóeszközök szigorúan centralizált felhasználási 
elve aliapján meghatározza az eUátás és szállítás rendjét és limitálja a szállítási 
feladatokat. 

Nem kétséges, hogy a nagymennyiségü szállítóesZJköz saját kézben tartása 
bonyolult és összetett feladat, amely a HDS PK HTPH-től sok figyelmet, 
mérhetetlen felelősséget követel. ,,De hiszen azért vagy te hadtápfőnök, hogy 
felelhess a kapott feladatért! ... A szállítóeszközöket semmilyen körülmények 
között sem szabad szétosztani! Szilárdan sa,ját kézben kell azokat tartani! 
Minél kevesebb a szállítóeszköz, annál következetesebben kell értvényesíteni a 
centml.izált irányítási elvet." 1 

A KSZSZF-ség a követelményeknek megfelelően kidolgozza a szállítások 
grafikus tervét, és ennek alapján készül az MB szállítási tervfeladata, amely a PK 
HTPH intézkedésének meliékleteként az anyagnem felelős főnökök anyag
elosztói egy példányával együtt jut el a MBF-·hez. Vele párhuzamosan „egy
csatornás vezetési rendszerben" a MBF útján jutnak el a szakmai intézkedések 
és az érintett raktárparancsnokokhoz. 

A szállítási tervkivonatban - az érintett anyagnem felelős főnökök szakmai 
intézkedésével ö-sszhiangban - a KSZSZF részletesen meghatározza a szállítási 
ütemeket „szállítmányonként" az egységrakományok, irányszállítmányok össze
tételét, az átadás, vagy a komplex feltöltés rendjét, idejét, terepszakaszait, 1llctve 
az el.látó forrásokat, az elöljárótól érkező rakományok átvételével kapcsolatos 
rendszabályokat. 

A megtervezett szá'llítási feladatok végrehajtáisántak időszakában a KSZSZF
ség a szállítmányszámok alapján az MBF a ZDP és az alárendeltek jelentésére 
támaszkodva állandóan friss információkkal rendelkezik a szállítási feladatok 
végrehajtásának helyzetéről. Következésképpen azonnal reagálni tud a változá
sokra és amennyiben szükséges - a .rendszeresen működő ku. kom. szolgálat 
útján - akadálytalanua képes beavatkozni, a szállítmányokat áti,rányítani, hátra
szállítási feladatokat pontosítani, a sebesültek kiürítésében való 1észvételt szabá
lyozni stb. 

A MBF. napi szállítási tervfeladatot kap - és az anyagnem felelős főnökök 
szakmai követelményei ismeretében - elhatározást hoz a szi11ítási feladatok 
követelmények szerinti centralizált végrehajtására. 

1 N. A. Antyipenko: A fő irányban. Zrínyi Kat. Kiadó Bp. 1979. 168. oldal. 
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A MBF-ség szállítási osztálya a száHítás'i ütemek és szállitmányszámok alap-
1an részletesen kiidolgozza a száLlítmányok meg'alikítá1sána•k rendjét, kije:löH a 
szállítmány pairancsnokokat, meghatároZ2Ja a szállító z.-a:k szállítási, a kirszdlgáló 
zászlóalj rakodás,sa,l, száil:litmánytkíséré~el és ollátás·sial klapcsolatos feltadatafr, 
amely a MBF intézkedésében és szállítási terv!lcivonatai alapj:in jut le az alá
rendelte~ez ,és szabja meg a raktáirparancsnolrok ezi.rányú feLadatait is. 

A MBF-ség a kiadott intézkedések, szállítási tervkivorratok, jóváhagyott 
alka:lmazási tervek alapján szervezi az a'lárendeltek munkáját, ellenőrzi a szál
lítási feLadato.t vég;rehlajtó alegységeket, a raktárak területén a megrakott jáirmű· 
vek „kicsoportosítását", a száNítmánytkénti osoportok létrehozását, a ,szállítmány
csopnrtok MBF által meghatározott besorolási pontra va,ló menetét, a szállít
mánycsoportok átvételét, a beso-rolás, a harcbiztosítás, az ellátá.l, a vezetés r~nd
jét, a megindulási pont átlépésének idejét. 

A MBF személyes felelősséggel tartoalk ezen feladatok és a feladatokkal 
összefüggő kérdések (pl. KA működtetése, megszervezéséért és a végrehajtás 
vezetéséért. Ezért a MBF-ség graf.iikus száUítáisi terv és szállí.tási d1'szpécser 
napló alapján irányítja a szállítmányok megalaikuláisát és a zpk-ok, szá:llítmány 
parancsnokok jelentésére atapozva figyelemmel kí'Séri a szálHtmányok mozgását 
és 4 óránként jelentést tesz a HDS PK HTPKH-nek a szállítási feladatok 
végrehajtásának alakulásáról, a hadtápcsapatok helyzetéről. 

örs,szefog,lalva megál.fapítható, hogy az után- és hátra-szállítás szervezésében 
és vezetésében a KSZSZF-ség és a MBF-Slég, valamint a szált és ku. kom. zpk. 
felelőssége hézagmentesen egymásra épül. A szállítás vezetés·e a HVP-1ról a ku. 
kom. szolgálat rendszerében, a MBF-ség útján jól összeforrott és minden hely~ 
zetben operatívan irányítható. 

Valamennyi, a h.adijátékon feldolgozott el,méleti kérdést nem á'llt módunk
ban érinteni. Elsősorban azokra a kérdésekre kívántuk a figyelmet ráirányítani, 
amelyek a ha,dijáték végrehajtása során nyertek kellően értelmezést. Úgy gon
doljuk az egységes aLkotószellemű gondolik:odás formálása szempontjáibó'l nem 
vo.Jt felesleges ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. 

A végrehaitás során szerzett tapasztalataink .a következőkben összegezhetők 
A gyakorlat tapasztalatai aliapján megállapítható, hogy a hadijátékon részt 

vevő töxzsek áHománya tovább gyarapította ismereteit a HKSZ. és M. feladatok 
vég,rehajtásá.ban. Megismerte a laiktanyrai mozgósítási objeiktumokiat és az ott 
folyó munka követelményeit, rendjét és tovább mélyítette ismereteit. 

A közlekedési hadijáték a kö2,lekedési szolgálat főnökség és a kö2Jlekedési 
csapatok törzsei összekovácsolása hatékony módszerének bizonyult. A hadijáték 
végrehajtása során megmutatkozott, hogy a törzsek jól hasznosították az elméleti 
fellkészítés során szerzett 1smereteket, val,amint az 1979. évben levezetett 
KUNSAG-79. hadsereg hadtáp rendszergyakorlat és az 1980. évi HDS. hadtáp 
hadijáték tapasztalt>tait. 

A közúti biztosítás szervez·ése során szerzett tapasztalatok ar;ra figyelmez
tetnek bennünket, hogy az eredményesebb fdkészítésihez feltétlenül szükséges a 
közúti szakanyag, korszerű híres2lköz eUátá,s helyzetének megjavítáisa és ezen 
eszközök alkalmazá,sániak begyaJkoroltatá~a. 

MegáHapítáist nyert, hogy hiányos a törzsek felklészűltsége, és számos gond 
mutatkozik a munkaszervezés, az alárendeltek vezetése terén, amely egyrészt a 
tartalékos állomány felkészítésének hiányossá,gaiihoz, az elavult vezetés technikai 
eszközökhöz és a törzseik korszerűtlen vezetési stilu:s·á:hoz vezethetők vissza. 
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A hadijáték célkitűzéseit összességében eredményesen teljesítettük. Jól hasz
nosítható tapasztalatokat szereztünk a közlekedési biztosítás feladatainak egy
séges értelmezése, a ku. kom. és szállító zá,szlóal,jtak, sza'k. eü. z. össrehangolt 
alkalmazása, a hadrtápcsapatok, hadtáp- és teohrukai biztosítálsának megtervezése, 
a polibiikai munka szervezése, a szaikfeladatok: végreh..arjtásának vezetése tekinte
tében. Úgy íoolhető meg, hogy a közlekedési hadijátökon ,résztvevő törzsek magras 
fokú pol,itikai érettséggel me!jfelelő elméleti és gyakorlati felkészültséggel képe
sek szakfeladataik megoldására, az a1'árendeltek vezetésére. 

III. 

A HDS ,közlekedési hadijáték végrehajtása 

V(is:s:zatekintve a hadijáték során szerzett tapaisttaliatc&ra elmondhatjuk, hogy 
a közlekedési csapatok törzseibe beosztott vezető beosztású tartalékos tisztek, 
kulcsfontosságú beosztást betöltő tiiszthelyettesek fdkészítésére, a törzs,ek össze
kovácsolásá,m, a korábbi ismeretek e,Imélyít'ésére és új ismeretek megsze.rzésére. 
A végrehajtás során számos tapasztalatot szereztünk és több kérdést sikerült a 
holtponrtiról kimozdítani. A továbbiakban a mozzanatok végrehajtásának. sor
rendjében kívánjuk a tapasztalatokat összegezni. 

1. A tartalékos állomány fogadása, parancsnoki foglalkozások levezetése, 
a kiielölt körlet elfoglalása 

A htp. csapatok tartalékos tön~sei előre kézbesített behívóparancs alapján 
szervezetten, fegyelmezetten bevonultak. Bei~zolódott, hogy nem feledéges idö
pa21arlá,s, ha a behívást megelőzően a paranCISnokdk felllreresik a kulcsfontosságú 
beosztáso&ban levő tartalékos tiszteket, kellően tájékoztatjá:k a behívás körül
ményeirőI és időben egyeztetöik a lebi>tosítást a Megyei Hadkieg. és TV pa
rancsnokságd.lclrnl. 

A szervezési intézkedésben kiadott napirend szerint a HKSZ-i és M-al 
kapcsolatos feladatok pontosítására, az M munkahelyek bemutatására megfelelő 
idő állt rendelikezésre, amelyet a paI!ancsnokok a tartiatékos állomány felkészí
tése érdekében jól kihasználtak. 

S2linte kivétel nélkül elmondható, hogy az M. törZJSek kevés figyelllIJet fordí
tott1ak a szolgáliatfőnökök, aJegysrégparianosnokok mintaokmán}1ainak előkészí
tésére, adattáraik kiegéSzítésére, tervezési stb. adatok pontosítására. Ennek ked
vezőtlen hatás.a a feladatok megoldása során mindvégig ére.Mető volt, elsősorban 
az egység alilcalmazása hadtáp technikai és politikai biztosítása megtervezése 
sorrán. 

A begyüldkeweté&t követő parancsnokoi értekezlet, vafu.mint a hadijáték 
vezetőség által végrehajtott ellenőrzések arról győztek meg bennünket, hogy a 
hadtáp egységparancsnokok megértették a küszöbön álló feladatok lény,:gét. A 
parancsnoki és politikai munka irányának helyes kiválasztása biztosította, hogy 
az alárendelt állomány is megéme a hadi,játék jelentőségét. 

2. Az elméleti felkészülés, a parancsnoki foglalkozások folytatása, az út/e/
derítés végrehajtása 

A hadijátékon résztvevő vezetöáillomány részére szervezett elméleti felké
szítés lehetővé tette, hogy a vezető állomány megismerje a hadműveleti művészet 
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fejlődésének új elméleti kérdéseit, a koalíciós állományú összfegyvernemi had
sereg támadó hadművelete és hadtápbi~tosítása napirenden levő aktuális kérdé
seit, amely jól szolgálta a végrehajtandó feladatok korszerű megoldását. 

Tapaszt1alaitunik, hogy a hadijátékon résztvevő állomány nagy érdeklődéssel 
fogadta a katooo.poLititkai tájékoztatót és az állambiztonsági előadáSlt. Ezt bizo
nyítja az állomány rendkívül fegyelmezett magtatiartása és a feltett kérdések 
nagy száma. Emellett a vezető állomány nagy figyelmet tanúsított az összfegy
vernemi hadsereg támadó hadművelete, annak hadtápbiztosításával és közle
kedési biztosításával kapcsolatos előadások iránt. Különösen nagy érdeklődést 
kdte.ttek az osztrák területvédelmi koncepció néhány álitaláno.i és a hadsereg 
közlekedési csapatait ériintő sajátosságai; a HDS HMCS dkalmazása és ezekből ,. , 
fakadó hadtápbiztosítással kapcsolatos kérdések. Ezek az előadások a tartalé- ....,.. 
kos állomány részére számos, új ismereteket adtak és lehetővé tett,ék, hogy a 

szakmai feladatok szervezését tá~bb össZJfegyvernemi és hadtáp összefüggések 
ismeretében végezhessék. A pozitív tapa.sztal,atok mellett az is megállapítást 
nyert, hogy a beosatási és állománrkatogóriálkrn>k me~felelően tovább kell diffe-
renciálni az elméleti előadásokat szakcsoportok pl. pol. mut]k:iwk, technikusok, 
ellátók, száUí,tó'k stb. létrehozásár,a még akko.r is, ha ez a módszer tovább növeli 
a hadijáték vezetőség leterhelés,ét. 

A törzsek, a funkcionális csoportok felkészítésére biztosított időt a parancs
nokok vezetésével a törzsek zöme jól kihasználta. Szervezetten. gyakorlatiasan 
módszerekkel készültek fel az alkalmazás,i tervek, részszámvetések kidolgozá
sára. 

A pozitív irányú tapasztalatok mellett kevesebb eredménnyel járt az út- és 
hídépítő szakállomány felkészítése, a szükséges fdtételdk, szakutasítások, félkész 
tervek, terveZiési mintaokmányok, rnegaila.pozott foglalkozási hiánya, az M. törzs
parancsnokok hiányos felkészülése követke2t1ében. Ezen a hel_vzcten csak .így 
sikerült gyökeresen változtatni, hogy a felkészülés vezetését a hadijátiék v~~etö 
műszaki helyettese vette át. 

A funlkoioná'1ri.s csoportok gyakorlati felkészítése során kevesebb figyelm:::t 
fordítottak a biztosítási tervek, az alegységparancsnokok részcervei kidolgozá
sára, valamint az alárendelt feladatai megszabásáook gyakorlására is. 

A második mozzanat további feladava volt a „tervezett" hadsereg fő gép
kocsiutak légi, majd földi felderítése. A megelőző légi felderítés, amely a 
KSZSZF meHett törzse és a ku. kom. z. pk.-ok vettek részt megfelelő alapot 
adott a zpk.-ok által vezetett szakmai felderítés végreha,jtá5ához. Úgy a légi 
felderítés, mint a gépkocsival végrehajtott tényleges felderítés tapasztJafatia, hogy 
a törzsek a felderítés követikeZJményeit jól értik. A feldedtés során sikerült jól 
megérteni, hogy a tervez·ett HFGU berende:rese, a műtárgyiaJk meglétének, meg
erősítésének, a szűkséges építőanyiag klitermelésének, száHításánaik tervezése, a 
közúti elemek szétlbontakoztatása, az őrzés-védelem megszervezése, megnyugtató 
módon csak helyszíni szemrevétele21és a1apján végeMető. 

3. A támadó hadművelet közlekedési biztosításának megtervezése, meg
szervezése, a hadművelet első napjára az alkalmazási, biztosítási ter-vek kidol
gozása 

A HDS KSZSZF-ség a HTP TÖF tájékoztatój,a, a HDS PK HTPH 
elhatá:rozása és a HDS PK Hadtápparancsa aLapján a parancsnoki foglalkozá
son begyakorolt munkarendben kellő jártassággal és hozzáértéssel dolgozt:::i ki 
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a HDS közlekedési biztosításának tervét. Időben kidolgozták a szállítá,;i és 
útforgalmi tervet, az érintettek számára kiadták a KSZSZF közúti b:iztosításra 
vonatkozó sz,akmai intéZJkedés6t, valamint az útforgalmi és szállítási te.rvkivona
tokat. 

Az EÜSZF-ség és a KSZSZF-ség nem kellően gondolta át a sebesültek 
kiürítésének tervezése során az általános rendeltetésű szállítóeszközök bevonását. 
Hiányosian vialósult meg a hátraszállítás megtervezése és a légiszállítás részfotes 
kimunkálása. 

A MBF a HDS PK HTPH inrézkedésében meghatározott foladatokat 
alapvetően helyesen értelmezte, az alárendeltek feladatait a fő!eladatolk.ra kon· 
centrálva határoztia meg. Nem mfoden tekiintetben volt kielégítő a kirakóállo
mások működésének megtervezése, a működésért felelős pa-mncsnokok kijelö
lése és a rakodóerő aLkailmazáisának megszervezése. Ismételten visszatárő gondot 
jelentett, hogy a MBF-ség nem kellően szervezi a MB-ba törti.:nő vételezéseket, 
a rakodóerő elosztását, dkalmazását, anna!k ellenére, hogy a !\1:B-ban naponta 
többszáz gépkocsi érkezik vételezésre. 

A törzsek a szakmai intéZJkedések alapján a tervezőmunkát rendkívül von
tatottan kezdték meg. Az alkalmazási tervek, biztosítási tervek és a politikai 
munka tervei hadijáték vezetői segítséggel, jelenJtö.s időtúllépésse! és sok hiányos
sággal kerültek kidolgozásra. Jellemző voLt, hogy a tervek mellékleteinek egy 
részét csiak a számonkérést követően dolgozták ki és az alegységpa·rnncsnokok 
részére a feladatokat formálisan határozták meg. 

A szállító zászlóaljaknál az őrnés-védelmi tervek részben kerültek kidol
gozásim. Nem kellő mélységben dolgozták ki a szálHtójárművok üzemeltetésének 
rendjét, a szállitáis.i feladatokat, nem számol.rak reálisan a különböző a.kiadáilyozó 
tényezökkel, hatásol<kal. 

A sziak. eü. zászló,a,l,j törzse jól megszervezte a sebesült gépkocsi század, 
az egyéb szak alegységek altkaLmazását. Nem minden tekintetben volt átgondolt 
a sebesültek hátraszállítása során az együttmÜiködés az i,rányitá sz,akcsoport, a 
szállító és közúti alegységek között. 

A közúti komendáns zászlóaljak a tervezési feladatailk,at :1.lapvetőcn ered
ményesen végrehajtották. Rész1letes számvetésekikel renddkeztek a szaktechnikai 
eszközök felhasználására, az építőanyagok kitermelésére, szállítására, az út- és 
hídépítő demak: eLkészLtésé:re vonaclrnzó.an. Nem a reáüs helyzetnek megfele
lően szervezték a közúti objektumok, műtárgy,wk őrzését, védelmét, a mozgás
biztosító osztagok alk!almazását. 

A különböző közúti elemek, diszpécserpontok, ellenőrző áteresztőpontok 
telepítésének, működtetésének bemutatásával egységes követelményeket szabtunk 
és módszert adtunk a szakállomány számám ezen fdadatok egységes rendben 
történő megszervezéséhez. Úgy ítéljük meg, hogy hadijátékok során célszerű 
igy,re több olyan módszertani bemutatót szervezni, amely a kieme1kedően fontos 
sz,akfeladatok végrehajtását egységesíti, módszertanilag megalapozza. 

A bemutató során az is megállapítást nyert, hogy a ku. kom. z-nak kö...:úti 
szakanyagai hiányosak, tábla és lámp-akészletekikel nem rendelkeznek. Emellett 
nem minden tcldnteclJen felel meg a követelményeknek a diszpécser pont, ellen
őrző-átvezető pont szervezete, a rendszeresített beos2Jtáisok megnevezése sem. 
Mindenképpen jav;asl,atot szükséges tenni az egyes elemek élet- fa működőképes
ségének növelésére, szervezeti változásokra, hír,adóeszközökre, az ellenőr, főellen~ 
ő.ri, diszpécser, fődiszpécser megnevezések. megváltoztatására is. 
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Nem leheitünk megelégedve az anyagii-technik-aii biztosí1:lá:s feladatainak meg
tervezésével. Ennek ledőbb oka, hogy a parancsnok,i követelménytámasztás és 
elszámoltatás nem kellően érvényesült a parancsnokok részéről. 

4. Dinamikai helyzetben a szakfeladatok vezetése, az ellátás és a BM meg
osztott áttele.pítésének megszervezése 

A hadművelet eLső napián a törziseknek rendkívül összetett, egyidőben több
irányú, sokrétű fdadatot ikelleitt megoldani. Ebben a moz21anatba11 végre kellett 
hajta,ni a HDS HFGU-,k továbbfejlesztését, helyreállításáook megszervezését, 
a megtervezett után- és hátraiszáHítási fdadatok vé~ehlajtáisániak vezetését, a kö
vetkező oopti szakfeladatok és a MB megosztott álttelepité&ének megtervezését. 

Annak ellenére, hogy a hadijátékon ez volt a legfieszí.tettebb mozmnat, a 
végrehazjtás ja,vuló színvonalon val&ulit meg. Kezdetiben a közlések alapján 
vezetett dinamikai helyzetekben a törzsek nehezen tialáLtak önmagukra. Külö
nösen anmk megértése volt nehézkes, hogy a száHítási feltadatok irányítását a 
telepített di:s~pécser pontok útján kellett megoldani. Tőb!bszöri magyarázatra 
szorwlt, hogy a szállítmányok helyzetére vonaclc.ozó közllése:ket, jelentéseket a 
diszpécse'.([endszeren ke,resztül kell megteremteni. 

A feladatok megold&sát zavarta, hogy az út- és hídépítő alegységek nem 
renddkeznek a szÜlk.séges típustervekkel, utasitásokkal, segédletekkel, melyek 
biztosítják, hogy a 'Szakállomány megi,smerje a gyO'rs tervezés rnódiszereirt, a had
seregben aUmlmazott legegyszerűbb és leggyorsabb épírtési technológiiai folya
matokat. 

A törzseik többségében idegenkedtek a rendelikezésre á•l,ló rádió:k: használatá
tól, ami elsősorhan a vezetési táblázatok, rejtjelző es21közak használatának hiá
nyos el&készitrésére vezethető vis1sza. 

Megítélésünk szerint helyesen ismerték fel az e1látáis, szállítás és a megosztott 
á.ttelepíttés összefüggéseit, ennelk. megfelelően kellően átgondol.t számvetésekkel, 
indokolt elhatározásob.t homaik. A fdadatok reáEs tervezését elősegítette, hogy 
a HDS KSZSZF az MBF..,siégen a MB áttelepülésre vonatikozó elhatáirozás'aival 
összehangolVla pontosította a szállító '.mszlóialjak feLa-dl.atbait, majd enneik meg
felelően a közúti zászlóaljWC parancsnokai bevonásával az útforgalmi terrveket. 

A hadijátékon az volt tapaszt1alliató, hogy a KSZSZF-ség a szállítási terv
foladatot a száHító zászlóaljaikra bontva dolgozta ki, melyet a MBF-ség ezt 
továhbítnttia a zászlóalj1a1ID.oz. Ez felgyorsírtotta a megszervezés ütemét, de éles 
esetben ez a vezetési módszer nem soká tlattható fenn, :rnirvel a helyzetismeret 
kulcsa a MBF kezében van. A jelentéoek me!Jhallgatása, az ellenőrzéseik és el
számolások tapasztalatai azt bizonyítornák, hogy a részkérdések kimunkálása 
ebben a mozz.aOOJ!jban is több kívánni wlót hagyott maga után. 

Az elmúlt éveloben a kilképzések során kiemelt figyelmet fordítottunk, mód
sze.rtanci útmutatóban szabályo~k a parancsnoki elhatározá~. az alkalmazási 
tervek jelentésének rendjét, mégis azt kell megálla.pí,tani, hogy a parancsnokok 
egy része nem tud rövJden, s~abatosan jelenteni. A jelentéseik terjengősek, nem 
.SMbatos:aJk.. 

5. A második dinamikai nap szakfeladatainak vezetése ,, HMCS alkal
mazása közúti, szállítási és egészségügyi biztosítási feltételeinek megtervezése, 
megszervezése 

Az ötödik mozzanatba,n a dinamikai feladatok vezeóése, a következő had
műveleti nap szakfeladatainak megtervezése mellett kiemelt jelentőségű volt 
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a HDS HMCS előrevo.nása, ütköze-Dbevetése kö~lekedési és egészségügyi felté
telei biztosítáisámk megszervezése. 

Ebben a mozmoothan a törzisek már nagyobb hozzáiértéssel voltak képesek 
reagálni a k,özl,ésekire, di,niamiikusabb volt a helyzetjelentések megtétele. A 
KSZSZF-reg és a s2latl<csapatak törzsei növekvő készoéggel dolgoztá:k ki az alloal
mazá.si terveket. A jelentések megtétele során már érzék:clhető voh a tömörsiégre 
és a jelentáelk: átgondoklaibb felépítésére vialó törekvés. 

A jelentések, elszámolmtások és eUenörnések mpas2tlalatai alapján a törzsek 
több figyelmet fordítottialk a pártpolitiikiai munka, a minden oldaJ,ú biztosítás, 
az emberekről való gondosikodá-s megszer:ve2lésére, a szállítlm'ányok meglafakítá
sának, ,,Iciisorolásánialk" megtervezésére, menetparancsdk kidolgozá"Sára. Úgy ítél
jük meg, hogy a törzsek e mozzanathain a megs2lalbott fel,adatokat kemény mun
kával, eredményesen, a követelmények szintjén végrehajtották. 

A haclijáltilk utolsó mozzanatában megfelelő ünnepélyes kü1'sőségek mellett 
végrehajtottuk a törzsek, elsősor:ban a tartalékos állomány tevékeny,ségének 
érookeJését. Az értékelés tartalmából, hangvételéibö,l, az előléptetett, dicrs,éretben 
és jutalomban részresíwttetk nagy száma azt bizonyítj,a, hogy munkájuk1kal, magia
tartásukaml a seregtest hadtápvezetése elégedett volt . 
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