
HARCKf:SZOLTSÉG ÉS HADTAPKIKÉPZÉS 

A „DUNA-83" együttműködési, hadműveleti, 
harcászati gyakorlat magasabbegységszintű 

hadtáp tapasztalatai 

Eőri Tibor alezredes 

A helyórségen kívüli mozgósítás hadtápbiztosítása az ellátó zászlóalj hadi
állományra való feltöltése, a magasabbegység kombinált átcsoportosítása, a gya
korlat jdlege, a gyakorlaton részt vevő erők összetétele rendkívül gazdag lehető
ségeket kínált a hadtápcsapatok mozgósítá,sa, a támadóharc hadtápbiztosítása to
vábbi korszerűsítéséhez, újabb tapasztalatok összegzéséhez. Úgy ítélhető meg, hogy 
a szűlue szabott lehetőségek mellett sok és hasznos az olyan tapasztalat, amelynek 
alaposabb elemzése elősegítheti a harc megbízhatóbb hadtápbiztosítását. 

1. A gyakorlat előkészítése idószakdban kidolgozott tervek alapján követ
kezetesen készültünk a gyakorlatra. Rendkívül fontos feladatnak ítéltük meg a 
hadtáptöcyek, hadtdpalegységek felkészítését. A kiképzési tárgyköröket a vár
ható feladatnak megfelelően csoportosítottuk, a törzsfoglalkozásokat, törzsgya
korlásokait célirányosan végeztük. Úgy ítélhető meg, hogy úidörögdön levezetett 
hadtáp hadiiáték biztos kapaszkodókat adott a hadtápbiztosítás elvi és gyakorlati 
módszerei egységes értelmezésének. 

A tapasztalatok felhasználásával eredményesen végeztük a HVP-ok fel
készítését, a törzs technikai felszerelésének felújítását, az okmánykollekciók, for
manyomtatványok előkészítését a MOBIL adatfeldolgozó pont felkészítését. 

A gazdálkodás területén - a korábbi gyakorlatok tapasztalatai alapj.:ín a fő
erőkifejtést a várhatóan elrendelésr.e kerülő ruházati készletek, pihentetési fel
szerelések felhalmozására, a hadtáptechnikai eszközök rendbetételére összponto
tottuk. Az előrelátás tette lehetővé, hogy az ellátási követelmények feltételei zö
mében már az előkészítés időszakában megteremtődtek. 

2, Az összegezett tapasztalatok ismét megerősítették, hogy a helyórségen kí
vüli mozgósítás hadtáphiztosításának, a hadtápcsapatok magasabb harckészült
ségbe helyezésének és badiállományra való feltöltésének kialakított elvei, jóvá
hagyott rendszabályai, alkalmazott gyakorlati módszerei megfelelnek az elöljárói 
követelményeknek. A feladat végvehajtása megbízható alapját képezi annak, hogy 
a hadtáptörzsek szilárdan vezetik a helyórségen kívüli mozgósítás hadtápbiztosí
tását, az ellátó zászlóalj pedig képes 16 órán belül a készenlétet elérni, szakfel
adatok végrehajtására sretbontakozni. 
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A feladatok végrehajtását átfogó és mélyreható tervező-szervező munka 
előz.te meg. A módszertani bemutató követelményei szerint sikerült megvalósítani 
az LHTP szétválását, a szükséges laktanyahadtáp objektumok működé8ének fenn
tartását a harckészültségi körletekben és a laktanyában huzamosabb ideig tartóz
kodó csapatok ellátását. Úgy ítélhető meg, hogy a HDS PK HTPH vonatkozó 
intézkedésében meghatározott követelmények szerint az LMVCS valamennyi 
hadtápeleme szervezetten működött és a háborús ellátásra való áttérés törés
mentesen valósult meg. 

Az eredményes munka árnyoldalának forrását az képezte, hogy a tartalékos 
áilomány késve és egyesek nem a meghatározott helyekre vonultak be, pl. a lak
tanyában a BH több mint 400 főre szaporodott, meghaladta az ide bevonuló 
állomány összlétszámát. Következésképpen a megalakulási napra lebiztosított 
élelem mennyi,sége nem esett egybe a bevonulók létszámával, így az LHTP tervei 
szerint megalakított 500 fős tartalékéldemet is ki kellett adni. Célszerű a bevo
nulási napra elrendelt élelmiszerekből a biztonsági hányad, a megyei tartalék, 
1PM stb. létszámát figyelembe véve tartalék élelmet képezni. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy az azonnali készenléti idejű 12 órás készenléti 
fokozatú határbiztosító ezred hadiállományra való kiegészítése során nincs lehe
tőség a hajvágatásra. Ezt a feladatot a készenlét elérése után a harckészültségi 
körletben, illetve a határbiztosításm kijelölt VAK-ben kell végrehajtani. Nagyobb 
számú fodrász biztosításának több helyőrségben objektív akadályai vannak, mert 
2500 fő haj és szakáll vágásához 1000-1200 munkaórával számolva 50-60 fod
rászra lenne szükség. Célszerű engedélyezni magánkisiparosok térítés ellenében 
történő bevonását is. 

Az ellátó zászlóalj magasabb harckészültségbe helyezése és hadiállományra 
való feltöltése tapasztalatainak lényege a következőkben fogalalhatók össze: 

A feladat siker:es végrehajtásának lényege a tervek naprakészségének biztosí
tásában, az MZ technika hadrafogható .állapotának folyamatos fenntartásában, a 
lebiztosított állomány és technika körültekintőbb kiválogatásában, rendszeres 
egyeztetésében, a béke álomány felkészítésében, az MVCS-ok begyakoroltatásá
ban, a lőszerkészletek jelentős részének felmálházott állapotban tartásában, a tech
nikai brigádok szervezett működésében és a gyors kisorolás, a szilárd vezetés 
feltételei állandó javításában jelölhető meg. 

A feladatok eredményes végrehajtását alapvetően nem befolyásolta, de 
árnyoldalát mutatta az, hogy a lebiztosított állomány egy részének a behívó pa
rancsát az illetékes szervek n,em tudták átadni, mások későn vonultak be, így a 
frissen kiképzett és beosztására felkészített állomány közel 256/o-át a kiképzetlen 
BH-ból kellett pótolni, a VOLAN vállalat az előírt hosszú rakfelületű járművek 
helyett rövid rakfelületű járműveket állított elő, amely a málházás során apróbb 
igazításokat követelt. Úgy ítélhető meg, hogy az illetékes szervek kezében nincs 
megfelelő visszatartó, kényszerítő eszköz. Egy ilyen helyzetben a parancsnok nem 
rendelkezik alt,ernatívákkal, a zászlóaljat késedelem nélkül meg kell alakítani 
még akkor is, ha alkalmam.si képessége 756/o-ra csökken. Megítél,ésem szerint cél
szerűnek látszik a hadműveleti szétbontakozás, a hadtápbiztosítás időszakában a 
tartalékokból feltökött állomány és technika eredetileg lebi~tosított állománnyal, 
technikával való lecserélése, amelyet e feladat során sikerült is megvalósítani. 

A hadosztály mozgósításának vezetése az dőírt követelmények szerint, a 
kidolgozott jelentési rendszerben valósul meg. Ez a rendszer jól megállta a helyét. 
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A kidolgozott terveknek megfelelően az „M"-t a HO TÖF, a határbiztosítást a 
HOPK I. h. operatív csoporttal ve:zeti, amelyben egy-egy hadtáptiszt felelősséggel 
irányítja ezen részterületek hadtápbiztosítását, míg a HOPK helyetteseivel, fegy
vernemi és szolgálat főnökökkel végzi a hadosztály harcbalépésére kidolgozott 
tervek pontosítását, a hadosztály harca - többek között a harc hadtápbiztosításá
nak - megszervezését. A HOPK HTPH-ének és megmaradt „csonka" törzsének 
megfeszített erővel kell dolgozni, hogy a meghatározott időben képes legyen 
,,éles helyzetben" az ellátó zászlóaljnak, az egészségügyi zászlóaljnak és a meg
erősítésül kapott egészségügyi osztagnak parancsot adni az előrevonásra, az alkal
mazás rerdjére és az alárendelt PK HTPH-eknek feladatot szabni a hadtápbizto
sítás végrehajtására. A készenl,ét ellenórzése - tapasztalataink szerint - nem lehet 
látványos felvonulás, a PK HTPH ellenőrzi az ellátó zászlóalj, az EÜSZF az 
egészségügyi zászlóalj és egészségügyi osztag készenlétét a helyszínen, ahol a 
személyes megjelenésnek, az elszámoltatásnak, feladatszabásnak nagy jelentőséget 
tulajdonítok. 

3. Visszatekintve a csaptok kombinált átcsoportosításának szervezett végre
hajtására, nyugodtan elmondhatjuk, hogy hasznosnak bizonyult a magasabbegység 
szintű vasúti módszertani bemutató foglalkozás levezetése. Tapasztalható volt, 
hogy a csapatok a harcértéket többszöri pontosítás után sem tudták végső határ
időre összeállítani, amelynek számtalan oka jelölhető meg. Ez a bizonytalanság 
kedvezőtlenül érintette a gördülőanyag-igényeket, pl. a gördülőanyag-igény közel 
10 nappal megelőzte a harcérték összeállításának határidejét. Emellett a mód
szertani bemutató nyomán tapasztalható volt a szervezettebb, balesetmentes vég
rehajtás, a gördülöanyagok gazdaságos kihasználására való törekvés, amely ese
tenként éppen a gördülőanyagok szabálytalan lemondásában félreérthetően nyil
vánult meg. (A lemondott vasúti kocsik formálisan igénybe vehetők lettek volna.) 

4. A várakozási körlet elfoglalására téli időjárási viszonyok között a szoká
sosnál jóval erősebb elökészítö részlegeket célszerű kijelölni. A beérkező állo
mányt jól fűtött erdei táborokban működő hadtáp objektumokkal - a beérkezés 
sorrendjében meleg étellel, útmenti töltöpontok, magasabbegység típusú töltő
sorok működtetésével sikerült célszerűen fogadni. 

A forgalomszahályozó és komendáns őrsöknek jobban kell ismerni a körle
tekhez vezető utat, az útviszonyokat. Nagyobb körültekintést igényel a táborok 
területének kiváltasztása. A.z uralkodó szélirányokban elhelyezkedő horhosok -
amelyek nagyobb esőzés esetén „vízgyűjtő medencék" - alkalmatlanok táborok el
helyezésé"e. Járhatatlan terep, áthághatatlan dombok nem zárhatják körül a 
hadtápegységek kijelölt táborhelyeit. Úgy gondolom célravezetőbb, ha a csapa
tok számára az elöljáró körlethatárokat jelöl ki és az egységparancsnokokra bízni 
a konkrét szemrevételtt<,és eredményeként hozott elhatározása alapján a tábor 
telepítését. Azt is célszerű a jövőben átgondolni, hogy szabad-e egy teljesen ta
pasztalatlan fiatal döntnököt olyan jogkörökkel felruházni, miszerint a HOPK 
HTPH elgondolásával ellentétben a gyakorlatvezető hadtáphelyettesre hivat
kozva az ellátó zászlóalj számára járhatatlan terepen határozta meg az egyes ele
mek telepítésének rendjét, amiért a zászlóalj drágán fizetett. 

5. A hadtápegységek, -alegységek begyakoroltatását a HOPK HTPH által 
kiadott egységes követelmények alapján kell végezni. A begyakorlás tapasztalatai 
arra engednek következtetni, hogy a tábor (VAK) közelében kell kijelölni a 
begyakorlás hely,ét. Módszerét illetően jól bevált a „gyalogkezelői kötelékben" 
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történő alapfogások begyakoroltatásából indulva a szakharcászati alaki felé ha
ladva végezni a begyakoroltatást a hadtáp technika kezelése, majd telepítése stb. 
vonatkozásában. A begyakorlás során kiemelt figyelmet kell fordítani az egység
csomag-, egységrakomány-képző eszközök használatára, a rakodás szakszerű vég
rehajtására is. Tapasztaltuk, hogy a begyakorlás során kevés figyelmet sikerült 
fordítani az őrzés-és védelem, a tömegpu·sztító fegyverek elleni védelem, a szál
lítmánykísérés végrehajtására. Ezek a fogyatékosságok mindvégig érzékelhetők 
voltak a feladatok végrehajtása során. 

6. A támadóharc hadtápbiztosítása tervezése, szervezése és vezetése terü
letén a gyakorlatban jól érvényesültek az elfogadott elvek és módszerek. Konk
rétan a hartárbiztosítás, a területbiztosítási övezet leküzdése, a főellenállási vonal 
áttörés,e, a tömegpusztító fegyverek alkalmazása következményei felszámolása, 
a széles folyóakadályon történő átkelés hadtápbiztosítása számos tapasztalatokat 
adott. 

Mindenképpen tisztázandó kérdés, hogy a hadtápbiztosítás időszakában az 
együttműködő határőr szervek hadtápbiztosításáért a felelősség elve miként ér
vényesül. 

Az előrevetett osztag határbiztosítása során a korábbi tapasztalatok fel
használásával a felesleges hadtáperőktől és -eszközöktől tchermentesítettük a 
megerősítő gépesített lövészezredet. A várható feladatnak megfelelően az előre
vetett osztag megerősítésre került egy ezred típusú S·egélyhellyel, lőszert szállító 
járművekkel és 4 db sebesült szállító gépkocsival. Abból kiindulva, hogy az előre
vetett osztag egy menetvonalon zászlóalj oszlopokban gyors ütemben előretör, 
majd menetből betör az ellenség főeHenállási vonalába az EVO mögött had
osztály hadtáp elsőlépcső került előrevonásra és a menetből megkísérelt áttörés 
után feltöltötte a harcból való kivonás sorrendjében a megerősített zászlóaljakat, 
amelyek a főerőkikel végrehajtott áttörés során széles arcvonalon szétbontakozva 
mozgó- és kiegészítő készletekkel folytatták a harcot. Az EVO ezred, mivel egy 
útra támaszkodva tört előre, a határtól 20-30 km-re eltávolodva a sebesülteket 
magával vitte, a főellenállási vonalba történt betöréshez ezred segélyhelyeket 
telepített, amelyre a nap végén a hadosztályhadtáp első lépcsőjében elörevont 
egészségügyi osztag rátelepült, ez egyben az áttörési segélyhelyet képezte. Az 
alkalmazott módszer újszerű vonása abban jelölhető meg, hogy a főerők és az 
EVO ezred közötti terepszakaszon az után- és hátraszállítási útvonal egybeesett 
az EVO ezred előr:etörésének útvonalával, amelyen nem klasszikus értelemben 
vett utánszállítás, hanem a hadosztályhadtáp elsőlépcső előrevonása valósult meg. 
Ez az elsőlépcső nem utánszállítási feladatot hajtott végre, hanem az e. htp. erői
vel együttműködve, az ellenség főellenállási vonalába való betörés elö.tt komplex 
módon feltöltve gépesített lövészzászlóaljak. 

A kialakult helyzetben hadtáp manőverek vezetésével a tűzelőkészítéshez 

szükséges lőszert sikerült időre felhalmozni, az elöljárótól érkező lőszert átvenni 
és a főerők mögött besorolni. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy e célra szer
vezett hadtáp elsólépcső a parancsnoki elhatározásnak megfelelően képes a nap 
folyamán az ezredeket a harcból való kivonás sorrendjében komplex módon fel
tölteni. Fontos, újszerű elméleti kérdésként vetődik fel, hogy az áttörés és ezt kö
vetően nem a klasszikus ütemként végrehajtott utánszállítás volt a jellemző, 
hanem a kivonás sorrendjének megfelelő újabb és újabb hadtáp elsőlépcső ke
rült előrevonásra, amely összetételénél fogva képes volt a komplex feltöltést 2 
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órán belül végrehajtani és a nap vegen már csak a harcot folytató csoportosítás 
készleteit kell,ett kiegészíteni. Sikeresen alkalmaztunk szovjet-magyar összevont 
hadtáp dsölépcsőt a csatlakozáson szovjet-magyar gépesített lövészezred komp
lex feltöltésére. 

A tömegpusztító fegyverek alkalmazása következményei felszámolása során 
kitapintható volt az a törekvés, hogy a hadtáptörzsek komplex felfogásban szer
vezték a harcot továbbfolytató csapatok ellátását, a sebesültek kiürítését, a had
tápot ért csapások következményeinek felszámolását. Jelentős tapasztalatokat 
szereztünk a gépe-sített lövészezred hadtápvezetésének helyreállításában, gyors ki
egészítésében, a csatlakozásban nagyobb csapást szenvedett szovjet és csehszlovák 
ezredek részére történő anyag átadását és a sebesültek átvétele vonatkozásában. 

Jelentős feladat volt a széles folyóakadály erőszakos leküzdésében részt vevő 
csapatok hadtápbiztosításának rnegszerveziése. Fontos kérdésként kell kezelni eb
ben a helyzetben az anyagi és egészségügyi biztosítás, a folyót leküzdők átkelé
sével összhangban történő megszervezését. A követelmények sz.erinti ellátás el
érhető volt a csapatok átkelés előtti feltöltésével és megerősítésével, a hadosztály
hadtáp elsőlépcső időben történő átkelésével, az átkelési segélyhelyek eredményes 
működtetésével. Alapkövetelmény, hogy az ellátási tervek az átkelési grafikon ösz
szeállításánál meghatározók legyenek. Előremutató tapasztalatokat adott, hogy a 
hadosztályhadtáp elsőlépcsőt konkrétan a meghatározott csapatok feltöltéséhez 
szükséges erőkkel és eszközökkel kell átvenni a folyón. 

A seregtest hadtápvezetésének átvétele, a HMCS ütközetbe vetés tekintetében 
a seregtest hadtáptörzs által kidolgozott elvek és módszerek érvényesültek. Úgy 
gondolom, nem szükségtelen megemlíteni, hogy egy ilyen helyzetben a vezetést 
átvevő HOPK HTPH nem „üres kézzel" indúl, hanem meg kell, hogy kapja a 
már kidolgozott és jóváhagyott hadtápbiztosítási tervből készült és leborítékolt 
térképet, a gyakorlati tapasztalatok szerint oleátát és hadtápparancsot. 

A csapatok hadtápbiztosítása szempontjából hasznosnak bizonyult a napon
kénti szervezett együttműködés, ahol a hadosztály hadtápszolgálat főnökeivel, az 
alárendelt csapatok PK HTPH-eivel, a hadtápegységek (eüo.) parancsnokaival a 
HOPK HTPH értelmezte a következő napi hadtápbiztosítás szerkez.etét, a vég
rehajtás rendjét, az alkalmazásra kerülő módszereket. A személyes kapcsolatnak 
ezt a módját nem pótolhatja semmi. 

Jól alkalmaztuk a hadtápintézkedés formanyomtatványait. Különösen ked
vezően hatott, hogy a hadtápintézkedést a csapatokkal C1endelkező fegyvernemi 
főnökök vették át és saját intézkedésükkel együtt személyes felelősséggel annak 
tartalmát ismerve jutottak le csapataikhoz. 

Úgy gondolom néhány tekintetben - elsősorban a nagybani és részletes 
anyagi számv,etések tekintetében a „Módszertani Útmutató'' korszerűsítésre szorul. 
A MOBIL adatfeldolgozó pont eredményes működése mellett nem kevésbé hasz
nosítható számvetéseknél célirányosabb számvetések elkészítésére is képes . 

Altalában megállapítható, hogy az elöljáró szervek kirendelt képviselői ese
tenként jó indulatú, segítő szándékkal, a szükségesnél mélyrehatóbban be.avatkoz
nak a feladatok végrehajtásába, máskor a parancs, elhatározások elmélyült is
merete, azzal való azonosulás nélküli elvek kierőszakolására törek,edtek, még 
akkor is, ha az a felfogás a parancsnoki elhatározás, a kialakult helyzet, a harc 
megvívásának alkalmazott rendje ezt nem tette lehetővé. Ezek a kérdések r;end
kívül zavarólag hatottak a PK HTPH-ek önálló elhatározásának kialakítására és 
kétségeket támasztottak bennük az elöljárói intézkedések iránt. 
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7. A gyakorlat harcászati feladataiba épített tényleges szállítási, ellátási 
feladatok végrehajtása teljesen formálisnak bizonyult. A hadtápvezetés elképze
lései messze felülmúlták a csapatok lehetőségeit. A hadtáp a harcmezőről teljesen 
kis::.orult. Tapasztaltuk, hogy a HVP-októl 40-80 km távolságra táborszerű tele
pülésben működő hadtápalegységek nem tudtak azonosulni a harc hadtápbiztosí
tására hozott elhatározással. Az is tapasztalat, hogy a harcoló csapatok sem azo
nosultak a parancsnoki elhatározással, mert a harcászati bemutatók beszűkített 
keretei közötti felkészítést végezték. Következésképpen a lőszerkiszállítás, az 
üzemanyag-feltöltés, a főzöpontok működése teljesen elvesztette a hadosztály har
cászati gyakorlaton az elmúlt években kialakult jelentőségét. Úgy gondolom, nem 
túlzás azt állítani, hogy a hadtápkatonák nem hittek abban, amit csináltak, nem 
voltak meg a katona számára ehhez a feladathoz szükséges „harci" körülmények, 
hatások. 

8. A gyakorlaton részt vevő csapatok ellátása megszervezésének szilárd ke
reteit biztosítoota a HDS PK által kidolgozott Szervezési Intézkedés. Hasznos 
előremutató tapasztalatokat szereztünk az ellátási körzetek és működő táborok 
rendszerének megfelelő ellátása megszervezésében, az alkalmazott módszerek 
azonban egyre jobban eltávolodnak a háborús ellátási rendtől, nem szolgálják a 
hadtáp felkészítését. A vasúti ellátó állomást eredményesen működtettük. Úgy 
tűnik célszerű lenne részletesen kimunkálni, hogy milyen erők és eszközök szük
ségesek szakmánként és összesen az eredményes működéshez. Az sem látszik feles
legesnek, ha feldolgozási normák kerülnek meghatározásra, pl. egy hentesnek 8 
éra alatt mennyi húst kell konyhakésszé feldolgozni. 

A csapatok hadtápbiztosítása szempontjából jelentős ellátási forrásként mű
ködött a MOBIL HOR. A vezetési pontokra történő napi kiszállítás jelentős fel
adatok elé állította az ellátó zászlóalj vezetését, a raktárakat, a vegyes szállító 
oszlopokat. 

A pozitív irányú tapasztalatok mellett jól érződött, hogy a hadosztály élel
mezési raktár állománya egy fő raktárvezető tiszthelyettes, egy fő raktárkezelő 

tisztes hagyományos élelmiszerellátás mellett harcban képtelen lenne megoldani 
feladatát. Tapasztalati tények bizonyítják, hogy 8-10 alárendelt ellátása esetén, 
huzamosabb időn át a hadműveletek sorozatában 20-25 fő csak 14-16 órás meg
feszített munkával képes az anyagokat szétmérní, egységcsomagokat képez.ni, eset
leges kiszállítás során az anyagokat szakszerűen szétosztani. Hangsúlyozni szeret
ném, hogy akik az ellátó zászlóalj hadiszervezetét ismerik, jól tudják, hogy az 
ellátó zászlóalj ilyen állománnyal nem rendelkezik, többek között a raktárakat 
megosztva, mint ezen a gyakorlaton, csak a csapatoktól elvont erőkkel képes mű
ködtetni. 

Összességében a 140 km. mélységben táborokban telepített és begyakorlást 
végző csapatok ellátása sok figyelmet kívánt, aprólékos, részletes tervező-szervező 
munkát igényelt, ellátó tisztek és politikai munkások kijelölését követelte meg tá· 
boronként. A hadtáptörzs a tényleges ellátást részletesen kimunkált ellátási terv 
és számvetések alapján eredményesen vezette és a személyi állomány jó színvonalú 
ellátását biztosította. 

Öss::,egezett következtetések. 

1. A tervezett harcászati gyakorlat előtt 3-4 hónappal a felkészítést, a gyakor
latnak kell alárendelni. Ezen a gyakorlaton a magasabbegység hadijáték leveze
tésével megbízható alapot sikerült teremteni a feladatok végrehajtásához. 
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2. Az előrevezetett osztag alkalmazása, az áttörés, az erőszakos folyóátkelés 
hadtápbiztosítása megtervezése során a hadtáptörzsek jól alkalmazták az ellátás 
korszerű elveit és módszereit, azonban a hadtápalegységek a megtervezett fel
adatokat - a bemutatók előtérbe helyezése mellett - csak résszben, elszigetelten, 
nem a harcban várható körülményeknek megfeleően hajtották végre. 

3. Az összegezett tapasztalatok alapján úgy ítélhető meg, hogy a hármas fel
adat: a csapattól 40-80 km. távolságra csoportosított vezetési pontok számára 
vezetett „törzsvezetési gyakorlat" a táborokban elhelyezett állomány napi ellá
tásának szakirányítása, a biztosítási tervekben jóváhagyott ellátási-, utánszállítási 
feladatok egy részének tényleges végrehajtása esetenként elaprózta, következés
képpen néha meghaladta az ezred hadtáptörzsek erejét. 

Végkövetkeztetésként tapasztalataink arra figyelmeztetnek bennünket, hogy 
a hadtáp egyre jobban kiszorúl a gyakorlótérről, tábori ellátó pontok, segély
hclyek, telephelyen létesített üzemanyag-feltöltő állomások működtetésére kény
szerülünk, amely a magasabbegység háborús felkészítését mellékvágányra tereli. 
A megosztott hadtáptörzsek - a meglevő káderhiányok mellett - képtelenek a 
követelményeknek megfelelően a támadóharc hadtápbiztositását vezetni, a küszö
bön álló harctevékenységet tervezni, az ehhez kapcsolódó nagyszámú okmány 
(pl. munkatérkép, hadtápbiztosítási, egészségügyi biztosítási terv, helyzetnyilván
tartó térkép, ellátási-harcbiztosítási tervek, számvetések kimunkálása, a béke ellá
tási tervek pl. gyakorlati elszámolás stb.) egyidejű vezetésére. Úgy gondolom, hogy 
a harc hadtápbiztosításának helyes szemléletét, a hadtáp háborús felkészítését, a 
meglevő elvek és módszerek továbbfejlesztését hadtáp hadijátékokon hadiállo
mányra feltöltött hadtápszervezetekkel végrehajtott magasabbegység hadtáp rend
szergyakorlatokon kell biztosítani. 
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