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A magasabbegység éves kiképzési tervének megfelelően különböző légvé
delmi együttműködési gyakorlatokon folytatta a korszerű légvédelmi harctevé
kenységre történő felkészülését. 

Ezeken a gyakorlatokon az elmúlt évekhez viszonyítva tovább fokozódott 
a korszerű légi ellenség elleni harc bonyolultsága. A gyakorlatot előkészítők érez
hetően feldolgozták a közelmúlt, elsősorban közel-kelet harci cselekményeinek 
tapasztalatait, nagy gondot fordítottak a NATO országokban telepítésre kerülő 
szárnyasrakéták elleni harcra történő felkészítés gyakorlati feladataira. 

A gyakorlatok végrehajtására a helyzetek bonyolultsága, gyors változása 
volt a jellemző, amelyet több esetben nehezített az időjárás kedvezőtlenné 
válása is. 

A magasabbegység hadtápszolgálata a harcoló csapatokhoz hasonlóan, a 
kidolgozott elgondolásoknak megfelelően hajtotta végre a hadtápbiztosítás több 
esetben újszerű, a korszerű harc megvívásához igazodó feladatait. 

Gyakorlataink a hadtápbiztosítás oldaláról is alapvetően 4 egymással szoro
san összefüggő, egymásból következő részből tevődtek össze: 

1. Az egységek harckészültségbe helyezésének hadtápbiztosítása és a hadtáp 
harckészültségbe helyezése. 

2. A várható harc hadtápbiztosításának megszervezése a PK elhatározása és 
a HDS PK HTPH szakintézkedése alapján. 

3. A harc megvívásának folyamatos hadtápbiztosítása az úgynevezett „dina
mika." 

4. Az ellenség csapásai után a következmények felszámolásának hadtáp
biztosítása az eredeti vagy megváltozott harcrendben. 

A magasabbegység hadtáptörzse, az egységek hadtápszolgálata - elöljáróink 
értékelése alapján - minden esetben eleget tettek a tervekben rögzített felada
tainknak, a „dinamika" és a felszámolás időszakában alkotó elhatározások meg
hozatalával segítették elő a gyakorlatok össz sikerét. 

A következőkben elsősorban a magasabbegység hadtáptörzs szemszögéből 
kívánom bemutatni a tevékenységünket az egység hadtápok irányításában. 

36 



---

A HKSZ-be helyezés időszakában a hadtáptörzs állománya a meghatározott 
normaidőn belül kiérkezett és elfoglalta munkahelyét a magasabbegység harc
álláspontján, a „hadtápvezetési csoport" -ban (a szárazföldi csapatoktól eltérően 
a honi légvédelmi egységeknél, magasabbegységeknél - a sajátosságoknak meg
felelően - nem HVP, hanem hadtápvezetési csoport, HVCS kerül megszervezésre, 
amely a harcállásponton, azzal együtt települ). Útbaindul és meghatározott időre 
települ a HKSZ tervben (tervkivonatban) rögzített tartalék HVCS, amelynek 
feladata a tartalék harcálláspont állományával együtt a fő vezetési pont „kiesése„ 
esetén a feladatok azonnali átvétele, irányítása. A HVCS állományába tartozik a 
magasabbegység PK HTPH és a hadtáp szolgálati ágak főnökei, a THVCS-t a 
htp. TÖF vezeti, tevékenységét az eü. ag.-i tiszt és a ruh. szolg. ág főnök segíti. 

A „H"-on a kellő informálódás, PK-nál, HDS PK HTPH-nál történt beje
lentkezés után megkezdődik az egység hadtápokkal történő kapcsolatfelvétel, az 
érvényben levő tervek, elrendelt feladatok szerinti pontosítása. 

A kialakult gyakorlatnak megfelelően a magasabbegység htp. törzs állomá
nyából 1-2 fő segítő ellenőrzést hajt végre az egységhadtápokruíl. Így többek 
között ellenőrzésre kerül a laktanyahadtáp szervezet „Szétválása", a hadtáplép
csők megalakítása. 

A HVCS ebben az időszakban pontosítja és rögzíti az elrendelt anyagi kész
leteken felüli, meglevő anyagi eszközöket, felveszi a kapcsolatot az illetékes 
Polgári Védelmi szervekkel, berendezi és biztosítja a HVCS munkahelyén a had
sereg hadtáp THVCS-a részére a munkakörülményeket. Ellenőrzésre és kiegészí
tésre kerülnek a „H"-n az ott feladatot teljesítő állomány részére megalakított 
hadtáp készletek. 

A harckészültségbe helyezés hadtápbiztosíoási feladatainak végrehajtását az 
egység PK HTPH-k jelentik a magasabbegység PK HTPH-nek. 

A várható harctevékenység hadtápbiztosításának végre;hajtása állandó terve
inkben alapvetően szabályozva van. Mivel a honi légvédelmi egység harcfelada
taikat állandó, kiépített telepítési körleteikből kell, hogy végrehajtsák, a biztosítás 
is ennek megfelelően történik. 

A csapásvédettség jobb biztosítása érdekében a HKSZ-i feladatok végrehaj
tásának időszakában megkezdődik és meghatározott határidőre befejeződik az 
anyagi készletek széttelepítése, olyan számvetéssel, hogy h.'lrcoló egységeink, alegy
ségeink megbízható, folyamatos hadtápbiztosítása ameddig ez lehetséges, az 
állandó, békerendeltetésü hadtápobjektumokból (élelmezési blokk, segélyhely, 
üza. telep, raktárak stb.) történjen, de az ellenség esetleges csapása következtében 
megteremtsük azt a feltételt, hogy a csapások következményeinek felszámolása és 
a további harc megvívása érdekében rendelkezzenek az egység olyan htp. anyagai 
és technikai eszközökkel, amelyek biztosítják a feladatok további végrehajtását. 

Ennek érdekében vre. ezrednél a HKSZ-i készletek széttelepítésre kerülnek 
az RP objektumokba (3-4 km-re a laktanyai létesítményektől a le- és felszálló 
mezőtől), amely műszaki létesítmények kellő védettséget biztosítanak az ellenség 
hagyományos és kis hatóértékü TÖPFE-el mért csapásai ellen. A légvédelmi 
rakéta osztályok és rádiótechnikai századok hadtápjai elfoglalják a korábban 
kijelölt és telepítés szempontjából begyakorolt körleteiket, amelyek az álláskörle
tektöl 2-3 km-re kellő feltételekkel rendelkeznek az esetlegesen "kintről" történő 
eBátásra. Hasonló elv alapján települnek a magasabbegység közvetlen egységek 
hadtápjai is. 
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A harc hadtápbiztosításának kialakult helyzetnek megfelelő megszervezése 
érdekében a parancsnok eligazításán feladatokat határoz meg, amelyeket szakmai 
szempontból kiegészít a hadsereg PK HTPH előzetes, titkosító eszközökön adott 
intézkedése, majd az írásban kiadásra kerülő szakintézkedése. Ezek az intézkedé
sek tartalmazzák mindazon változásokat, kiegészítéseket, amelyek az AHKSZ 
időszakában megtervezettektől eltérnek, mely információk (feladatok) elősegítik 
a hadtápbiztosítását. (Pl. ellátó bázisok Központ Hadtáptól történő további ki
jelölése, különböző megerősítések stb.). 

Az elöljárói feladatszabások után a magasabbegység PK HTPH tájékoztatja 
a hadtáptörzset a kapott feladatokról, rövid feladattiszbázás után előzetes intéz
kedést ad ki az egység PK HTPH-k felé a hadtápbiztosítás párhuzamos megterve
zése érdekében. 

A tartalék HVCS részére titkosított távbeszélő készüléken folyamatosan meg
adásra kerül mindazon információ, intézkedés, amely folyamatos kellő szintű 
tájékoztatás és tervezéshez szükséges, annak érdekében, hogy a THVCS bármely 
időszakban képes legyen a hadtápvezetés átvételére. (A harc megkezdése előtt 
célszerű HVCS PK-ot bevonni a tt-on folyó munkába). 

A kellő mélységű helyzetértékelés és előzetes intézkedés kiadása után a 
hadtápvezetési csoport alapvetően két feladatot hajt végre. A PK HTPH vezeté
sével kidolgozásra kerül a hadtápintézkedés, amely egységenként kivonatolva 
kerül továbbításra, valamint a szükséges számvetések elkészítésével kidolgozásra 
kerül a harctevékenység hadtápbiztosítási terve. 

A hadtápbiztosítás megszervezésének reális időszükséglete 3-4 óra, amelyhez 
nagy segítséget nyújt az elöljáró szakintézkedésének (előzetes intézkedésének) 
mielőbbi kézhezvétele. 

Természetesen a harctevékenység megszervezésének több, a helyzethez igazodó 
időtartamú változata van, így hadtápbiztosítás megszervezése is ahhoz kell, hogy 
igazodjék. A leglényegesebb következtetés az, hogy a hadtáp a HKSZ-be helye
zés után is akár azonnal képes a harc hadtápbiztosítására. Az előbb írt időtartam 
az elöljáró által kiadott szakintézkedés alapján történő részletes megszervezés 
időszükségletét jelenti. 

A harc hadtápbiztosítiása megtervezési időszakában sor kerül több, a hadtáp· 
biztosítást erősítő rendszabály bevezetésére, így hadosztály szinten kialakításra 
kerülnek olyan hadtáp anyagi és technikai eszköz tartalékok, amelyek harc során 
történő manővereztetésével a magasabbegység hadtáp tevőlegesen be tud avat· 
kozni az egységek ellátásába. 

Mint ismeretes, a magasabbegység hadtápjai sem anyagi, sem htp. technikai 
eszközökkel nem rendelkezik. Anyagi tartalékok kerülnek megalakításra hagyo
mányos, repülő hajtóanyagokból, élelmezési és ruházati anyagokból. Egységeknél 
zárolásra kerül szállítóeszköz, illetve segélyhely, amely eszközök felhasználása 
csak külön parancsra történhet. 

A gyakorlások, gyakorlatok során több esetben hadtápbiztosítás szempontjá
ból átadásra került a honi légvédelmi hadsereg zavaró zászlóalja, amelynek átvé
telét, utalási-ellátási rendjének kialakítását szintén a hadtápbiztosítás megszerve
zésének időszakában hajtjuk végre. 

A hadtápbiztosítás megtervezése során külön figyelmet fordítunk valamennyi 
vezető szervvel való aktív együttműködés megszervezésére. A szállítások terve-
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zése során számba vesszük mindazon ellátó bázisokat (raktárakat) amelyek a 
magasabbegység érdekében funkcionálhatnak, fegyvernemi és szakanyagokkal 
elláthatnak. 

Az együttműködés területén a legszorosabb tevékenység természetesen a had
műveleti alosztállyal valósul meg, de jelentős a közös tevékenység a technikai 
szolgálattal és a Csapást értékelő csoporttal is. 

A megszervezés idején jelentősebb anyagi készletek felhasználásával, veszte
séggel nem számolunk. Az ellenség ez idő alatt felderítési tevékenységet folytat
hat, amelynek hadtápra nézve különösebb kihatása nincs. 

Fogyás csak a kitelepülések végrehajtása során jelentkezhet, elsősorban 
üzemanyagból. A kitelepülések végrehajtásánál, amely elsősorban az rt. szd-ok 
műszereinél jelentkezik, nagy gondot fordítunk a század alapkörletétől jelentős 
távolságra települők ( 40-60 km) ellátására. Ennek érdekében biztosítottunk 
mintegy 10 napi ellátásra elegendő hadtáp anyagi készletet, amely elegendő a 
harc első időszakának biztosítására, különösebb utánszállícis nélkül. 

A hadtápbiztosítás megtervezésének időszakában a ho. hadtáptörzs az intéz
kedés kiadása után segítő ellenőrzést hajt végre az egységhadtápoknál, elsősorban 
a HVCS-hoz helyileg közellevő légvédelmi rakéta, rádiótechnikai ezred és híradó 
zászlóalj hadtápjainál. A feladatok végrehajtást segítő ellenőrzését a vadászrepülő 
ezred hadtápjánál a tartalék HVCS vezetője végezheti el. 

A hadtáp készenlét elrendelt idejének elérése után a magasabbegység had
tápja áttér a háborús eHátási rendre alapvetően teljes „M" létszámmal, technikai 
eszközökkel és anyagokkal készen áll a harc hadtápbiztosításának folyamatos 
végrehajtására. 

A magasabbegység erre az időszakra képes központi utánpótlás nélkül a ren
delkezésre álló anyagi készleteivel repülőhajtóanyagból mintegy 6-8 napra, 
rakétahajtóanyagbó 3-4 napra, hagyományos üzemanyagból 6-10 napra, élelme
zési anyagból (romlandó ag. kivételével) 30 napra, ruházati anyagból 30 napra, 
egészségügyi anyagból 30 napra biztosítani az ellátást. A fenti anyagok mennyi
sége természetesen az elrendelt harckészültségi anyagokon felül a jelenleg 
AHKSZ-ben is meglevő anyagi eszközökkel együtt értendő, amely készletek fel
használása nagyban elősegíti a várható harctevékenység első időszakában annak 
utánszállítás nélküli hadtápbiztosítását. 

Harctevékenység közbeni utánszállítással, anyagellátással csak nagyobb vesz
teségek esetén, illetve olyan alakulatoknál számolunk, amelyek AHKSZ idő
szakában elvonuló, más fegyvernemi egységekkel egy elhelyezési körletben tele· 
pülnek és mindenfajta ellátás szempontjából utaltak. 

A harctevékenység megkezdődése több változat szerint történhet. Gyakorlá · 
saink során többször az ellenség hagyományos fegyverekkel elkezdett tevékeny
sége szerint végezzük feladatainkat. Ebben az időszakban az aktív légvédelmi 
tevékenység ellenére számolunk egységeinket, alegységeinket érintő hagyományos 
csapások lehetőségével. Ezen csapások érhetik légvédelmi rakéta osztályaink 
tüzelőállásait, laktanyai épületeit, az rt. századok műszereit, elhelyezési objek
tumait. 

A vadászrepülő ezrednél érheti csapás a repülőtér fel- és leszálló pályáját, 
elhelyezési objektumait, üzemanyag telepét és a kiszolgáló rendszert. 

Az egyéb közvetlen alakulatoknál (mű. z., hír. z. stb.) nagyobbmérvü hagyo
mányos csapással nem számolunk. 
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A csapások következményeire készített számvetések elemzése alapján az a 
következtetés, hogy egyes alegységek (egységek) a csaP'ások hatására megsemmi
sülhetnek, elveszthetik harcképességüket, de az rövid (6-12 óra) határidőn belül 
helyreállítható. A hadtápanyagokban ebben az időszakban éppen a széttelepítés 
körülményeit figyelembe véve nagyobb, az egységek (alegységek) hatáskörén 
belül nem pótolható veszteséggel nem számolunk. 

Az anyagi eszközökben bekövetkezhető veszteségek mintegy 6-8°/o-ra tehe
tők, a személyi állomány vesztesége 3-4°/o lehet, ellátásukat (kiürítésüket) az 
adott egészségügyi tagozat képes a rendszeresített erőkkel és eszközökkel végre
hajtani. 

Természetesen a gyakorlatok ilyenirányú tapasztalatai nem foghatók fel dog
maként, előfordulhat az ellenség hagyományos eszközökkel történő csapásai követ
keztében tömeges veszteség is, ezen esetekben a végrehajtást, a következmények 
felszámolását a TÖPFE-el mért csapások következményeinek felszámolásának 
feladataival közel megegyezően gyakoroljuk, hajtjuk végre. 

A hagyományos eszközökkel vívott harc időszakában sorra kerülhet néhány, 
a honi légvédelemre (repülőcsapatokra) jellemző szakfeladat végzése is. Ilyenek 
lehetnek pl. katapultált repülögépvezető felkutatásában való részvétel (eü. szolg.) 
vagy más koalíciós állományba tartozó repülőgépek saját, vagy saját repülő

gépek más repülőtéren történő kiszolgálása, a hajózó állomány ellátása. 
A kialakult információs rendnek megfelelően a csapások után az egység 

PK HTPH-k összesítik és jelentik veszteségeiket, egyben elhatározásaikat is a 
htp.-ot ért következmények felszámolására, a harctevékenység további hadtáp
biztosítására. 

A hagyományos csapások után sor kerülhet egyes alegységek manővereinek 
végrehajtására, azok hadtápbiztosítására, útvonal igénylésekre. 

Egység szinten sorra kerülhetnek ag.-i eszközök átcsoportosítása, azokkal 
történő manőverek végrehajtása. Ezekben az esetekben az egység PK HTPH-k 
jelentése alapján végrehajtásra kerül a megalakított tartalékokból a csapást szen
vedett alegység részére történő legszükségesebb anyagok kiszállítása, sebesültek 
ellátására eddig zárolt ezredsegélyhelyek megerősítéséül történő kiürítése, tele
pítése, a sérültek ellátása és kiürítése időszakára. Az anyagi eszközök átvételére 
anyagátadó pontok kerülnek kijelölésre, amelynek berendezését az átvevővel 

gyakoroljuk. 
A magasabbegység hadtápszolgálata ezekben az esetekben ellenőrzi, segíti 

a feladatok végrehajtását, koordinálja a hadosztály egyéb egységeivel kapcsolatos 
szaktevékenységet, jelenti az elöljáró hatáskörébe tartozó kéréseket. 

Az ellenség tömegpusztító fegyvereivel mért csapás gyakorlataink feltétele
zése szerint a harccselekmények eszkalációja következtében éri a csapatot. Ennek 
alapján érheti a vre. ezredet nukleáris eszközzel mért csapás, de számolunk lég
védelmi rakétaosztályok kis hatóértékű levegőből történő atomeszközzel történő 
támadásával is. A rádiótechnikai századok, harcálláspontok és egyéb egységek 
elsősorban mint egyéb adminisztrációs-ipari objektumokat (városok) ért csapások 
következtében kerülhetnek veszélybe. 

Az ellenség TÖPFE-el mért csapásai következtében jóval bonyolultabb 
helyzet alakulhat ki, mint a hagyományos harctevékenység során. 

Természetes, hogy a hadtápbiztosítás feladatai is nehezebb körülmények 
között és nagyobb mértékben jelentkezhetnek. A csapá3ok következményei fel-
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számolásának hadtápbiztosításán túlmenően sor kerülhet a hadtápot ért TÖPFE 
csapás következményeinek felszámolására is. (Lsd. a szerző e témát érintő a 
Hadtápbiztosítás 1981. 4. számában írt cikkét - szerk.). 

Felszámolási tevékenység során alkalmazásra kerülhetnek a hadosztály szin
ten megalakított tartalékok. Tömeges sérülési gócok kialakulása során telepítésre 
kerülnek az eddig tartalékban tartott ESH-k, alkalmazásra kerülnek a hadtáp
egészségügyi eszközökkel és erőkkel megerősített mentőosztagok. 

Az egészségügyi biztosítás eredményes végzése érdekében elmúlt gyakorla
tokon ezred szintű segélyhelyeket vegyes telepítésben alkalmaztuk. Ennek során 
ezévben igénybe vettük a csapatpihenőt, ahol 80-120 fő ellátását és elsőorvosi 
beavatkozás után más orvosi eHátást nem igénylő fektetését tudtuk megvalósítani. 
Az orvosi feladatok végzésére a tábori viszonyoknál jobb feltételeket tudtunk 
biztosítani alapvetően az ezredsegélyhely anyagainak felhasználásával. Komplexé 
és intézeti ellátást megközelítővé tudtuk tenni a csapatpihenő kommunális léte
sítményeinek alkalmazásával a sérültek és betegek, valamint a segélyhely állo
mányának ellátását. 

A csapás során - a további harctevékenységhez szükséges - nagyobb mérvő 
anyagi eszközök pótlását az elöljárótól igényeltek szerint biztosítottuk. Nagy súlyt 
fektettünk a gyakorlatok idejére biztosított valós anyagátvételek (repülő-hajtó
anyag vasúton történő kiszállítása, havi élm. nagyvételezés, ruházati ag. vétele
zés) harcszerű körülmények közötti végrehajtására. 

Az anyagi eszközök terv szerinti elosztása érdekében gyakoroltuk a Központ 
Hadtáp által - elöljárói engedéllyel - történő feltételezés szerint vasúton telepí
tett vegyes anyagraktárból (VERA) való vételezést, és a harcrendi elemek terítő 
járatokkal történő grafikon szerinti ellátását. 

A parancsnoki elhatározásoknak megfelelően több esetben kerül sor teljes 
alegységek (egységek) manővereztetéscire, a manőverek több alkalommal nagy 
távolságra történő hadtápbiztosításának megszervezésére, új szervezeti elemek 
kialakítására, azok hadtáp erőkkel és eszközökkel történő komplettíroz.ására. 

Tömeges csapások esetén alkalmaztuk az elöljáró által irányunkban bizto
sított megerősítését (re. üza. töltő eszközök, tömeges eü. veszteség esetén mentő 
osztagok vagy azok részeit stb.). 

A csapást nem szenvedett egységeknél a meglevő anyagi készletek felhaszná
lásával, vételezés útján történő magasabbszintre történő feltöltésével számítások 
alapján gyakoroltuk több alegység (elsősorban honi rt. szd., lérak. osztály, köz
vetlenek) a magasabbegység anyagi „decentrumból" történő ellátását. 

Egyes TLCS-k után, amelyek pontos következménye a csapások után közvet
lenül nem ismert, együttműködés keretében az adott szintű Polgári Védelmi 
szervek és Területvédelmi alakulatok információs, vezetési rendszerének segítsé
gével kerülnek felmérésre, kezdeti eredményeink vannak egyes feladatok együttes 
végzésében (pl. más MN htp. objektumot ért csapás emü-s keretében történő 

elöljárói szerv részére történő jelentésében, vezetési pontokat ért csapás „kívülről" 
történő mentésében stb.). 

Eddig levezetett gyakorlatok tapasztalatai alapján további együttműködésre 
van lehetőség - a jelenleg is meglevő közös tervben rögzítetteken túlmenően - a 
felmerülő feladatok együttes, esetenként egymást segítő végrehajtásában. 

A tömeges légicsapások következményeinek felszámolásának időszakában a 
hadtáp vezetés számos probléma elé kerülhet. Legjelentősebb nehezítő körülmény 
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az alárendelt egységek hadtáp vezetésével való összeköttetés időleges, rövidebb
hosszabb időre történő teljes vagy részleges megszűnése. A probléma legélesebben 
a rádiótechnikai ezreden belül jelentkezik, ahol a századoktól az információ nagy 
távolságról és több áttételen keresztül áramlik. 

A csapások után az egység PK HTPH-k először jelentik azok tényét, majd 
prognosztizálják a várható veszteségeket, pontos adatok birtokában jelentik el
határozásukat a következmények felszámolására. Az ellenség csapáskövetkezmé
nyeinek felszámolásával egyidejűleg kerül sor a hadtápbiztosítás megváltozott 
körülményekhez igazodó pontosítására, illetve újbóli megtervezésére. 

1982. évi gyakorlataink, gyakorlásaink jó lehetőséget biztosítottak hadtáp
törzsünk alegység alaprendeltetéséből adódó feladataink begyakorlásához. 

Jelen cikkemben a lehetőségek korlátozott volta miatt elsősorban a bekövet
kezett események, a feladatok oldaláról kívántam bemutatni a hadtáptevékeny
séget, amely természetesen a végrehajtás elemzése során még további következte
tések megtételét vonja maga után, hogy az 1983. évi naptári tervben szereplő 
gyakorlatainkon, gyakorlásainkon eddigi tapasztalataink felhasználásával, minő
ségileg jobb eredményekkel járuljunk hozzá a harckészültségi, harcfeladatok bi1-
tosítására való felkészüléshez. 
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