
A „Kunság-83" harcászati gyakorlat 
hadtáp tapasztalatai 

Skrabán László alezredes 

A seregtest- és a hadosztály-parancsnokság kiképzési tervének megfelelően 
1983. június 2. és 16. közötti időben HM felügyeleti szemle keretében mozgósítás
sal egybekötött hadosztály harcászati gyakorlat - ,,KÜNSAG-83" fedőnévvel -
került végrehajtásra az elöljáró seregtest-parancsnokság vezetésével. 

A végrehajtott gyakorlat - mint a korábban levezetett hasonló szintű gya
korlatoknál is - számos hasznosítható tapasztalatot adott - mind a végrehajtó és 
a vezető szervek hadtápszolgálatai, mind az egység és a magasabbegység hadtáp
törzsei számára. Azok szélesebb körben történő megismertetésének igényével, az 
alábbiakban összegezhetők. 

I. 

1. A gyakorlat előkészítése és végrehajtásának. sajátos körülményeiről 

A tervezett harcászati gyakorlat és a bejelentett HM-szemlére való - az 
előírásoknak megfelelő - felkészülés érdekében a hadosztály parancsnoksága még 
az év elején a hadtáptörzs minden területre kiterjedő részletes felkészülési tervet 
készített, az abban foglaltakat közel 100"/o-ban eredményesen végre is hajtotta 
az alábbi sajátosságok figyelembevételével: 

- a gyakorlat szövetséges csapatok tényleges részvétele nélkül került vég
rehajtásra, 

- a gyakorlat előkészítő időszakában az ellátás feltételei megteremtése ér
dekében jelentős anyag és technikai eszköz került átcsoportosításra a központ
hadtáp és seregtest készleteiből, 

- egyidejű mozgósitás elrendelése kapcsán a laktanyák kis befogadóképes
sége miatt, a személyi állomány egy részének elhelyezése táborszerűen, sátorban 
került végrehajtásra, 

- a tartalékos parancsnoki állomány egy részének előbehívása 2-3 nappal 
előzte csak meg a váratlan mozgósítást, 

- a gyakorlat körzetébe történő kombinált menet megszervezése és végre
hajtására (átcsoportosítására) csupán 2-3 nap állt rendelkezésünkre, 

- a személyi állomány pihentetésére - újszerűen - összfegyvernemi védő
köpenyből épített kétszemélyes sátor került felhasználásra, mellyel harcszerűbbé 
vált a csapatok tábori elhelyezése, 
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- az Országgyűlés HB-a - a mozgósítás alatt - a hk.e.-nél tartotta kihe
lyezett ülését, 

- a nyári évszak közepén - egy csapadékmentes időszakában - az összes 
had táp követelményeivel álltunk szemben, 

- a gyakorlat körzetébe (települési helyekre) beérkező csapatokat meleg 
élelemmel láttuk el, a harc- és gépjárműveket két helyen telepített töltősorok 
alkalmazásával töltöttük fel, 

- vasllton csupán üza. kirakó állomást és tartalék anyagellátó pontot mű
ködtettünk, 

- a csapatok hadtáp ellátása a HOR-ból, felülről lefelé törtéoö - két el
látási körzetbe a kijelölt csapathadtápot ellátási decentrumként alkalmazva .... 
szállítással valósult meg, 

- a határátlépés és az áttörés lőszerbiztusítása céljából földre rakva, az 
egységeknél tényleges kiegészítő készletek kerültek létrehozásra. 

- a törzsek és csapatok, valamint azok hadtáprészlegei, nagy távolságra 
kerültek elhelyezésre, kivéve a mozgósított ezredeket, 

- a csapatok egy négynapos dinamika alatt, közel 200 km mélységhen, fo
lyamatosan harcoltak, szakaszosan fclzárkóztatva hadtápjaikat, 

- a harcászati gyakorlat hadtápbiztosítása tervezése-szervezésével, a csa
patok valóságos hadtápellátásával és kisZolgálásával párhuzamosan beállított 
ténylegesen végrehajtandó nagy mennyiségű gyakorló és bemutató feladatot kel
lett végrehajtani. 

Összességében mindezek a sajátosságok igen komoly próbára tették a keret 
magasabbcgység hadtáp személyi állományt, hadtáptcchnikát. A gyakorlat során 
reális képet adtak a parancsnokok, hadtáptörzsek, alegységek a felkészültségből. 
a technika hadrafoghatóságáról, az alaprendcltetésről. 

2. A gyakorlat valóságos hadtdpbi:::,tosítiísa megszervezésének és végre-
hajtásának körülményeiről · 

A gyakorlat hadtáp fclkészülCsi tervénél (mind a kidolgozás, llli:oif a reaIÍ-:
zálás során) arra törekedtünk, hogy a lehető legjobban hasznosítsuk .az 1974. 
évi HM szemle, a „KúNSAG-79" gyakorlatok és más magasabbégységek, HM 
szemléinek főbb hadtáp tapasztalatait. A felkészülés időszaka legfőbb céljának 
azt tűztük ki, hogy a HM szemlé keretében végrehajtásra kerülő. gyakorlat had· 
tápbiztosítását a magasabbegység alaprendeltetésCnek megfelelően az elöjlárók 
által támasztott követelrnényék és előírások megfelelő. jó ·színvonalú teljesítésével 
reálisan mcgítélhetO legyen a magasabbegység hadtáp-szolgálatai felkészültségé~ 

A felkészülést jól szolgálták a seregtest és ha9osztály szinten szervezett és 
végrehajtott hadtáp módszertani, illetve .bemlltátó foglalkozások. Ezek közül ki~ 
emelést érdemel a hadosztály által levezetett hódmezővásárhelyi· vasúti rako,dá~i 
és szállító Pemutató foglalkozás, a kiskunfélegyházi hadtáp és technikai ha-
~~ . 

A hadosztály gördülöanyag igénylésének összeállításához a csapatok zömé
ben megalapozott számvetéseket terjesztettek fel, m_clynek alapján 34 katonavonat 
(vissza 30 vonat) került igénylésre az clöljárótóL Ehhez igénylésre és kiutalásri 
került 450 kit. UMK-2 és 19 kl.t. UMK-4 ~ögiítö ék. 

A csapatszállítmányok okmányait szállítmányonkénti · részletezéssel, a fel: 
készí.tés idősz4ká.ban 112 egységek_ mi;:gfclelöen elö~észitették. Jó együttműködés 
valósult meg· a hádtáp szolgálata~ és a. KSZI ·kö~ött a sz~fVezés és végrchajtá~ 
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időszakában. Az anyagok átcsoportosítása során is összességében jó együttmű
ködés valósult meg az egységek, intézetek között, de egyes alakulatoknál elő
fordult gazdaságtalan végrehajtás is nem vették fel a kapcsolatot az átadó, egy
ségekkel, az időpontot nem egyeztették, így egyes útbaindított gépjárművek 
üresen tértek visza. 

Az üzemanyag-szükséglet tervezésénél az alulról felfelé történő adat-, in
formációszolgáltatás módszerét alkalmaztuk, célszerűnek látszik a jövőben a ké
sedelmek megelőzése érdekében, a határidők tágabb intervallumban történő meg
adása, illetve pontos betartása. 

A KA-ra lebiztosított hajtóanyag fogadásakor felmerült olyan probléma, 
hogy a mérlegelt és a kalibrált (bevallott) súly között nagymérvű eltérés mutat
kozott még a mérlegelési jkv. átvétele után is, így a tárintézettel utólagos ponto
sítás vált szükségessé. Több gondot jelentett a szaktechnikai eszközök kikon
zcrválása részben az 1PM tervszerűtlen felhasználása, részben a szakmai irányítás 
hiányosságai miatt. Gondként jelentkezett, hogy a tartalékos gkv.-ként bevonult 
állomány nagy része nem rendelkezett nehéz pótkocsi vontatására jogosítvánnyal. 

A romlandó élelmiszereket biztosító vállalatok helyszíni bejárásával tisztáz
tuk a vételezési időpontokat, telefon- és telex-kapcsolatokat, MNB-számokat, a 
Baromfiipari és Tejipari Vállalatokkal az anyagok átadás-átvételének helyszí
neit (TP-at). 

Annak érdekében, hogy a valóságos hadtápbiztosítási feladatokat a követel
ményeknek megfelelően biztosítani tudják, a gyakorlat előkészítő időszakában -
az elüljáró segítségével - átcsoportosítottunk 21 fő ht. és 32 fő sor hadtáp állo
mányt, 28 db hadtáp technikai eszközt, 1460 klt. 63 M egységes sátrat, 6833 db 
hálózsákot, 8600 db PH ágybetétet, 11680 db gumimatracot, 6000 db háló
termi takarót. 

Az átcsoportosítás igen feszített szervező-végrehajtó munkát igényelt, minden 
szinten, annál is inkább, mert ezzel egy időben különböző szintű gyakorlatokon 
igénybevett anyagot kellett átcsoportosítani, egyúttal megmutatta a csapathadtáp 
szervezetek működő- és teljesítőképességének, tervező-szervező képességének va
lóságos keresztmetszetét is. Az átcsoportosításhoz magasabbegység szinten 4-5 
mnkanapot, 35-40 ezer gjmű. km.-t és 22 vasúti kocsit használtunk fe. 

A szükséges átcsoportosítások után a gyakorlat bonyolult hadtápfeladatait 
mintegy 1530 fő személyi állománnyal (köztük 1100 fő tartalékos) 640 db külön
böző típusú és biztosítású gépjármű és 150 db egyéb hadtáp technikai eszközzel 
hajtottuk végre. A gyakorlaton részt vevő közel 10 ezer fő és 2000-2200 db harci 
és egyéb technikai eszköz valóságos hadtápbiztosítását. Ennek megfelelően az 
ellátó és ellátandó állomány 1,5 :6-hoz volt, ami jónak mondható és - mint 
ahogyan azt a gyakorlat értékelése is aláhúzta - biztosította a rendkívül feszí
tett magas követelmények eredményes - RE mentes - végrehajtását. 

A gyakorlat során effektíven felhasználtunk: szállításra 8430 ezer, élelme
zésre 6320 ezer, üzemanyag-ellátásra 7600 ezer, 1. écs. ruh. anyagra 2980 ezer, 
eü. anyagra 8000, irodaszerre 150 ezer forintot. Elláttunk 535 fő beteget, mely
ből 10 fő szenvedett balesetet, kórházba szállítottunk 46 főt. Ténylegesen után
szállítottunk 820 t. lőszett (közúti és légi szállítással), 350 t. hajtóanyagot, 430 t. 
egyéb anyagot, a hadosztály TS lesütött 28 t. kenyeret. Kiürítcttünk és elláttunk 
2.Z5 fő markírozott sérültet. 

A gyakorlat megszervezése és végrehajtása során teljes mértékben élveztük 
a közvetlen elöljáróink figyelmét, segítő készségét. 
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A gyakorlat hadtápmunkáját megtekintette a mb. MNHF, a MN HTP 
TÖF (MNHF h.), valamint az MNHF-ség szolgálatfőnökei és vezető beosztáú 
tisztjei. Elöljáróink elismeréssel nyilatkoztak a látottakról, észrevételeikkel je
lentős segítséget nyújtottak a szakfeladatok eredményes végrehajtásához. A had
tápszolgálatok személyi állomáya becsületes hozzáállást tanúsított a feladatok 
végrehajtásában. 

ll. 

Részleteiben 

J\,Jagasabb harckészültségbe helyezés és a gyakorlat 
végrehajtásáról 

A gyakorlat tárgya volt : a hadsereg első lépcsőjében levő békeállomány
ról hadiállományra feltöltött gépesített lövészhadosztály támadó harc hadtáp
biztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, erdős-hegyes terepen, 
hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek alkalmazása esetén. 

A gyakorlat célkitűzései voltak: 

Tökéletesíteni a parancsnok hadtáphelyettesek és hadtáptörzsek készségét a 
harctevékenység hadtápbiztosításának megtervezésében, megszervezésében. a 
hadtápegységek, alegységek folyamatos vezetésében, hagyományos és tömegpusz
tító fegyverek alkalmazása esetén ,bonyolult rádióelektronikai viszonyok kö
zött is. 

Fokozni jártasságukat az összefüggő feladatok követelmény szerinti végre
hajtására való mozgósításban. 

Gyakoroltatni a hadtáptörzseket az összfegyvernemi és hadtáphelyzetre vo
natkozó információk gyűjtésében, a parancsnok hadtáphelyettesek elhatározásáw 
hoz szükséges adatok biztosításában. 

A parancsnok hadtáphelyettesek az elhatározások kidolgozásában, az ellen
ség komplex tűzzel való pusztítása hadtápbiztosítási feladatainak megtervezésében, 
a feladatok lejuttatásában, valamint a hadtáp vezetési pontok telepítésének és 
áttelepítésének végrehajtásában. 

Gyakoroltatni a hadtápegységeket, -alegységeket az oktatási kérdésekben 
meghatározott feladatok normaidöre történő végrehajtásában (határátlépés, át
törés, komplex tűzzel való pusztítás, védelem, tömegpusztító fegyverek követ
kezményeinek felszámolása és széles víziakadályon erőszakosan történő átkelés 
hadtápbiztosítasa). 

Felmérni a hadosztály hadtáp-törzsének és alárendelt hadtápszolgálatok 
(szakcsapatok) állandó, illetve tartalékos állománya kiképzettségének színvonalát, 
hadrafoghatóságát. 

Kiemelt oktatási .kérdésként szerepelt a gyakorlat hét mozzanata alapján: 

a) A magasabb harckészültségbe helyezés, mozgósítás hadtápbiztosítása. 

b) A hadtáptörzsek és -alegységek kiképzésének megszervezése és vezetése. 

e) Kombinált menet, a megindulási körlet elfoglalása, a hadtápalegységck 
feladatainak begyakoroltatása,. a támadó. harc hadtápbiztosításának megtervezése, 
megszervezése és ·vezetése. 

d} A terülctbiztosításj övezet leküzdése, döntő fontosságú körletek áttörése, 
harcászati, Jégideszantok, megkerülő osztagok alkalmazásának hadtápbiztosítása. 
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e) A támadás kifejlesztése (a hadsereg második lépcső ütközetbevetése) 1 

széles víziakadá[yokon menetből történő erőszakos átkelés hadtápbiztosításának 
megtervezése, megszervezése. 

f) Anyagi készletek, harcjárművek, harci alegységek szerinti komplettekbe 
készletezése, utánszúllítása, egység- és irányszállítmányok alkalmazásával, komp
lex feltöltés megszervezése és végrehajtása. 

g) A hadtápegységek, -alegységek szervezett előrcvonása, szétbontakozása, 
telepítése, őrzés-védelem és tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszerve·
zése, az élet- és működőképesség fenntartása. 

h) A tömegpusztító fegyverekkel mért csapások hadtáp-követelményei fel
számolása, a hadtáp működőképességének helyreállítása. 

i) A személyi állomány nyári körülmények közötti tényleges nnyagi- egész· 
ségügyi ellátásának és pihentetésénck megszervezése és végrehajtása. 

l. A gyakorlat hadtápbi:::,tosításának általánosítható tapasztalatai a moz
zanatoknak megfelelően 

Az első mozzanat tartalma a csapatok. magasabb HKSZ-be helyezése, 
megindulási körlet kombinált menettel történő elfoglalása, és a hadtápbiztosító 
erők hadtápbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása. 

Az elrendelt feladatot a hadtápegységek és az alárendelt egységhadtápok 
egyértelműen tisztázták, rögzítették. A személy- és technikai fogadóhelyek be
rendezése normaidőre megtörtént, a tartalékos állomány átvétele, beosztasba he
lyezése szervezett volt. A hivatásos, továbbszolgáló, valamint a tartalékos pa
rancsnoki állomány - mivel a tartalékosok egy része már előbb bevonultatásra 
került - kellő ráhatást gyakorolt· a mozgósítás szervezett végrehajtására. A ho. 
hadtáp törzséből nagyfokú odafigyelést, szelektált irányítást igényelt, hogy a csa
patok egy része fokozott harckészültség, míg a többi csak a HVHKSZ idősza · 
kában mozgósít, a készenlétet M-1, illetve M-2·24.00-ára kell elérniük. Ez alapján 
kellett tervezni a kiképzés, összekovácsolás végrehajtását, a központi étlapot . .A 
differenciáltan elrendelt málházási feladatok végrehajtásánál a gépi rakodó esz-: 
közöket lehetőség szerint nem alkalmazták, holott több egységnél is rendelkezésre 
álltak. A le biztosított, visszaigazolt járművek· jelentős része helyett, más típusú 
vonult be. 

A ZIL típusú gépjárművek egy rés:ie motorcsere következtében gázolaj üZé·· 
mű volt, illetve olyan nyergesvontatókat is beVonultattak az ellátó zászlóaljhoz;: 
melyeket terepen nem lehet alkalmazni. 

A nyilvántartások hiányossága miatt nehéz ·volt ,a biztonsági hányadból a 
megfelelő szakképzettséggel, jártassággal rendelkező gk.-vezetők;et kiválasztani az 
eredetileg lebiztosított helyett, mivel annak reményében, hogy a képzettség éS 
jártasság letagadása esetén ·remény· van a Polgári. élCtbc való gyors visszatéfésre. 
Az. ,,MZ" ·technika igénybevétele során kiderült, hogy a kikonzerválás végre
hajtása után (az alkatrészek elöregedése, kijáródása miatt) a hadtáp technika 
mintegy 10"/o-át javítani kellett. 

Az ideiglenes polgári mukacr.ő igénylése, feglalkoztatása, esetleges átcsopor-
tosítása nem teljes körültekintéssel történt, jogálJásuk nem egyértelműen tisztá ... 
zott. A PK HTPH-ek helyenként bizonytalanok voltak, a rakodási feladat be
fejezését köyetö clbocsá_tásuk~al :kapcs,o.l;;t..tban. 
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Ebben az időszkaban a ho. hadtápvezetése több irányban tevékenykedett. 
A béke helyőrségből és két irányban helyszíni ellenőrzéssel irányítottuk a moZ·· 
gósítás végrehajtását (MODUL jelentések vétele, továbbítása) a HVP, HKSZ-i, 
körletckbe települését, majd később külön vezetési csoportként megalakult a 
vasúti szállítások operatív irányításában vettünk részt. Ezzel párhuzamosan az 
elöljáró intézkedése alapján két feladatot terveztünk, egy feladatként a határbíz
tosítást, ezzel együtt a gyakorlat valóságos körletének elfoglalását, vasúti és köz
úti szállítás h~1dtáphiztosítását. A feladat végrehajtását a hadtáptörzs és a. csa
patok jól értelmezték, a tervek reálisák voltak, a kombinált menet hadtápbizto
sítási okmányaiban kifogás zömében csak a törzskultúra színvonalával szemben 
merült fel. 

A gyakorlat körzetébe, a települési helyek (táborok) berendezésére . meg
felelő összetételű Cs anyagi készletekkel eI1átott előkészítő részlegeket indítot· 
tunk útba. 

A részlegek végrehajtották a táborok berendezését, biztosítani tudták a be
érkező állomány és technikai eszközök fogadását, ellátását, feltöltését. A köve
telmény szintű szállítások eredményes végrehajtását kellőképpen biztosította az 
előkészítés időszakában a ho. - már említett - megtartott vasúti rakodási mód· 
szertani foglalkozás. A harci technika egy részének vasúti kocsin történő rög
zítését új típusú (UMK) rögzítőeszközökkcl hajtottuk végre, melyek biztosították 
létj'ogosultságukat a gyorsaság és a költségmegtakarítás területén. A szállítás alat
ti hadtápbiztosítási feladatokban fennakadás nem volt - bár a cSapatok nem tud· 
ták minden tekintetben ezt a színvonalat biztosítani, amit az „UZSA"-i rakodási 
módszertani bemutatón követelményként az elöljáró meghatározott. A kirakódáii 
és a táborhelyek elfoglalása alapvetően szervezett volt, ennek ellenére elöfor·· 
dult, hogy a forgalomszabályozás tévedése miatt a 8. sz. főközlekedési utat -... 
egy alegység - is igénybcvettc. 

A ho. HVP előkészítő részlege a HDS HTP törzs által a meghatározott ·te
lepülési körletet szemrevételezte, a rneghatározütt telepítést szervezetten, a kö · 
vetelmények szintjén végrehajtották. · Az őrzés-védelemmel kapcsolatos tevékeny
séget az állomány rövid időn belül bcgyakurolt,1, a· tartalékos őrszakasz feladatát 
jó hozzáállással, fegyelmezetten hajtotta végre. Itt is beigazolódott, hogy meg
felelő követelménytámasztás esetén a tartalékos állománnyal jól lehet dolgozni. 

Jellemző tapasztalatok voltak ebbCn a mozzanatban, hogy a kiskunfélegyházi 
helyőrségben a rendszeresített béke szakács állomány alacsony létszám liliatt 
az élm. ellátó pontok tevékenysége nehézkesen, Csak az M-2 napjától indult ffieg,' 
illetve funkcionált. 

A tartalékos állomány jelentős hányada vonult be, rossz minőségű, illetve 
polgári r.uhllzatban. Beöltöztctésre került a bevonult állomány 12,4°/o-a, azonnali 
ruhacserét kellett végrehajtani az állomány 5°/o-ánál. A gyakorlat folyaniá~ 
összességében 25°/o-nál kellett ruhacserét végrehajtani. A tartalékos tiszt, ciszt
helyettesék egy részének nem volt vállszijas derékszíja. · · 

A tartalékos állomány_ haj- és szakállvágásának feltételeit a hadtápszol-. 
gálat megteremtette azzal, hogy a mozgósított hclyő.rségekben részben a megyei 
kiegészítők, részben a helyi KTSZ-ck útján a szükséges fodrász munkaerő ,ren.
dclke~ésrc állt. Ennek ellenére a .P.K-i állomány a lehetősé;gekkel nem élt min-
den esetben. · 

A tartós nagy hőség: miatt a biztosított vízellátás és hűtőkapacitás kevé:snek 
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bizonyult. A gondokat tetézte, hogy a meghibásodott eszközök ideiglenes pót
)ására csak részben volt lehetőség. A központi szerviz szolgálat jól működött, 
12-14 óra a1att megjavították a hibás szaktechnikai eszközöket. 

A hadtáp összekovácsolása a Kiképzési Programmal, az egységek, alegy
ségek az „i\'1" összekovácsolási terveinek megfelelően történt, de egyes helyeken 
ez csak külön ráhatásra történt meg. Fokozott gondot jelentett ez az eü. alegy
ségeknél. 

Gondként jelentkezett, elöljáróink is élesen felvetették, hogy a HVP sátrai 
nincsenek ellátva álcázó eszközökkel, csak szükségeszközöket alkalmazhatunk, il
letve kölcsön anyagokat, eszközöket kellett igénybe vennünk a meghatározott 
követelmények teljesítéséhez. 

A népgazdaságból olyan gépjárművek is átvételre kerültek, mint a nyerges 
vontatók, szd. anyagos járművek, amelyeket a gyakorlaton alkalmazni nem le
hetett. 

Az ellátó zászlóaljnál az összekovácsoló kiképzést akadályozta az, hogy a 
gjmű.-vezető állományt be kellett vonni a D-566-os gjmű.-vek meghibásodott 
fékberendezéseinek soronkívüli javításába. Több tgk.-vez. nem ismerte a veze
tendő gjmű.-vct, erre soron kívül fel kellett készíteni. 

A kiegészítő parancsnokságokkal való egyeztetés hiányosságaira vezethető 
vissza az, hogy a ho. eü. z.-hoz lebiztosított t. tiszti állomány egy része nem a 
működő HB-re (TP-re) vonult be. 

A:z „M" végrehajtása időszakában a népgazdasági technikánál gondként je
lentkezett, hogy a ZIL-131 típusú gjmű.-vek IFA motorokkal voltak ellátva, a 
tervezés benzin üzeműre volt, a kannázott anyagcserére szorult. Ugyancsak a nép
gazdaságból lebiztosított lövegvontatók helyett URAL-375-ösök lettek löveg
vontatóknak beállítva, amely az egyik gl. e.-nél ESZ-92 benzin ellát3sában előre 
nem látható probli:mát és nagy fogyasztást eredményezett. 

A személyi állomány egységes élm. ellátása érdekében központi étlap került 
ajánlásként kiadásra, mely alapvetően biztosította az egységes színvonalat és a 
normák betartását. A TS-hez bevonult tartalékos állomány a beosztásba helyezés 
után - terv szerint - megkezdte a sütőkemencék kikonzerválását, beüzemelését, 
felkészítését. A részlegekhez beosztott állományt elláttuk papucsokkal, színes rö
vid alsókkal, védőitallal. A TS próbasütésére az összekovácsoló kiképzés kereté
ben jól szervezetten került sor. A 69 M MKO-k üzemeltetése 80°/o-ban tűzifával 
történt. A laktanyákban visszamaradt állomány élm. ellátását a tiszti étkezdék 
útján biztosítottuk. 

A hadosztály elvonuló csapatai, törzsei a kombinált menetet a jóváhagyott 
vasúti szállítási terv szerint, vonatokkal, az előkészítő részlegek és törzsek kere
tében szervezetten hajtották végre. Az átcsoportosítás időszakában kielégítően 
biztosított volt az állomány anyagi és egészségügyi ellátása. Az előkészítő rész
legek, a táborhelyek és hadtápvczetési pontok berendezésével, a ho. típusú töltő
sorok telepítésével jól felkészültek a csapatok fogadására, ellátására és a be
érkező technikai eszközök feltöltésére. A vasúti rakodás alatt két kéz-zúzódásos 
baleset történt. Bebizonyosodott, hogy jól alkalmazhatóak az új típusú vas
úti rögzítő anyagok. 

A kiadott ho. szervezési intézkedés helytelen értelmezéséből adódóan néhány 
iészlcgnél a táborhelyek berendezése és a beérkező csapatok tevékenysége nem 
minden' esetben felelt meg a HDS PK 57/78. sz. intézkedése követelményéinek. 
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A körletekbe történő beérkezés után a hadtápegységek és -alegységek a ki
adott követelmények, a részleges begyakorlási tervekben előírt tényleges hadtáp 
feladtok alapján megkezdték az összckovácsolási feladatok végrehajtását. 

Összességében a hiányosságok ellenére az első mozzanat végrehajtása ered
ményes volt, sok jó, hasznos tapasztalatot szereztünk mind a ho. hadtáp vezetésé
ben, mind a végrehajtó állomány irányításában. 

A II-VII. mozzanat során feldolgozásra került a határátlépés, áttörés, vé
delem, töpfc. csapások következményeinek felszámolása, támadás felújítása és a 
széles víziakadályon történő erőszakos átkelés ha<ltápbiztosítási kérdései, eredeti 
helyzet visszaállítása. 

A hadosztály támadó harca hadtápbiztosításának megtervezése, megszer
vezése során a PK HTPH-ek, hadtápegység parancsnokok elhatározásai alapján 
összessCgében megfelelően kidolgozták a harcfeladat hadtápbiztosítását. A ki
dolgozott tervek egy része több kívánnivalót hagyott a kultúráltság:, a számvetések 
pontossága és határidőre történő befejezése tekintetében. 

A további feladatok tervező-szervező munkájához - minden szinten - nőtt 

a hadtápok tevékenységének szervezettsége. Az előző mozzanatban levezetett 
begyakorlások, valamint a tényleges feladatok végrehajtása jó alapot tercmctctt 
a harcfeladat végrehajtásához. Az alárendelt hadtáptörzsek nagy többsége jól 
szervezte meg a hadtápok lépcsőzését és manővereit, ugyanakkor nem fordítottak 
kellő figyelmet a fiktív feladatok vezetésére. Érezhető volt, hogy nagyobb súlyt 
fektettek a tényleges ellátásra, érezhető volt, hogy a helyzetnyilvántartásra, az in
formációgyűjtésre kevesebb figyelmet fordítottak. 

Egyértelműen igazolódott, hogy az AHKSZ időszakában végrehajtandó 
felkészítési feladatok aprólékos minden oldalú végrehajtására milyen szükség 
van ahhoz, hogy egy gyakorlaton a hadtáptörzsek, hadtáptisztek rövid időn belül 
eligazodjanak a bonyolult feladatokban, azokat gyorsan és operatívan meg tud
ják valósítani. Ezek érdekében jól alkalmazzák, funkcionáltatják az operatív 
csoportokat, hogy a munka lebonyolítása helyett minden erőt az intézkedések 
gyors elkészítésére, lejuttatására, a végrehajtás feltételeinek megteremtésére tud
juk fordítani. 

Tapasztaltuk, hogy a PK HTPH-ek különböző - de összességében jó - elő

képzettsége még nem pótolja a kidolgozói munkához szükséges készség szintű jár
tasságot. Az általunk - PK HTPH-i negyedéves értekezleteken és a ho. hadtáp
hadijátékon - levezetett felmérő röpfeladatok során tapasztalt hiányosságokat a 
gyakorlat kezdetéig kiküszöbölni már teljesen nem tudtuk. Ebből természetesen 
egyértelműen adódik az, hogy a harc hadtápbiztosítása tervező-szervező munká
jára az elkövetkező időben kiemeltebb figyelmet kell fordítani. 

A ho. hadtáptörzs ;;i,z elöljárói intézkedéseket javuló színvonalon dolgozta 
fel. Jó és hasznos tapasztalatokat nyújtott a H-ra berendelt hadtáp OCS tevé
kenysége. A PK elgondolása, kialakítása után az OCC egy tagja zárt csatornán 
gyorsabban juttatta le a szükséges adatokat. Az előre elkészített formanyomtat
váÍlyon (átíró tömb) gyorsabb az előzetes intézkedések elkészítése (ügyvitel), 
JejHttatása. 

A kialakított munkagrafikon lehetőséget biztosított arra, hogy a hadtáptörzs 
egy időben végezze a harctevékenység biztosításának vezetését (az ellátás ellen
őrzését), illetve a következő napi feladat biztosításának tervezését. Jelentős időt, 
energiát emésztett fel a különböző „plénumos" jelentések elkészitése, végre
hajtása. 
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A PK HTPH-i intézkedés, illetve a kivonatok elkészítése (gépelése, lejut· 
tatása) a grafikon által meghatározott időben objektív és szubjektív okok miatt 
nem volt minden esetben lehetséges, a HVP-ra berendelt összekötőkkel (HTPH · 
el) való foglalkozás terén bizonyos fokú szervezetlenség volt, főleg az igénybe
vételük idejét tekintve. 

A G AP által előkészíthető számvetések időigénye olyan nagy, hogy a meg
levő 15 program lejuttatása a feladat kidolgozásához, tervezéséhez nem látszik 
célszcrünek. 

A meglevő 2 db PTK 1096 kisszámológéppcl a GAP számszaki feladatai 
(teljes okmányolás nélkül) cgyszcríibben, kb. 10~.:'o-nyi időfclhasználással elvégez
hető lenne. 

A HVP belső információrendszerében hasznos volt a híradók által biztosí
tott körözvény, különösen a jelek-jelzések továbbítása, riasztás elrendelése vonat
kozásában. 

A ho. HVP-n a PK HTPH-ek elhatározásának, az SZF-ök jelcntéscinc~ 
meghallgatására a rendelkezésre álló rövid idő miatt csak differenciáltan volt le" 
hetséges. 

Célszerűnek látszik arra törekedni, hogy az alárendelt PK HTPH-ek ellát_ást 
irányító, ellenőrző tevékenységüket az egység HVP-on, illetve alegységeiknél 
folytathassák. 

A valósága& ellátás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében több 
esetben szükségessé vált a ho. hadtáptörzs helyszíni konkrét beavatkozása is. 

A híradásban kedvező helyzetet teremtett a hadtáp vezetési pontok.hoz. 
hadtápalegységekhez szervezett új híradó technikai eszközök rendszerbe állítása. 
4e gondot okozott az, hogy ezen eszközök kezelésére a t. állomány még nem __ lett 
az elvárt szinten felkészítve. 

· Gondot jelentett a HVP világításának biztosítása, mert az RKZ-hoz szer
vezett TAVISZ-77 készletek, a H előkészítő, illetve . H világítását kell bizto
sítani, ezért a HVP világítását kölcsön eszközökkel tudtuk csak biztosítani. A 
HVP előkészítő részleg tevékenységének biztosítására, az áttelepülések idősza

kára, illetve a műszaki hibák által okozott áramszünetek áthidalására szü~ség; 
világító eszközök, gázlámpák beszerzése vált szükségessé. 

Híradó eszközökből célszerű tartalékot képezni a ho. HVP~on a kikü.lö, 
nített csoportok (rés:zjlegek) híradó biztosítása érdekében. · 

Az_ egyes, PK HTP.H-ck nem rendelkeztek kellő információkkal, illetv~ azo
kat az öfn.-i törzs részükre csak későn tudta biztosítani. 

A harctevékenység dinamikájában a szállítási. ellátási feladatok alapvetőe~1, 
zökkenőmentesen kerültek vegrehajtásra, a hadt~palegységek előrevonása ter"."
szerűen történt, de az előirt menctütemet a rendelkez~sre álló utak kis száma, 
illetve áteresztőképessége nem biztosította. Az oszlopok közelbiztosítása a mcnc;:t 
alatt a jelek-jelzések továbbítása több hiányossággal valósl}lt meg. 

A központi étlap kiszabatai alapján terveztük a kiszállításokat, de sok gon:
dot jelentett, hogy a ter:vezettől eltérő létszám vett részt a gyakorlaton, val~m~nt 
módosultak az egyes körzetek létszámviszonyai is. Körzetenként felelős HTPH-t 
jelöltünk ki és. részükre megfelelő szakszemélyzetet biztosítottunk. A romlandó 
élelmiszer, üzemanyag, ruházat, pc.,_ gjmű. és műszaki anyag biztosítását .;,t hp: 
raktárak a hábQrús működési rend szerint végezték a va. KA-k működt~éSe 
mellett, a KA-ok működése mcgfc_lclő volt." az .ellátás rendszerébe beilleszkedtek, 
de nehezítette munkájukat. a rakodóhelyek hiánya. 
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A vártnál nagyobb hőség növelte az állomány fürdetési és fehérneműcsere 
igényét, melynek kielégítése jelentős többlet-szállítást és költségráfordítást igé 
nyelt, de biztosítani tudtuk a háromszori testi fehérneműváltást, ennek ellenére 
szükségessé vált a saját, illetve elöljáró tartalék készleteinek igénybevétele is. 

Az alacsony béke feltöltöttségű eü. személyi állomány ellenére a bevonult t. 
állomány bevonulásával eredményesen biztosításra került a KÖJAL-rnunka, az 
á11omány egészségének megóvása. 

A gyakorlat befejező fázisában a hadtáptörzsekben, ellátó alegységeknél 
egyre jobban mutatkoztak a kifáradás jelei. 

A PK HTPH-ck tevékenységüket alapvetően a valós ellátási feladatok mi
nél eredményesebb végrehajtására összpontosították, intézkedéseiket operatívan 
adták ki, okmányaik kidolgozása csak részben történt meg. 

2. A hadtápvezetésről 
A hadosztály harcászati gyakorlat - a bevezetőben jelzett sajátosságok és 

bonyolultsága miatt - sok tapasztalattal szolgált a hadtápvezetés terén is. 

E téren a legfontosabb tapasztalatunkat abban lehet összegezni, hogy a 
MHKSZ-be helyezés, a harc hadtápbiztosításával kapcsolatosan érvényben levő 
szabályozók (utasítások, intézkedések stb.) vezetési eljárások és módszerek kiáll
ták a gyakorlat próbáját, megfeleltek a követelményeknek. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy nincs mit tennünk azok további igazítására, tökéletesítésére, eset
leg pontosítására. Ez utóbbinál elsősorban gondolunk arra, hogy célszerű lenne 
az érvényben levő HDS Módszertani Útmutató c. segédlet korszerű
sítésének minél előbbi befejezése, abban az utóbbi évek, illetve a „KÚNSAG-83'' 
gyakorlatok főbb tapasztalatainak realizálása. 

Mi úgy ítéljük meg, hogy hadosztály és ezred szinten mindenképpen szük
séges a tervező munka mechanizmusának korszerűsítése, érvényesítése elsősor

ban a különböző szinteknek megfelelően a kidolgozandó tervek, okmányok 
mennyiségét és milyemiégét illetően. 

Igen fontos tanulsága volt a gyakorlatnak az is, hogy a hadtápvezctésnek 
kellőképpen súlyozni kell a törzsmunka, a harc alatti hadtápvezctés, a valóságos 
h,adtápbiztosítási feladatok végrehajtása és vezetése terén. A feladatok teljesí
tése érdekében a hadtápvezetést meg kell osztani és állandóan kellő ráhatást kell 
gyakorolni az alárendeltekre a soron levő feladatok teljesítése érdekében. A kü
Jönbözö jellegű feladatok között optimális egyensúly megtalálásának fontos fel
tétele a hadtáptörzsck összekovácsoltsága, a kialakított konkrét és átgondolt 
szabályozás. Minél felkészültebb, minél összekovácsoltabb egy törzs, annál job
ban meg- tudja osztani a vezetési feladatokat. 

A hadosztály hadtáp vezetésének nem sikerült mindenben a fenti követel
ményeknek megfelelően funkcionálni. Éppen ezért a tapasztalatok - már jelzett 
- · hasznosítása során kiemelt figyelmet fordítunk a hadtáptörzsek - elsősorban a 
hŰ. hadtájJtörzs - további célirán)Tos összekovácsolására. 

A gyakorlat befejező mozzanat volt a csapatok egy részének gyakorlatból 
való kiléptetése, béke helyőrségbe történő kombinált menetük megszervezése, 
végrehajtása, valamint ezzel párhuzamosan a folyón való erőszakos átkelés vég
rehajtása. 

A ho. had táptörzs az álJományát a feladat végrehajtásához jól csoportosh 
totta. 
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Biztosított volt a helyőrségbe beérkező csapatok fogadása, a vasúti szállí -
tások balesetmentes végrehajtása. 

A HVP-n maradt vezető állomány a folyóátkelés biztosítására megfelelő 
tervet dolgozott ki, biztosítani tudta a feladatok végrehajtását, a sajátosságok fi
gyelembevételével. 

A helyőrségbe történt visszaérkezés után az idő rövidsége miatt körül -
tekintő szervezést és feszes munkatempót követelt a gép- és harcjárművek, tech
nikai eszközök karbantartásának végrehajtása, de azt így is csak a legszüksége-
sebb mértékben lehetett végrehajtani. A hadtápszolgálat részéről az anyagokat 
ehhez biztosítani tudtuk. 

Az állomány leszerelése, anyagaik bevonása szervezett volt. A nagymennyi
ségű kölcsönanyagok karbantartása, visszaszállítása a tervezettnél jobban élhúzó
dott. A gyakorlat során hadtáp anyagban kirívó károk nem keletkeztek. 

Az eszközök konzerválása folyamatosságának biztosítására tartalékos kar
bantartó állomány bevonultatása vált szükségessé. 

III. 

Összegezett következtetés 

A harcászati gyakorlat előkészítése és végrehajtása időszakában vtgzett 
lelkiismeretes, fá_radtságot nem ismerő jó munkával a hadtápszolgálatok meg
fe~elő hadtáp feltételeket teremtettek a hadosztáy elé állított feladatok végre
hajtásához. Atgondolt tervező-szervező munkával összességében zökkénöm.tesen 
biztosították a nagy létszámú személyi állomány ellátását és a technikai eSzközök 
üzemanyag kiszolgálását. 

A hadtápszolgálatok megfelelő végrehajtási készséget szereztek a· hadtápok 
manővereztetésében, az egységcsomagok, egységrak()máoyok .képzésében, az anya~ 
gok felhasználókig történő lejuttatásában, a nagy mennyÍSégű technikai eszköz 
Üzemariyaggal történő feltöltésébel1, a sérültek ·közúton és -légi úton történö ki-:
üd'tésénck előkészítésében és végrehajtásában, föpfe. csapások következményei fe!l!. 
számolásában való részvételben, valamint a hadtápalegységek széles víziákadá
lyofl történő átkélések megszervezésében és végrehajtásában. 

A hadÚpbiztosítás leggyengébb láncszemét a kötefékben levő zászlóalj 
(osztály, ö .. üteg) hadtáp sezrveztlen munkája jelentette, amely alapvetően ve-
zetésbeli hiányosságokra vezethető vissza. · 

A gyakorlaton részt vevő személyi állomány és technika alapul szolgál a 
követelmények teljesítéséhez. 

A gyakorlat célkitűzései teljesítésének eredményei és gondjai alapJát:1 meg·· 
állapítható, hogy legalább 14 nap összekov*csoló kiképzés szükséges ahho_z, hogy 
a hadosztály hadtápszOlgálata képes legyen tábori körülmények között a reá
háruló feladatok végrehajtására. 

Az elért eredmények mellett, .a jövöben .előbbre k_ell lépnünk: .. 

- az. ezred hadtáptörzsek rnunkaütemc, parancsvégrehajtási készség, vala
mint az intézkedések elkészítési üteme javításában, a törzseken belüli helyette
sítés megszervezésében; 

- a dinamika során a szilárd hadtápvezetés és a kialakult helyzetekre tör-= 
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ténő gyors reagálás megvalósításában, a hadtáphelyzetben beállt változások fo
lyamatos feldolgozásában; 

- a harc alatti munkamódszerek tökéletesítésében, a rendelkezésre álló idő 
jobb kihasználásában, a kiadott intézkedések végrehajtásának ellenőrzésében és 
a helyszíni segítségnyújtásban; 

- az után- és hátraszállítások komplex, egyszerűbb tervezésében, az időben 
történő megszervezésben, az anyagátadás-átvétel és a tranzitálás valóságot meg· 
közelítő gyakoroltatásában; 

- a harcmezőn keletkezett sérültek összegyűjtése és scgélyhelyekre irányí
tása végrehajtási készségében; 

- az .ittelpülések, a h3.dtápok szétbontakozása magasabb ütemű végre
hajtásában. 

A „KUNSAG-83" harcászati. gyakorlat tapasztalatainak összefoglalása so
rán nem törekedhettünk annak maximális terjedelmére, minden egyes mozzanat 
részletes elemzésére. Célunk az volt, hogy az elöljárói intézkedéseken túl, a had
osztály- és egységhadtápok közvetlen -tapasztalatait, a gyakorlat jellegzetes sa
játosságait - esetleg hiányosságait - emeljük ki, rámutatva az elmélet .és gyakorlat 
közötti problémáinkra. 
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