
Repülő-egység üzemanyagellátása feltételeinek 
megteremtése füves repülőtéren 

Hautzinger Gyula órnagy 

A. korábbi időszakokhoz hasonlóan 1983-ban is részt vett magasabbcgysé
günk a ,,GRANIT-83'' fedőnevű hadszíntér méretű légvédelmi rendszergyakor
laton. A gyakorlat sok tanulságos, részünkről további elemzést kívánó újdonságot 
adott, amelyek feldolgozásával, az új feladatokra való felkészüléssel tovább 
javíthatjuk a háborús hadtápbiztosítási tevékenység begyakorlására irányuló 
munkánkat. 

A több napos, igen bonyolult légi helyzettel és intenzív légi tevékenységgel 
jellemezhető, bonyolult időjárási viszonyok között végrehajtott gyakorlat hadtáp
biztosítási feladatai közül kívánok egyet ismertetni, ebből is kiemelten a 
magasabbegységünknek újonnan átalárendelt repülőegység hadtápbiztosításával 
kapcsolatos munkánkat, az üzemanyagbiztosítás megszervezésére vonatkozó ta
pasztalataimat elemzem. 

A harcrendünkben eredetileg tartozó vadászrepülő ezred hadtápbiztosításá
val, annak alap- és hadműveleti repülőtéren egy időben folytatott ellátásával, 
kiszolgálásával kapcsolatban ezen folyóiratban már nem volt alkalmam röviden 
a feladatokat jellemezni. Ennek lényege az, hogy hadtáp erőink és eszközeink 
alkalmasak egy időben két repülőtéren az ezred hadtápbiztosítási feladatainak 
ellátására huzamos időn keresztül történő harctevékenység megvívása esetén is. 

A „GRANIT-83" gyakorlaton azonban az eddigiektől eltérően teljesen új 
helyzet állt elő. A légi tevékenység gyors változása következtében hadosztályunk 
harcrendjébe egy további, szövetséges vadászrepülő ezred került átalárendelCsre. 
A bonyolult hadműveleti helyzet nem tette lehetővé az újonnan átalárendelt 
repülő ezred hadtápjának mélységből történő komplett előrevonását és átadását 
hadosztályunk részére. Így az elöljáró hadseregparancsnok hadtáphelyettes a had
tápbiztosítás feltételeinek kialakítását a mi hadosztályunk hadtáperőivel és esz
közeivel rendelte el az ·átalárendelt vadászrepülő-egység önálló repülő-műszaki 
biztosító zászlóaljának beérkezéséig. Egyidejűleg intézkedett a beérkező erők 
ellátására való utalására és az önálló gépkocsiszállító zászlóaljból, a hadosztály 
hadtápszolgálatának megerősítésére. Továbbá tájékoztatott arról, hogy a központ
hadtáp a fogadás feltételeinek biztosítása érdekében milyen feladatokat vállal 
magára saját erőivel és eszközeivel. 
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A feladat vétele után tisztáztam a feladatot és értékeltem a kialakult hadtáp
he]yzetet, amelyből az alábbi rövid következtetést vontam le: hadcipunk eddig 
szokatlan, korábban nem gyakorolt feladat elé került. Hasonló helyzet eddigi 
gyakorlataink során nem adódott. Az eddig is szűkös lehetőségeink mellett egy 
további, teljesen új hadtáppal, kiszolgáló erőkkel és esaközökkel egyáltalán nem 
rende]kező repülőezredet kell teljes hadtápbiztosításban részesítenünk. 

Az újonnan átalárendelt ezred fogadására és harcfeladatának ellátására az 
elöljáróparancsnok egy katonai szempontból csak minimálisan berendezett, de az 
ened repülőtechnikájának alkalmazására megfelelő füves repülőteret jelölt ki. 

A fogadást előkészítő, szemrevételező csoportba a hadosztály hadtáp törzsé
bő] kijelöltem azt a felelős hadtáptisztet, aki a továbbiakban, a szövetséges 
repülőtér biztosító zászlóalj beérkeztéig, a kijelölt hadtáp erőkkel és eszközökkel 
az ellátást a helyszínen s.zervezni és irányJtani fogja. 

A szemrevételezéssel párhuzamosan az eredmény részemre történő jelentése 
eJőtt előzetes hadtápintézkedést adtam ki, amelyben korábban kialakított had
osztá]y szintű tartalék hadtáp erőkből és eszközökből megalakítottam és össze
vontam azokat a készleteket, amelyek a hadosztály előtt álló új, megnövekedett 
feladat hadtápbiztosításához elengedhetetlenül szükségesek. 

A szemrevételezés befejezte után pedig haladéktalanul intézkedtem a beér
kező ezred hadtápbiztosítása végrehajtásának konkrét feladataira. A teljes feladat 
megszervezése során - a kialakult helyzetből adódóan - a repülőegység harci 
alkalmazása üzemanyageUátásának megszervezése jelentette a hadosztály hadtáp
szolgálata részére a legfőbb gondot. 

Mint ismeretes, a repülőtechnika üzemanyagellátására hadosztályunk csak a 
szervezetében levő repülőegység kiszolgálására rendszeresített, üzemanyag bizto
sításra elegendő töltöeszközökkel rendelkezik. Külön nehézséget jelentett a ter
vezett alkalmazás függvényében a nagymennyiségü repülő-hajtóanyag központ
hadtáp által vasúti kirakóállomásra történt beérkezése utáni fogadása, tárolása, 
és az onnan történő kiszállítás megszervezése. 

Az üzemanyag-biztosítás feltételeinek kialakítása érdekében a legfontosabb 
feladat az ezred beérkezéséig a saját erőkből kivonható üzemanyagtöltő· és tároló
eszközöknek a kijelölt repülőtérre történő útbaindítása és a helyszínen az üzem
anyagellátás feltételeinek gyors megszervezése volt. A feladat nagyságrendjét 
mutatja, hogy az ezred alkalmazásának megkezdésétől naponta 240-260 tonna 
repülő-hajtóanyag felhasználással, így annak kiszállításával és feltöltésével kellett 
számolnunk, amelyhez még hozzá kell számítani az elfogyasztott hagyományos 
üzemanyag pótlását is. 

Az ezred beérkezéséig a saját és az elöljárók által biztosított megerősítő 
eszközök segíts·égével sikerült telepíteni több, egy időben 12 gép ellátására alkal
mas üzemanyagellátó rendszert, amely a továbbiakban mintegy 72 órán keresztül, 
a rendkívül gyors szervezést, megfeszített munkát igénylő harctevékenység üzem
an'yag-biztosítását :.... a szövetséges repülőtér biztosító mlszlóalj beérkezéséig 
megbízhatóan oldotta meg. 

Az üzemanyagtöltő rendszer alapját a központhadtáp által biztosított 2 db 
konténerbe ép1tett TPS szivattyú állomás képezte, melyek együttes névleges telje
sítményeA009 liter/perc, 6 db Z-350 típusú kiadó kút iker-elrendezésben és 10 
db 25 m3-es puhafalú tartály, saját eszközökből pedig a PSZT-100-as csővezeték 
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és 4 db TZ-500 típusú repülő üzemanyagtöltő gépkocsi. A tábori kiadórendszcr 
telepítéséhez és működtetéséhez a központhadtáp és saját erőink, eszközeink együt
tes alkalmazására volt szükség, amelyet eredményesen meg is oldottunk és ezzel 
a feladat végrehajtását nagymértékben elősegítettük. 

A legnagyobb feladatot az elöljáró által vasúton kiszállított repülő hajtó
anyag fogadása, átvétele jelentette. Már a szemrevételezés során ismeretessé vált, 
hogy a kijelölt repülőtér közvetlen iparvágánnyal nem rendelkezik, így a beérke
zett hajtóanyagot a repülőtértől mintegy 2-3 kilométerre levő vasúti kirakóállo
másról kellett a helyszínre szállítani. Az ellátás biztonsága érdekében az elöljáró 
- javaslatomra - egy távolabbi (6-8 km) kirakóállomást is kijelölt és így ezekre 
a központhadtáp megosztva biztosította a folyamatos üzemanyag bcérkeztetését. 

A folyamatosan beérkező „RT" hajtóanyag átvételére, bevizsgálás·ára a saját 
tábori üzemanyag-labort telepítettük és ezáltal biztosított volt az érkezett-kiadott 
anyag megbízható minőségellenőrzése. A vasúti tartálykocsik ldejtésében és az 
anyag elszállításában nagy segítséget jelentett az elöljáró ·által az önálló gépkocsi 
szállitó zászlóaljtól biztosított nagy befogadóképességű üzemanyagtöltő gépkocsik 
alkalmazása, amelyek nélkül a folyamatos harcbavetés saját erőből történő üzem
anyagellátása elképzelhetetlen lett volna. 

A csapásvédettség érdekében az elöljárói re. üza. szállító és töltő gépkocsik
ból tartalékot alakíthattunk ki és azt a repülőtértől mintegy 4 km-re rejtve helyez
tük el. Repülő hajtóanyag tartalékot is kijelöltünk és az elöljáró engedélye alap
ján azt 150 t nagyságrendben a távolabbi kirakóállomáson, vasúti tartálykocsik
ban tároltuk. 

Megszerveztük és folyamatosan biztosítottuk a kiszolgáló eszközök benzinnel 
és gázolajjal, valamint a gépek szükséges speciális és egyéb kenőanyagokkal tör
ténő ellátását is. 

A harcrendbe került új vadászrepülő alakulat hadtápbiztosítását a Varsói 
Szerződés EFE Főparancsnokának 011/1983. (HK 01.) HM 01/1974. számú 
parancsa alapj·án összességében kellő szervezettséggel, a harctevékenység dinami
kájának megfelelően tudtuk kielégíteni. 

A gyakorlaton végzett valós tevékenység leírásán túlmenően a következtetések 
megvonása - ha nem is teljeskörűen és mindenre kiterjedően - a következőkben 
összegezhetők: 

1. Valós harchelyzetben sor kerülhet hasonló ellátási feladat megoldására, 
amely rendkívül gyors helyzetfelmérést és reagálóképességet igényel. 

1. A honi légvédelmi hadosztály egy biztosító erők nélküli repülőezred had
tápellátását saját erejéből nem képes megoldani, sőt elöljárói megerősítéssel is 
csak rövid ideig tudja az igényeket kielégíteni. 

A folyamatosan végzendő hadtápbiztosítási feladatokon túlmenően szüksé
gessé válhat anyagok és biztosító erők, eszközök tartalékként történő létrehozása. 

3. A repülőezred jelenlegi hadtáp szervezete nem alkalmas egyszerre a 
három helyen egyidejűleg folytatott harctevékenység megbízható kiszolgálására. 

4. Elkövetkezendő gyakorlataink során a továbbiakban is ütemezni kell 
hasonló feladatok megoldását. 

5. Kiemelkedően fontos koalíciós helyzetben a vezetés megbízhatóbbá tétele 
érdekében az orosz nyelv ismerete, alkalmazási feltételeinek javítása, a szakanyag 
elltását végző állomány körében is. 
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6. Elengedhetetlen a gyakorlat socán ldm.erült problémakör mindenre ki
terjedő további vizsgálata és a megoldást szolgáló módszerek, eljárások és nem 
utolsó sorban a szükséges szervezeti korrekciók kialakítása. 

Összességében a „GRANIT-83" gyakorlat a fent leírtak kapcsán is új lehe
tőségeket, új feladatokat körvonalazott hadtápszolgálatunk számára. Ezek elem
zésével a ,,hagyományos'', jól begyakorolt megoldási módszerek továbbfejleszté
sével tudjuk erősíteni felkészültségünket hadosztályunk és szövetségeieink harc
tevékenysége hadtápbiztosításáoak magas szintű végrehajtása érdekében. 
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