
A jelenlegi középtávú fejlesztési időszak követelményei és feladatai teljesí
tésével, az elért eredményekre alapozva - a seregtest kiegyensúlyozott szervezeti 
és minőségi fejlesztésének részeként - a badtápszolgálat soronkövetkező /ő cél
kití'tzéseiként tartjuk számon: 

- a magasabb harckészültsébehelyezés és mozgósítás hadtápfeltételei még 
megbízhatóbbá tételét; 

- a háborús felkész1tés igazítását a hadművelet és hadműveleti elvek válto
zásaihoz; 

- a gazdálkodás hatékonysága, az ésszerű takarékosság fokozottabb érvé
nyesítését, az energiagazdálkodás javítását; 

- az állomány élet- és munkakörülményei hadtápfeltételei szintentattását, 
javítását; 

- a hadtápkáderek nevelésével, feszültségük és a vezetéstechnikai eszközök 
jobb kihasználásával a hadtápvezetés javítását, az erőkifejtés-leterheltség és 
eredmények optimálisabb biztosítását. 

Meggyőződésünk, hogy seregtestünk hadtápszolgálata - a katonai felsőveze
tés követelményeit teljesítve, a biztosítandó csapatok színvonalának megfelelő 
felkészültséggel - képes és kész a magasabb harckészültségi fokozatok, a had
műveleti és harcászati feladatok hadtápbiztosítására, folyamatosan képes nap -
mint nap mind színvonalasabban ellátni és kiszolgálni a személyi állományt és 
technikát. 

A honi légvédelmi és csapatrepülő alakulatok 
hadtápszolgálatának fejlődése, együttmüködése 

a DHDSCS légiereje hadtápszolgálatával 

Rebó László ezredes 

A boni légvédelem és a légierő születése az 1949. évhez kapcsolódik, ami
kor az új demokratikus Magyar Néphadsereg gyermekeiként léptek ki az immár 
40 éves tőrténelem színpadára. A tudományos technikai forradalom eredményei, 
ezen belül a hadtápszolgálat erőfeszítései, sikerei és gondjai tették lehetővé, 
hogy mai tudományos ülésünkön van miről megemlékezni, és van mit mondani 
a mai utódoknak, a felnövő új generációnak is. 

A légvédelmi és repülőcsapatok szakfegyvernemeit az új, demokratikus 
Magyar Néphadsereg születésekor szinte a semmiből kellett felállítani. Viszony
lag szerény számmal kerültek átvételre olyan káderek, akik a régi hadseregben 
is vezető beosztásban dolgoztak, s a kor követelményeinek megfelelően képesek 
voltak az új fegyvernemek születésekor a bábáskodásra. Érvényes ez mind a 
légvédelem szemére, azaz a rádiótechnikai fegyvernemre, éppen úgy, mint a 
repülőcsapatokra, a légvédelmi tüzércsapatokra, vagy a kiképző, biztosító és 
kiszolgáló katonai szervezetekre, illetve háttércsapatokra, a Repülőorvosi Inté
zet, a Killián Főiskola, a repülő anyagszertár stb. történetére is. 

Mi, a 40 év történelmének folytatói csak tiszteletteljes nosztalgiával és 
büszke szívvel gondolhatunk vissza azokra, akik a születés nehéz perceiben mi-
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nimális szakmai felkészültséggel , de maximális lelkesedéssel kezdték meg a had
tápszolgálat szervezését és vállalták a szakmai biztosítás mindennap ismétlődő 
gondjainak megoldását. 

* * * 

A légvédelmi rendszer születése pillanatában került megalakításra az első 
légvédelmi figyelő- és jelzőrendszer, mely kezdetleges vizuális figyelőőrsökkel, 
házilag gyártott mérő- és jelzőeszközökkel apró sejtekre tagolva kezdte meg a 
légtér határőrszolgálatát. A lokátortechnika rohamos fejlődésével párhuzamosan 
a Szovjetunió önzetlen, baráti segítsége révén ebből a gyermekded óriásból éles
szemű, nagyhatótávolságú rádiótechnikai rendszer fejlődött ki, mely a legkor
szerűbb rádiólokátorokkal a nap minden órájában, percében, napszaktól és idő
járástól függetlenül biztosítja az ország légtere sérthetetlenségét, és megnyitotta 
a polgári repülés széles körű nemzetközi horizontját. Ez a fejlesztés magával 
hozta a távoli helyőrségek külön gondját is. 

A rádiótechnikai csapatok hadtápszolgálata a 40 év alatt a korszerű köve
telményekkel lépésttartva modern kiszolgáló, ellátó szervezetté fejlődött. Alap
rendeltetése mellett eredményesen oldotta meg a távoli helyőrségekben a kato
nahozzátartozók foglalkoztatását, a családok részére iskolai, piaci, színházi autó
busz járatok biztosítását. 

A repülőcsapatok fejlődését is a folyamatos, dinamikus előrehaladás jel
lemzi. 1949-ben a fiatal repülőgép-vezetők kiképzése, majd szolgálati tevékeny
sége olyan harci technikán indult, amelyek zöme végigharcolta a második vi
lágháborút, és szervesen részt vett abban a harcban, amely során a fasizmust 
saját barlangjában kellett megsemmisíteni. A légierő kezdeti nagyarányú fejlesz
tése során bombázó, távolfelderítő, csata és vadászrepülő egységek álltak szol
gálatba, továbbá jelentős szállító- és futárrepülő szervezetek kerültek megala
kításra. 

E területen történelmi érdekességnek számít az a tény, hogy a repülőcsa
patok kiszolgálása - közte hadtápbiztosítása - ebben az időszakban - szovjet 
példára - önálló szervezetű kiszolgáló egységekkel, az önálló repülő műszaki 
zászlóaljak - azaz ŐREMŰZ-ök útján történt, melyek az ellenforradalom után 
a légierő átszervezésével beépítésre kerültek a repülőegységek állományába. 

A repülőeszközök korszerűsítésével párhuzamosan a légierő technikája is 
egyre magasabb géptípusok rendszerbe állítását követelte meg és ennek során 
a hatvanas években - egyéb szervezési változásokkal párhuzamosan - megindult 
a légierő kettéválasztása, így a vadászrepülő csapatok a honi légvédelmi rend
szerhez, más repülőegységek pedig az Országos Légvédelmi Parancsnokság köz
vetlen alárendeltségébe kerültek. A vadászrepülő ezredek mellett megindult 
a többi repülőegység átfegyverzése is, korszerű harci helikopterek, szállító- és 
futárgépek, majd napjainkra szuperszónikus felderítő eszközök léptek szolgálat
ba, melyek magukkal hozták a hadtápszervezetek modernizálását is. Meg kel
lett oldani a modern hajózó-élelmezést, a repülés élettani követelmények ki
elégítését, a speciális hajózó és repülő műszaki ruházat fejlesztését, a hajózó 
személyzetek kondícionáltatását, a startorvosi vizsgálatok korszerűsítését, éppen 
úgy, mint a hadtápobjektumok - a CZT üzemanyagtöltő rendszerek, a repülő
anyag telepek, a hajózó konyhák és éttermek, startbüfék, gépkocsi üzemanyag
töltő állomások, segélyhelyek - fejlesztését, mind a honi vadászrepülőknél, 
mind a csapatrepülő alakulatoknál. Mindezt eredményesen végrehajtottuk. Úgy 
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érzem e rövid felsorolás is bizonyítja, hogy hadtápszolgálatunk fejlődésének 
egyik legdinamikusabb területe éppen a repülések minden oldalú biztosításában 
és kiszolgálásban való részvételben mérhető le. A tudományos kutatómunka 
egyik kiemelkedő eredményeként kidolgoztuk a szárazföldi elvonuló csapatok 
csapatrepülő ero1 harctevékenysége hadtápbiztosításának elméleti alapjait, 
amelynek alapján megkezdődött a hadtápbiztosítási rendszer eme részének 
gyakorlati korszerűsítése. 

A légvédelmi tüzéregységeknél 40 év alatt nagyarányú minőségfejlesztés 
következett be. A hagyományos csöves légvédelmi tüzérség 1960-ban kezdte 
meg átfegyverzését és szolgálatba léptek az első honi légvédelmi rakétacsapatok. 
Az átfegyverzés rendkívül nagy anyagi ráfordításokat igényelt. A városoktól 
távoli helyőrségekben új laktanyák, tüzelőállások és lakótelepek épültek. 

Az új technika egy sor új kiszolgálási és biztosítási feladat elé állította 
hadtápszolgálatunkat is. Meg kellett tanulnunk a rakétahajtóanyagok töltésének 
technológiáját. Speciális opanolos védőruházatot kellett kialakítani a rakéta 
hajtóanyagtöltők részére. Ki kellett dolgozni a rakétaüzemanyag-töltések egész
ségügyi biztosítása speciális szabályait. 

Az új technikával külföldön, a Szovjetunió állami lőterén kellett az éles
lövészeteket végrehajtani. E feladat magával hozta, hogy ki kellett dolgozni 
a nagytávolságú kombinált légi, közúti, vasúti manőverek hadtápbiztosításának 
szabályzóit. Bevezetésre került a kiutazó állomány speciális védőoltásának 
rendszere, az állomány sivatagi körülmények közötti orvosi és élelmezés-egész
ségügyi biztosítása. A feladat a hetvenes évek elejétől kezdve tovább bővült. 
A lövészetek a „Sztrelba" fedőnevű honi légvédelmi harcászati gyakorlatok 
részeként kerültek végrehajtásra. A feladatba bekapcsolódtak a rádiótechnikai 
csapatok, a vadászrepülők, majd az együttműködés keretében a szárazföldi el
vonuló csapatok légvédelmi rakéta csapatai is. E feladatok során jól érvényre 
jutott a hadtáptörzsek tervező, szervező, irányító és ellenőrző tevékenysége, al
kotó képessége. 

Hadtápszolgálatunk a 40 év alatt sok szervezeti változáson ment keresztül. 
Életében szinte minden évtized egy-egy mérföldkőként könyvelhető el. Az öt
venes-hatvanas években a hadtáp még olyan széles körű szervezetet képviselt, 
amelyben társaink voltak a gépjármű-technikai szolgálat, a pénzügyi, a repülő
anyag-ellátás, a repülőtér karbantartás és az elhelyezési szolgálat is. Atéltük a 
hadtápnak anyagi-technikai szolgálatként történő működését, majd 1968-ban 
szétválasztását és szakosodását. 

A hadtápszolgálat 1976 óta a honi légvédelmi és csapatrepülő alakulatok
nál, valamint középirányító szerveknél a szállító, üzemanyag-, élelmezési, ru
házati és egészségügyi szolgálatot foglalja magában. Ennek megfelelően a ko
rábbinál többet és eredményesebben dolgozott a ZENGŐ és TIGRIS honi lég
védelmi együttműködési gyakorlásokon, a GRANIT és SZOJUZ gyakorlatokon. 
Mind a csapatrepülők, mind a honi légvédelmi csapatok hadtáp rendszergya
korlatokon tökéletesítették felkészültségüket háborús feladataik végrehajtására. 

Külön emlékezem meg a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézetről, amely 
évtizedeken át saját gyermekünk volt. Az Intézet a régi Gyáli úti Repülőorvosi 
Intézetből és kórházból szemünk láttára nőtt fel Európa egyik legmodernebb 
Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézetévé, amely alaprendeltetése mellett al
kalmassá vált a magyar űrhajósjelöltek szűrésére és felkészítésére, majd az első 
szovjet-magyar közös űrrepülés orvosbiológiai kiszolgálására. Nem kis büszke-
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séggel jelenthetem a Tisztelt Tudományos Ülésnek, hogy az intézet orvosután
pótlása jól képzett csapatorvosokkal alárendeltjeinktől folyamatosan biztosított. 
Örülünk annak, hogy a repülőorvostan sok országot megelőzve éppen hazánk
ban a szakorvosi képesítések szintjére emelkedett. 

Hasonlóan jelentős szervezeti változások zajlottak le a Killián György Re
pülő Műszaki Főiskola életében is. Közel három évtized után vált ki szerveze
tünkből, de az együttműködés velük a szervezeti változások ellenére is folyama
tos és dinamikus tevékenységben realizálódik, hiszen közvetlenül is együttmű
ködik a csapatrepülő alakulatok egyik egységével, továbbá egy honi tádiótech
nikai alegységgel, így az iskolát és annak hadtápját családtagnak, testvérnek 
tekintjük. 

A Magyar Néphadsereg Légvédelmi és Repülő Parancsnokság hadtáptörzse 
is átélt már néhány szervezeti változást. Ennek megfelelően neve is általában 
évtizedenként változott. Voltunk OLLEP, majd OLP, ezt követően honi lég
védelmi hadsereg hadtáptörzs. Több mint 20 éven át voltak alárendelt honi lég
védelmi hadosztály hadtáptörzseink. Az 1984. évre az MN legfelsőbb vezetésé
nek döntése alapján új szervezetre tértünk át és felügyeleti hatáskörünkbe szer
vezték az új szervezetű honi légvédelmi hadtest és Csapatrepülő Parancsnokság 
hadtápszolgálatát. Az első év erőfeszítései alapján - tisztelettel jelenthetem a 
Tudományos ülésnek, - túlvagyunk a tűzkeresztségen, és az MNHF-ség irá
nyításával képesek vagyunk a béke és háborús hadtápbiztosítás követelményei
nek eredményes végrehajtására. 

* * * 
Örömmel szólok hadtápszolgálatunk és a DHDSCS légiereje hadtápszolgá

lata közötti folyamatos, egyre gyümölcsözőbb együttműködésről, amelyet a po
litikai együttműködés részeként valósítunk meg. Kapcsolatunk évről évre a szo
cialista internacionalizmus, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az elvtársias
ság, és a szakmai barátság jegyében fejlődik. Az elmúlt 25 évben rendszerré 
váltak a közös tanácskozások, bemutatók és módszertani foglalkozások úgy a 
szovjet repülőegységeknél, mint a saját repülőtereinken. A közös rendezvények 
elsődleges eredménye a személyes kapcsolat, amely a hadtápszolgálat vezetőit 
és munkatársait közelebb hozta egymáshoz. Ki kell emelni együttműködésünkből 
a repülő-üzemanyag, az egészségügyi és az élelem ellátását, a rakodásgépesítés 
és kontenerizáció területén végzett tapasztalatcseréket. Alapelvünk volt és ma 
is az, hogy nem szégyen, hanem kötelesség az idősebb testvértől tanulni. Több 
kérdésben a szovjet elvtársaink is vettek át hasznos tapasztalatokat tőlünk és 
örömmel nyugtázták ebből fakadó eredményeiket. 

* * * 
Meglevő eredményeink mellett is látjuk további feladatainkat, amelyek a 

hadtápszolgálat minden területén jelentkeznek. Büszkén és tisztelettel emléke
zünk azokra az elődökre, akik munkájukkal úttörőként végezték a hadtápbizto
sítás tervezését, szervezését, akik megalapozták a hadtápszolgálat tekintélyét, 
stabilizálták helyét a Magyar Néphadseregben. Ugyanakkor tudomásul vesszük 
az új követelmények teljesítésének ránk háruló feladatait. Engedjék meg, hogy 
a Magyar Néphadsereg Légvédelmi és Repülő Parancsnokság hadtápszolgálata 
nevében további jelentős sikereket és eredményeket kívánjak a Magyar Néphad
sereg Hadtápfőnökségének, a társ seregtestek hadtáptörzseinek és valamennyi 
hadtápintézménynek. 
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