
A 3. hadtest hadtápszolgálat fejlődése, 

további tennivalói 

Pálinkó Károly ezredes 

A 3. hadtest parancsnokság két ütemben alakult meg. Allományába a hadtest 
komendáns szolgálata és a 66. önálló híradó zászlóalj tartozott. 

Első ütemben: a feladat végrehajtására 1966. július 15-én előkészítő törzs 
alakult meg, amely kezdetben Budapesten és Cegléden végezte munkáját. 

Az előkészítő törzs parancsnoka Oravecz István ezredes. A hadtápbiztosítási 
feladatok tervezésében, szervezésében és irányításában Soltész László alezredes és 
Raskó Elemér őrnagy elvtárs vett részt. Ebben az időszakban az előkészítő törzs 
anyagi ellátását az 5. HDS állományába tartozó ceglédi tüzér egység végezte. 

Az előkészítő időszak feladata volt a felállításra kerülő törzsek és csapatok 
szervezeti, technikai és működési feltételeinek megteremtése. 

A második ütemben: 1966. november 01-el csökkentett állománnyal megala
kult a 3. hadtest parancsnokság, alárendeltségébe kezdetben a 66. ö. hír. z., 
majd 1967. januártól az 5. HDS alárendeltségéből a 4. gl. hadosztály Gyöngyös, 
és a 15. gl. ho. Nyíregyháza magasabbegységek kerültek. 1968. november 01-el 
a rendészeti komendáns szolgálatból megalakult a 3. önálló rendészeti komen
dáns zászlóalj. 

A hadtest hadtáp törzse a PK HTPH, HTP TÖF, hadműveleti tisztből, 
egészségügyi szolgálatfőnök, élm., ruh. és üza. ellátó főtisztből állott. 

A Honvédelmi Miniszter elvtárs feladatul szabta: a HKSZ-M rendszabá
lyainak magas szinten tartása mellett felkészíteni a törzset és a magasabbegysé
geket az ellenség váratlan csapásai alóli szervezett kivonására, mozgósítás és elő
revonás után hadműveleti feladatban való részvételre. 

A hadtest hadtáp törzs f ó feladatát képezte: 

- a hadtest hadtáp törzs, magasabbegység és az egység hadtápok össze
kovácsolása és felkészítése, vezetési képesség elérése és fenntartása; 

- a HKSZ-M anyagi, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, az „M" 
anyagi készletek tárolásának megszervezése; 

- a személyi állomány ellátásához szükséges feltételek megteremtése; 
- a technika javításához, karbantartásához, tárolásához, az elhelyezési fel-

tételek kialakítása, bővítése. 

A hadtest törzs és magasabbegységek összekovácsolását szolgálták az első 
évben a „MANŐVER" és „SZIGET" gyakorlatok, melyek hasznos irányokat 
mutattak a további feladatok meghatározásához. 

Az MN fejlesztési tervével összhangban a hadtest csapatai harcképességének, 
lehetőségeinek növelésével együtt fejlődött és korszerűsödött a hadtáp szolgálat is. 

Néphadseregünk szervezeti- technikai fejlesztési tervei szerint - az elsőlép
cső hadosztály fegyverzeti korszerűsítésével összehangolva - évről-évre több 
PSZH, a korábbiaknál korszerűbb T-54-es és T-55-ös harckocsik és egyéb harc
eszközök (e. tü. o.) kerültek a hadtest csapataihoz. Mindez a VI. ötéves fejlesz
tési időszakban felgyorsult. Ennek eredményeként a hadtest csapatai fokozatosan 
gépkocsizó lövészből 1984. év végére alapvetően gépesített lövész csapatok lettek. 
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Ez a folyamat ma is tart. Ezzel párhuzamosan korszerűsödtek a ~zállítás, a had
táp technika és kiszolgálás feltételei, a hadtáp szolgálat szervezetei. 1974-ben 
megkezdődött, 1975-76-ban ütemesebben folytatódott az egységeinknél a D-566 
száll. tgk. ellátás. Ez a személyi állomány és a harci-technikai eszközök ellátá
sának-kiszolgálásának megbízhatóságában jelentett a korábbiakhoz képest előre
lépést . 

1967-69-ben a CS-344 tö. gk., majd 1976-77-ben a korszerű URAL tö. gk-k; 
1979-ben a 5 tonnás üza. száll. pótkocsik, és 1982-ben a 2,5 tonnás üza. pótkocsik 
rendszerbeállításával megbízhatóbbá vált a csapatok üzemanyag szükségleteinek 
kielégítése. 1968-ban korszerűbb vízszállító gépkocsik és utánfutók kerültek" rend
szeresítésre, 1975-ben kezdődött meg és 1978-ban fejeződött be a 69 M MKO-val 
történő ellátás, valamint egyéb élm. technikai eszközökkel az ellátás. 1982-84-ben 
kerültek ellátásra a hadtest alárendeltjei hűtő- és kenyérszállító gépkocsikkal. 

1975-76-ban az egészségügyi szaktechnikát és az egészségügyi kompletteket 
lecserélték. 

A technikai fejlesztéssel egy időben a különböző hadtápszervezetek is kor
szerűsítésre kerültek. A hadtest hadtáp t3rzsben minden szolgálatnál szolgálatiág 
főnök került rendszeresítésre. 1972-ben a korábbi szállító alegységek, egységek 
különböző szervezetek integrálásával ellátó alegységek, illetve egységek szerve
ződtek. Az 1970-es évek elején önálló kezdeményezések alapján a kiemelt hely
őrségekben laktanya ellátási rendszer alakult ki, amelyek 1977-ben az MNHF-i 
intézkedésre a kezdetben két helyőrségben, majd évenként újabb egységek bevo
násával szervezett formában részt vettünk a laktanya hadtáp kísérleti munkájá
ban, a laktanya hadtáp végleges szervezeteinek kialakításában. Napjainkra álta
lánossá vált a laktanya hadtáp működésén alapuló ellátási rendszer. 

1978-tól folyamatosan kialakult és fejlődött a hadtest számviteli rendszere. 
Ehhez a hadtest REVA szolgálata jelentős segítséget adott. Az 1984-es szervezeti 
feladat során szervezetünkbe került a diszpécser rendszer. Újabb számviteli rész
legek lettek szervezve, jelenleg 5 számviteli részleg működik alárendeltjeinknél 
és további kettő telepítés alatt áll. 

A hadtest hadtáp felkészítés az alábbi területekre összpontosult: 
- a sorállomány kiképzésére; 
- a tartalékos állomány ki- és átképzésére; 
- a hadtáp törzsek felkészítésére; 
- a ·kijelölt kiképzési bázisokon néphadsereg szintű tartalékos ti. és hivatá-

sos tiszthelyettes képzés hadtáp témaköreinek oktatása. 
Az elmúlt években számos összekovácsolási, mozgósítással egybekötött har

cászati gyakorlat, több fokozatú törzsvezetési gyakorlat hadtápbiztosítását haj
tottuk végre. Jelentőségében kiemelkedik a „RASZVET", ,,CSERHAT", ,,BAS
TY A'', ,,TOKA]", ,,SOPRON", ,,SZOJUZ" gyakorlat, valamint a 4. gl. had
osztály és a 3. hadtest törzs, továbbá a 15. gl. hadosztály HM szemlével egybe
kötött harcászati gyakorlata. Itt hadosztályonként mintegy 17 OOO fő tartalékos 
minden oldalú hadtápbiztosítását végezte el a hadtest hadtápszolgálat eredmé
nyesen. 

A hadtest hadtáp törzs a „SZO JUZ-83" és a „SZO JUZ-84" gyakorlaton a 
HMCS alkalmazása hadtápbiztosításának kérdéseit, 1984-ben - kísérleti jelleg
gel - dd. összetételű hadtest hadtáp biztosítása kérdéseit dolgozta fel. Mindezek 
kezdeti alapot adnak e kérdések további kutatásához. 
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Az elmúlt közel 20 év alatt a hadtáp szervek - a technikai fejlesztéssel 
összhangban - elsajátították az összfegyvernemi harc, a HKSZ-M komplex kér
déseit, a hadtápbiztosít:ás elméleti és gyakorlati módszereit. Az ellenőrzések, 
szemlék megállapításai szerint a hadtáp szolgálat tevékenységét az egyenletes 
fejlődés jellemzi. 1983-ban a hadtest törzsnél, a 4. gl. hadosztálynál; 1984-ben 
a 15. gl. hadosztálynál levezetett HM szemlék értékelése megállapította: szilárd, 
jó eredményeket értünk el a HKSZ-M feladatok tervezése, megszervezése és 
végrehajtása; a béke szerve--.:etekről a hadi szervezetre történő áttérés hadtáp
biztosítása területén. 

A gazdálkodás számszerű eredményei tartósan megfelelőek. Hatékony intéz
kedések hatására az üzemanyag-szolgálatban a jó eredmények állandósultak. A 
személyi állomány ellátása a követelmények szintjén valósult meg. Hosszabb 
távon is eredményes az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló munkánk. 
Az első időszakban a technikai és anyagi eszközök tárolási feltételeinek, vala
mint a személyi állomány elhelyezési körülményeinek javítása volt fő felada
tunk. Teljesen újjá építettünk és szilárd burkolattal láttuk el 5 egység telep
helyét; kialakítottuk a 48. gl. e. helyőrségen kívüli mozgósítási bázisát, 3 egy
ségnél új javító-karbantartó állomást építettünk. 

Megépítettük a telephelyeken az akku. és üzemanyag-tároló helyiségeket. 
Minden helyőrségünkben sor került tárolótér bővítésre. Megteremtettük a mozgó
sítás békében megteremthető feltételeit, munkahelyeit. Megteremtettük a tárolási 
feltételeket ahhoz, hogy a HKSZ és mozgósítási anyagokat - kompletten - alegy
ségekig lépcsőzvc rendeltetési helyükön tárolják. 

Minden helyőrségben felújításra került a legénységi konyha és étkezdei blokk, 
valamint a csapatgyengélkedő. Nyíregyháza helyőrségben összevont helyőrségi 

gyengélkedő működik. Az üdültetés és pihentetés feltételeinek javítása érdekében 
folyamatosan építettük és fejlesztettük a csapatpihenőinket. Tiszaligeten, Tarna
mérán, Nyíregyháza-Sóstón, Karcagon és Békésszentandráson, amelyek jó pihen
tetési feltételeket biztosítanak és közszeretetnek örvendenek a hadtestünk, dc 
nyugodtan mondhatjuk, a más seregtestek állományánál is. Gyopárosfürdőn a 
nőtlen állomány elhelyezésére és családok üdültetésére egyaránt alkalmas épít
ményt alakítottunk ki. 

Az elmúlt évek fejlődése megalapozta napjaink eredményeit. Ennek főbb 
jellem:;:.ói: 

A hadtest mozgósítása, magasabb harckészültségbe helyezése hadtápbiztosítá
sának tervezése, szervezése a követelmények szintjén áll, helyenként példásan 
előkészített. A csapataink „MZ" anyagai a helyszínen vannak tárolva, kellően 
lépcsőzöttek és kiadásuk, gyors málházásra elő vannak készítve. Az állomány 
jól begyakorolt, képes a feladatok ellátására. 

A szakállomány kiképzése és felkészítése az előírt tervek alapján folyik. Ki
képzettségük azonos szinten van az általuk biztosított csapatok kiképzési szín
vonalával. Törekvések vannak a hatékonyabb :nódszerek kialakítására. A hadte~t 
hadtáp béke gazdálkodása szervezett, a szabályzók és a szabályzatok előírásai 
érvényesülnek. 

Az MNHF-ség és a hadtest tudományos munkájában a hadtest hadtáp szol
gálata részt vett. A levezetett - nagylétszárnú - mozgósítási és összekovácsolási 
gyakorlatok tapasztalatait közreadtuk. Az utóbbi években rendszeresen 4-5 tanul
mány megírására került sor, amelyek a különböző katonai folyóiratokban, főleg 
a „Htp. biztosítás" című folyóiratban publikálásra kerültek. 
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A katonai és szakfeladataink mellett a hadtest minden évben csapatai 
létszám-arányainak megfelelően részt vett a népgazdaság megsegítésében, vala
mint elemi károk elhárításában. Legjelentősebbek: az 1970. 05. 12. - 06. 22-ig a 
Felső-Tiszai árvíz idején a védekezés és mentési feladat, az 1974. évi Bodrog
Tokaj-Hemád árvédelmi munkák; 1976. november 02-án a Szolnokon történt 
gázrobbanás mentési munkái; és az 1984. telén, Orosháza térségében a rendkí
vüli időjárás következményeinek felszámolásában, a polgári lakosság segítésében 
való részvétel és helytállás. 

A felszólalás nem tartalmazhatja részletesen a 3. hdt. hadtápszolgálat közel 
20 éves története munkájának eredményeit. Ezt megtesszük a hadtest történeté
nek megírásakor. Azonban most is szeretnék néhány személyt megemlíteni, akik
nek személyes munkája, szakértelme és szorgalma jelentősen hozzájárult az elért 
eredményekhez. Így Soltész László nyá. ezredes, Békés Mihály alezredes, Maczega 
Márton nyá. alezredes, Kása István ezredes, akik több mint egy évtizeden át 
szervezői és vezetői voltak, illetve napjainkban is vezetői e felelősségteljes tevé
kenységnek. • 

Történetünk eredményei köteleznek bennünket helyzetünk mindenkor pon
tos ismeretére, a további előrehaladásunkat biztosító irányok és célok megbíz
ható - hosszabb távon is helytálló - meghatározására. Ezek közül is kiemelked
nek: 

- A HKSZ, ,,M" htp. biztosításának megbízható szervezése, a feladatok 
magas szintű végrehajtása. 

- A hadtáp törzsek háborús felkészítése mindenkor hatékony módszereinek 
feltárása és általánosítása . 

- A gazdálkodás, ellátási tevékenységünk tervező, szervező és elemző olda
lának javítása, a személyi állomány járandóságának kellő időben és minőségben 
történő biztosítása. 

- Az ellenőrző tevékenységünk javítása, a társadalmi tulajdon védelme, a 
rendkívüli események megelőzése. 

A 3. hadtest hadtápjának személyi állománya érezve a hadtest történetének 
eredményeiből adódó kötelezettségeit, továbbra is kész szilárd helytállásra, az 
MN hadtápszolgálat eredményeinek alkotó segítésére. 

Az MN HAVP hadtápszolgálat fejlődése, helyzete 

Sántha Imre ezredes 

A hátországvédelem fegyveres és speciális katonai szakfeladatai - a hadi
technika rohamos fejlődésének eredményeképpen megnőtt veszélyeztetettsége -
mind nagyobb jelentőséggel bírnak. Ezért a hátországvédelem valamennyi állam
ban, így hazánkban is különösen fontos feladattá vált. 

Mindez egyértelmű követelménnyé tette a hátországvédelem egységes rend
szerének létrehozását, a feladatokra való eredményesebb felkészítés biztosítását, 
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