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HASZNOS TAPASZTALATOK 

Egy külföldi tanulmányút néhány tapasztalatáról 

Crabai G;ö'!!) ómag; 

Az 1985-ös esztendő januárjában, a jóváhagyott terveknek megfelelően, - így az .Eg;i11i Ta1111/-
111á11;i Ten • alapján is - a Német Nemzeti Néphadsereg (NNNH) Engels Frigyes Katonai Akadé
miáján néhány napos tanulmányúton vettem részt. 

A konzultációra a tervezett időben, helyen és a megjelölt témakörben került sor. 

Ebben az írásomban (kissé túlzással nevezhető úti jelentésnek is) a tanulmányút néhány tapasz
talatát - természetesen nem elsősorban a dolgozatom témájával kapcsolatosakat - kívánom az arra 
érdeklődőknek közre adni . 

Az Engels Frigyes Katonai Akadémia hadtáptanszéke szervezésében módom volt az általam 
érdeklődésre számottartó elméleti és gyakorlati kérdésekben az akadémia különböző tanszékein 
konzultációt lefolytatni, betekinteni az oktató- nevelőmunkába, egy ellátózászlóaljnál kettő alka
lommal helyszíni látogatást tenni, az NNNH Központi Könyvtárában anyagokat tanulmányozni, 
megtekinteni az NNNH Hadtörténeti Múzeumát és megismerkedni Drezda város és környékének 
múzeumaival, kulturális-tudományos életével. 

A hadtáptamzékról 

Az NNNH valamennyi haderőneme részére képez általános hadtáptiszteket, elsősorban 
ezredparancsnok hadtáphelyettesi beosztás betöltésére, de magasabb beosztásra is felkészít. Állo
mányába az ezred hadtápbiztosítást, a hadosztály hadtápbiztosítást, a szakmai biztosítást, valamint a 
hadműveletek hadtápbiztosítását oktató csoportok vannak, élükön fő tanárral ( ezredesi rendfoko
zattal). A tanszékvezető helyettesi funkciót a hadműveleti hadtáp fő tanár látja el. A tanszékvezető (a 
hadtudomány kandidátusa, vezérkari akadémiát végzett) az 5. fakultásparancsnok alárendeltségébe 
tartozik. 

Az oktatást 1986-tól a. Tematika-86" program alapján tervezik végrehajtani. Ehhez a részletes 
programokkal már rendelkeznek, jelenleg a tansegédletek kidolgozását végzik. 

Mel;ek az új te111a11ka fontorabb jellemzői? 

A válasz talán konzisztensen, csak szakmai vonatkozásban az alábbi lehet a tervezett modifiká-
ció után: 

- az ezred hadtápbiztosítására: 252 órát; 
- a hadosztály hadtápbiztosítására: 178 órát; 

- a hadsereg hadtápbiztosítására: 78 órát terveznek . 
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Az első tanulmányi évben szeptembertől decemberig a hadtápbiztosítás általános alapjait, 
januártól augusztusig pedig az ezred hadtápbiztosítását oktatják. 

A második tanulmányi évben a hadosztály, a harmadik tanulmányi évben pedig a hadsereg 
hadtápbiztosítása kerül sorra. Óraszámban kifejezve a fentiek azt is jelentik, hogy: 

- katonai tantárgyakra: 23 70 órát; 
- természettudományokra: 110 órát; 
- nyelvtanításra: 250 órát; 

- hadtápbiztosításra: 1518 órát terveznek. 

Az utóbbi keretében például: 
- üzemanyagbiztosításra: 120 órát; 

- élelmezési biztosításra: 120 órát; 
- ruházati biztosításra: 50 órát; 
- anyagi eszközök utánszállítására: 100 órát; 

- hadtápvezetésre: 146 órát; 

- hadtáptechnikai biztosításra: 64 órát terveznek. 

Így a háborrís is a béke szakmai tananyag arJ,~ra 66%·ot é.r 33 %·ot tesz kr. Természetesen a hallgatók 
minden esztendőben évfolyam munkát készítenek, a második évben csapatgyakorlaton, a harmadik 
évben pedig parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton vesznek részt. 

Sajátosság, hogy az államvizsgákon a 3. kérdésre orosz nyelven kell fdelni. 

A hadtáptanszék kitűnően felszerelt kabinetekkel van ellátva.Jelenleg folyik a hadtáptechnikai 
kabinet tervezése. Érdekesség, hogy az oktatás során: 

- az EPK. HTPH. munkatérképet; 
- a HO. PK. HTPH. hadtápbiztosítási tervet; 

- a HDS. PK. HTPH. pedig tervet a hadtápbiztosítás megszervezésére - készít. 
A tudományos továbbképzés bár néhány vonásban hasonlít a mienkhez, a képzés, a védés stb. 

rendje eltér a hazaitól. A tanszéken jelenleg két ösztöndíjas aspiráns van. A tanári állomány közül 
többen rendelkeznek tudományos fokozattal. 

A tansegédletek gazdagságára jellemző, hogy a saját anyagokon kívül itt megtalálható a Vorosi· 
lov Vezérkari Akadémia, a Frunze Katonai Akadémia és a leningrádi Hadtáp és Közlekedési Akadé· 
mia legújabb tananyagai is. Ad~ptálták a Szovjet Hadsereg Szárazföldi Csapatok Harcászati Szabály· 
zatát és a Csapathadtáp Utasítást is. Gazdag a forrásanyag a NATO-hadseregek hadtápjával kapcso
latosan is. 

A tanszéken dr. Lapos Mihály vezérőrnagy elvtárs, dr. Deák Péter ezredes elvtárs és Skrabán 
László ezredes elvtárs tanulmányai lefordítva németre - a hazai szakírók közül - a legpopulárisab
bak. 

Az ellátózdszlóaljról 
Az ellátóalegységek és egységek az elmúlt esztendőkben kerültek létrehozásra, miután a fegy· 

verzet és a technikai szolgálat kivált a hadtápszolgálatból. 

Az ellátózászlóalj szervezete hasonló a miénkhez, de néhány, talán a békevonatkozásban jelen-
tős az eltérés. 

Ezek az alábbiak: 

- a zászlóaljparancsnoknak van kiképzési helyettese; 

- a raktárak és a ruházati műhely közvetlen elöljárója is parancsnokhelyettes szintű személy; 
- a raktárak békében is ellátási feladatokat oldanak meg, így létszámuk jelentős; 
- a gépkocsik 5 és 20 tonnás Tátra típusúak, az üzemanyagot szállítók pedig 11 m3·esek; 

- valamennyi .M" anyag gépkocsira van málházva (januárban -20-25 °C volt, így az ÁHKSZ-
re kiemelt figyelmet fordítottak); 
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- az ellátózászlóalj elméletileg 2 703,8 tonnát, gyakorlatilag 2 293,8 tonnát képes szállítani. A 
raktérkihasználási együtthatók a következők: 

- lőszernél: 0,8; 

- üzemanyagnál: 1,0; 

- a többi anyagnál: 0,75. 

- az ellátóalegységek, ·egységek és -magasabbegységek alkalmazásával kapcsolatos elméleti 
anyagok kidolgozása részben megtörtént, illetve még folyamatban van, az anyagellátási felelősség 
meghatározása újra megtörtént; 

- a hivatásos állomány hadifelszerelése bőröndben és málhazsákban van tárolva, egységesítés 
után. 

Az Fr. LiJt Főiskola Közlekedési és Híradó Fakultásáról 

A fenti főiskolán önálló közlekedési és híradó fakultás működik, az előbbi valamennyi szállítási 
fajtát átfogja. A két profil az üzemeltetést és az építést-felkészítést fogja át. A fakultás, mint a főiskola 
szerves, de katonai része működik, az ügyviteli szabályzók betartásával. 

A felvett tisztek három éves képzés ( első év: alapok, 2-3. év: szakkiképzés) után mérnöki diplo
mát kapnak, természetesen a sikeres államvizsga után. Így képeznek szaktiszteket a közúti komen
dáns csapatok, a katonai, vasúti, légi, tengeri parancsnokságok és csővezetékes csapatok számára. 
Ugyancsak itt képezik az IÁK-ok, ÁK-ok parancsnoki állományát is. 

A képzés folyamán jól alkalmazzák az ESZG-ek, valamint a különböző modelleket. Például, ha 
az adott vasútvonalon az egyik hidat ellenséges légitámadás éri, akkor a hid ( és paraméterei) kivetí
tésével, a rombolás felvitelével, a szükséges számítások elvégzése után megkapják a helyreállítás, 
vagyis az üzemeltetés beindításának időpontját, a helyreállításhoz szükséges erőket és eszközöket, 
és más meghatározó tényezőket. · 

Érdekes, hogy munkakapcsolatot a budapesti Műszaki Egyetemmel tartanak fenn, hosszabb 
idő óta . 

A hadsereg· és hadosztályrepülók hadtdpbiztosításáról 

A szakemberek ma kétfajta felfogást vallanak. Az egyik nézet szerint a hadsereg és hadosztályre
pülőket a szárazföldi csapatok egyik fegyvernemének kell tartani, ezért részükra csak a szűken felfo
gott hadtápbiztosítási ( úgy mint a szárazföldi csapatoknál) feladatok végrehajtására szükségesek a 
hadtápcsapatok. Az olyan biztosítási feladatokat, mint például a repülőtér építését, utak építését 
már a hadsereg (hadosztály) műszaki főnöknek alárendelt műszaki csapatok végeznék. Ez azt jelen
tené, hogy nem komplex összetételű biztosító alegységek, egységek, hanem a fegyvernemi és szak
csapatok végeznék el a feladatokat, nem a tagozati, inkább az ágazati biztosítás rendszerében. 

A másik felfogás apologétái szerint korunkban a komplex hadtápbiztosítást végrehajtó egysé
gekre és alegységekre van szükség. 

Így a hadscregrepülők esetében, azok állományába egy önálló repülőtér biztosító zászlóaljra (,,oba-
to"-ra) lehet szükség. 

A zászlóalj állományába: 
- 1-2 repülőtértechnikai biztosító század; 

- 1-2 szállítószázad; 

- 1 repülőtér műszaki biztosító század; 
- l rádió és világítószázad; 
- 1 helyreállító (javító) század; 

- légvédelmi üteg és 

- l őrszázad szükséges, hogy tartozzanak. 

Alárendeltségét tekintve parancsnokilag a hadseregrepülőfőnök, szakmailag pedig a hadsereg
parancsnok hadtáphelyettes alárendeltségébe tartozhat. 
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Az összes anyagi eszközzel való ellátás pedig a hadseregellátó dandárból történik, a már kiala
kult anyagi biztosítási rendszer alapján, a hadseregparancsnok hadtáphelyettes intézkedései szerint. 

Az anyagi készletek megalakítását illetően úgy számolnak, hogy a hadseregellátó dandárnál 
két-három napi, az önálló repülőtér biztosító zászlóaljnál pedig kettő napi készlet kell hogy legyen 
tárolva. 

Az utóbbi esetében: - az első napi készlet elő van készítve a bevetéshez; 
- a második napi készlet pedig előkészítés alatt áll. 

Egyébként az első napon négy bevetéssel, a továbbiakban pedig 2-3 bevetéssel számolnak. Ez a 
zászlóalj három helyen képes a feladatát ellátni, úgy mint az alaprepülőtéren, az ideiglenes repülőté
ren és az ideiglenes leszállóhelyeken. 

A hadosztályrepülők érdekében, azok állományukba ellátószázadot terveznek. 
Az ellátószázad állományába: 
- törzs; 
- komplex biztosítószázad; 
- szállítószakasz; 
- gazdasági szakasz; 
- javítócsoport és 
- vegyivédelmi csoport tartozhat. 
Az ellátószázadot az alkalmazás idejére két részre tervezik osztani, hiszen biztosítani kell a 

hadosztályrepülők egy részét a peremvonaltól 40-60 kilométerre, a másik részét pedig a peremvo
naltól 15-30 kilométerre. 

A hadosztályrepülők ellátószázadának kétnapos készlettel kell rendelkezni, a hadosztály ellátó
zászlóaljnak pedig 2-3 napival, és onnan történik az összes anyagi eszközzel való ellátás. Kiemelten 
fontosnak tartják a lőszerhevederezés gépi végrehajtását. 

A HMCS hadtápbiztosításáról 
A napi fogyasztási normák megítélésük szerint az alábbiak lehetnek: 
a) lőszerből; - lövész: 0,5-1,0 ja, 

- tüzérségi: 0,4-0,5 ja, 
- BMP löveg: 0,4-0,55 ja, 
- pct: 0,4-0,5 ja, 
- légvédelmi: 0,8-1,0 ja. 

b) üzemanyagból; - benzin: 0,3-0,4 ja. 
e) élelmiszerből; l javadalmazás. 
Az egészségügyi veszteség elérh~ti a napi 8-10%-ot is. A HMCS hadtápszempontból történő 

önállósítása, a folyamatos földi és légi anyagutánszállítás, a sérültek hátraszállítása, és az operatív 
hadtápvezetés mellett nagyon fontosnak tartják a HMCS hadtápjának közúti komendánscsapatok
kal történő megerősítését, elsősorban kis közúti hídkészletekkel rendelkező alegységekkel. Ez 
egyébként a Nyugati hadszíntér földrajzi sajátosságaiból fakadhat. 

Egyib tapasztalatokról rövidm 
a) A közelmúltban a kötelékben levő gépesített lövész és harckocsi-zászlóaljaknál új hadtáp

beosztást rendszeresítettek: ,zá.rzlóalj hadtápbiztosító tiszt' megnevezéssel. A beosztást ellátó tisztek
től várják a zászlóaljak hadtápbiztosításának magasabb színvonalon és szervezettséggel történő vég
rehajtását. Hangsúlyozni kívánom, hogy ez a beosztás nem felel meg jogilag a zászlóaljparancsnok 
hadtáphelyettesének, de a funkciót illetően igen. Az új beosztás rendszeresítését a hadtápszakembe
rek rendkívül jelentős eredménynek tartják. 

b) Ma még található olyan vélemény is, hogy a hadtáptechnika javítószázadot nem az ellátó
dandárba, hanem a technikai biztosítódandárba kell beállítani, a felelősséget pedig a parancsnok 
fegyverzeti-technikai helyettesnek kell átadni. 
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Indokolásuk: a hadtáptechnika javítása a technikai biztosítás szerves részét képezi. 
c) A hadtápbiztosítás elméletében és gyakorlatában kiemelt helyen és mértékben foglalkoznak 

a koalíciós állományú seregtestek hadtápbiztosításának szerteágazó kérdéseivel, különös tekintettel 
a hadtápvezetésre, az együttműködésre, a ÁHKSZ hadtápbiztosítási feladataira és a háborús felada
tok rendszeres begyakorlására. 

d) A központhadtápban akárcsak nálunk, létrehozták az ellátódandárt. 
e) Az egyes haderőnemek hadtápbiztosításának korszerűsítése mellett jelentős kutatómunkát 

folytatnak a hátomági ( n<:m hadműveleti rendeltetésű) csapatok hadtápbiztosítása elmélete és gya· 
korlata továbbfejlesztése érdekében is, hiszen az arcvonal és hátország egybemosódása új körülmé· 
nycket teremt. 

f) A NNNH-ben a mi Jladttipbiztosrí,ís"-unkhoz hasonló szakmai folyóirat nem kerül ki
adasra. Ezért a hadtápszakemberek tanulmányaikat elsősorban a .Mi/11/úrutStn" titkos és nyílt szá· 
maiban publiká!Ják. 

g) Az egye~ hadtáptorzsekben kíserleteket folytatnak abból a célból, hogy mar beke1dőszakban 
is a háborus funkcionális csoportok szerint tevékenykedjenek, végezzék a béke ellátást. 

h) Az automatizalt hadtapvezetés1 ( al ) rendszer kialakítását és bevezetését az 1990. év után ter· 
vczik megvalósítani. 

i) A tiszti étkezdékben felszolgáló katonapincérek fehér kabáqán katonagombok, váll-lap, 
fegyvernemi és rendfokozati jelzés található. A fehér zubbonyhoz kimenőnadrágot hordanak. 

Engedje meg az olvasó, hogy ezen írás Jellegéből fakadóan cltekrntsek a következtetések levo· 
násától és a javaslatok megtételétől, hiszen a tanulmányút hasznosságát exemplikáltam. 

Mégis úgy vélem, hogy a unulmányút a kitűzött célok elérésc:n túl nemcsak a fegyverbarátságot 
erősítette, hanem a katonai és szakmai tapasztalatok kicserélését, egymás munkájának, eredményei· 
nek és életének megismerését is jól szolgálta és további komtcnplálásra serkentenek. 
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