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HARCKÉSZÜLTSÉG ÉS HADTÁPKIKÉPZÉS 

A „Duna-85" gyakorlat 
hadtápbiztosításának tapasztalatai 

Eőri Tibor ezrtde.r 

A Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői Főparancsnoksága terveinek megfelelően került 
sor hazánk területén 1985. június 25-től július 05-ig a „Duna-85" fedőnevü koalíciós állományú 
összfegyvernemi hadsereg hadműveleti-harcászati gyakorlata végrehajtására. Ezen a gyakorlaton a 
cseh, szovjet és a 11. harckocsi-hadosztállyal, más légi, légvédelmi és egyéb hadseregközvetlen 
szakcsapatokkal együttműködésben d 8. r//}(JÍ/etf ló'z'észhadosztáfr béke állománnJal. illetve a 95. t!látó 
zdszlrialj tarlal/kos ál!omáml)',1/ kiq!,lszítn dZ 59. egészSif!Jig)'i zdszMalj· tK)'tJ jlmkril!náíi.r tlemá hadiállo
mán_ym ftltiiltvt t'ttll'k részi. 

A hado.rz1álr f!.J'cikor/,:1liinak tdrf!J<ÍI k/jh·ztc: A határbiztosító erők fedezete alatt az „M" befeje
zése, a hadosztály átcsoportosítása, a betört ellenség védelemmel történő m'egállítása, támadásba 
való átmenet, az ellenség főellenállási vonalának áttörése, az ellenség ellencsapása elhárításában 
való részvétel, a támadás felújítása, majd er6szakos folyóátkelés után a támadás kifejlesztése a mély
ségbe az ellenség területén . 

A ,,sűrített program~ próbára tette a katonát, harc- és szaktt'chnikát egyaránt. Kutatási témaként 
d f!,_)'t1korla1 nzetfJe dlúl t!lztt ki t1z tÍ11uílt frck 1ij /Jad,ruí1deti-hanJmlfi elui XJ'akorlati m1r,z:,IÍ1ísítd.rá1, tl 

h:1mljárá.wk yJakur/.1/Í nuídrzereinck idkalm,nds.it, tl f/",mói Sztrz/!df.rm ht!iili d!talánosllá.ra érdrkéhm. 

A kitűzött célokból fakadóan, kiemelt szakmai feladatként teljesítettük: 

- a csapatok mozgósításával párhuzamosan a kombinált átcsoportosítás és határbiztosítás 
hadtápbiztosításának vezetését; 

- a betört ellenség a hadosztály főerői védelemmel történő megállítása hadtápbiztosításának 
megszervezését, a tervektől eltérő hazai erőforrások felhasználásával; 

- a támadásba való átmenet, az ellenség főellenállási vonalának áttörése, az ellenség ellencsa
pása elhárításában való részvétel hadtápbiztosításának megtervezését,. megszervezését; 

- a támadás kifejlesztése és az erőszakos folyóátkeks hadtápbiztosításának kimunkálását 

A gyakorlat célkitűzései és feladatai követelményei alapján a hadtdpbiztosftás legfontosabb sajá
tosságait kt'pezték: 

- a gyakorlat alapvető feladatai ismertek voltak a csapatok előtt, így a hadtáp felkészítésére 
hosszabb idő állt rendelkezésre; 

- a csapatok kombinált átcsoportosítással kerültek konkrét, előre tervezett működési körle
teikbe Újdörögd, Edwárdhegy, Márkó térségétől Dunaföldvárig; 

- az egységek és alegységek ellátása a tagoltságnak megfelelően ellátási körzetek és összevont, 
illetve kikülönített táborhadtápok rendszerében valósult meg; 

- az ellátás alapját a csapatok, a hadosztályhadtáp által elszállított készletek, a Központ Had
táp és a 8. gépesített lövészhadosztály-hadtáp által működtetett VEÁ képezte; 

- a gyakorlat végrehajtását a l~onkrét térségekben többnapos felkészülés előzte meg, ahol a 
l:ijelölt hadtápalegységck a csapatokkal együtt gyakoroltak; 
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- az egyes harcfeladatoknak és szervezeteknek megfelelően a hadtápszervezetek a harcmezőn 
az új harceljárásokhoz igazodva, az új szabályzatokból merített elvek és gyakorlati módszerek sze
rint működtek; 

- a Hadtáp Vezetési Pontok a csapatoktól leválasztva törzsvezetési gyakorlatszerűen feldol
gozták a harcfeladatok hadtápbiztosítását, amelyet mindhárom ellátási tagozat kijelölt erői - általá
ban bemutató jelleggel - elemeiben végrehajtott. 

Úgy ítélhető meg. hogy a gyakorlatra való célirányos felkészülés, a mozgósítással, a magasbb 
harckészültségbe helyezéssel párhuzamosan végrehajtott több irányú feladat, a határbiztosítás, a 
kombinált átcsoportosítás, a betört ellenség megállítása, a támadásba való átmenet körülményei, az 
új harceljárások széles körű érvénysítése a hadtápbiztosítás tekintetében is számos tapasztalatot adott. A sok 
újszerű vonás, amely már az új szabályzatok szelleméből fakad, a tényleges csoportosításnak meg
felelő bonyolult, sokrétű, összetett ellátási feladat, számos tapasztalatot adott a rendrzerek, eljárások, 
f'Jdk()rlati mrídrzerek további tiikélete.rítéséhez, széle.r kb·rú nemzetktizi elterjesztéséhez a Varsói Szerződés tagá{ 
lamain belül. 

Ezek előrebocsátása után, összegezem a ~Duna-85" f!Yakorlat hadtápbiztosításának tapa.rztala
tait: 

1. A f)akorlat hadtápbizto.rítása feltételeinek megteremti.re, a hadoszflÍÍJ' hadtápfelkészülé.rének tapasz
talatai: 

Az elmúlt évtizedek gazdag tapasztalatai alapján nyugodtan kijelenthetem, a gyakorlatok had
tápbiztosításának eredménye.uégét az előkészítés. a hadtáp ftlkészíté.re alapvetően meghatár()zza. Az alapos, 
vagy éppen felszínes felkészítés jegyeit a végrehajtás mindig magán viseli. 

A [!)'akorlatra való.felkészülést az éves feladat-, kiképzési, és gazdálkodási tcruk alapján kezdtük meg. 
Miben jutott ez kifejezésre? Néhány gondolatban bemutatom területenként. 

A hadtápkiképzés területén, a hadtáptörzsek harcászati, szakmai kiképzését a várható mozzana
tok tartalmához közelítve vezettük le. Több fontos kérdésben összehangoltuk nézeteinket, egysé
gesítettük vezetési okmányainkat. Részletesen feldolgoztuk a ZMKA Hadtáp Tanszék vezetésével 
az új szabályzatokból fakadó hadtápbiztosítási elméleti kérdéseit, a működés, az ellátás rendszeré
nek várható változásait. A hadtáp-alegységek kiképzési tárgyköreit úgy csoportosítottuk, hogy az 
megfeleljen a várható feladatnak, kiemelt figyelmet fordítva az új elvek, módszerek gyakorlati meg
valósítására. Ezen belül is fontos feladatnaak tekintettük az ellátó és egészségügyi zászlóalj felkészí
tését. 

Mivel állandóan visszatérő gondjaink az ellátás végpontjain mutatkoznak, már több hónappal 
megelőzően a PK HTPH-ek részvételével, az ellátó szakasz ér ztiszlóalj .reyéfrhely-paranrsnokok, majd 
az altK)'Séf, szo/7,tilatuzctrJk számára Nagyatádon „E!fdlri .rzakasz és zászldtdj stgéfrhe!; telepúf.re és m1íkö
dé.rc harcban'' témából törzsemmel, az FVTSZ bevonásával módrZtrtani bcmutal!í foglalkozást uzettcm 
le. Május hónapban nyílt lehetőségem a 33. gépesített lövészezred egy gépesített lövészzászlóalja 
h11rtd.rzati f!J'flk()rlata során, a HOPK uzctéslrtl bemutattam az t:zml paranrs11oki Jl/()mán)'ának a „tábo
rok brrendezúének, a szeméfri d!!omány elhc(Jezf.r(m} kiit:ttt!mh~rit". a hadtápelemek telepítésének rend
jét, majd a védelemben levő gépesített lövészzászlóalj-hadtáp felépítését, működésének rendjét. 

Szinte kézenfekvő, hogy a crasp1llg)·akorlat hiltdst [!)akoro!t a iazdálk()dás minden területért. Az 
éves intézkedésemben ezzel kapcsolatban feladatokat szabtam közlekedési anyag, élelmezési, ruhá
zati, üzemanyag készletmutatókat határoztunk meg. A felkészítés során pedig be is mutattuk azo
kat az egységesített eszközöket, amelyekkel a csapatoknak rendelkeznie kellett a gyakorlat kezde

tére. 

E gondolatsorhoz tartozik az is, hogy egység hadtáp tffhnikt1i szemi/ken felmérettük a legfonto
sabb tennivalókat és hadosztály szinten összefogottan ütemeztük az elöljáró segítségével az eszkö-
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zök mréjit, felújítdsdt, jarltdsdt, rn:niulésá. Néhány helyen tapintható volt a „néma kérdőjelek oda
rakása", de azt hiszem, ma már senkiben sem maradt kétség e terület rendezésének módszerét ille
tően. Egy dolgot még ma is sajnálunk, nevezetesen azt, hogy a csapatpróbán levő fontos és kért 
eszközöket nem kaptuk meg, pedig fontos tapasztalatokat adott volna a csapatpróba folytatásához 
a lefolytatott gyakorlat. 

Az elmondottak a hadosztály és az ezredek éves terveiben jól tapinthatók és jól szolgálták a 
gyakorlatra való felkészülést. Mögöttünk a gyakorlat tapasztalataival azt kell jelentenem, hogy 
hasznosak és eredményesek voltak az a!ktlÍmazott módsurck. a,nc(yek né/kii/ krmkr/1 fdkiszülési idő
szakban a _rokrétű, hosszú hónapokat Ji1iilt"1/i,/adatok eldgzf1in nem Ídt 1.:0/na ilyen mer.alapozott. kapkodJs 
mentts lchttős{r;. Szeretném hangsúlyozni, hogy a felkészülésnek ez a módszere magabhtosságot kii/csii-
11iiz, hisz jó érzés tudni a törzseket, hadtápalegységeket felkészítettük, a hadtáp technikai eszközök 
rendbetétele jó irányba halad, a hadtáp anyagi készletek zömében a raktárakban vannak és az állo
mány elhelyezését, a hadtápalegységck működését illetően a HOPK-tól a rajparancsnokig együtt 
gondolkodunk. · 

A g_rakorlatm va/tf (tlkészülir mtí.rf!dik ütcmé11ek tekintettük az elb"ljárd Jltal kiadott Sunnési Intézkc
dé.r kiirddmhqtinck feldolgozását, a fi/adatok és tÍőírl kó·n1elményk lflj'mtését 

Első lépésként végeztük el az elöljáró Szervezési Intézkedése alapján - a korábbi kiképzési, 
módszertani bemutatók, készletgazdálkodásr:1 vonatkozó előírásainak figyelembevételével - a ho. 
szintű Szervezési Intézkedés kidolgozását, a csapatok vasúti szállítására vonatkozó követelmények 
alárendeltek részére történő kiadását. 

Ezzel párhuzamosan végeztük, a K)·akorlat hadtápbiztosításának, a hadtápegységek és -alegysé
gek helyőrségben, a gyakorlat színhelyén történő begyakoroltatásának, működtetésének, a személyi 
állomány ellátásának, a hadtápm5k és -nzkó'zó"k hadseregen és hadosztá&'on belüli áhsoportosltásának meg
tmuhét. a csapatokkal való folyamatos, szinte óráról-órára történő egyeztetés, pontosítás alapján. 

E meghatározó időszak még a legtapasztaltabb hadtáptisztek számára is jelentős tapasztalato
kat adott és egy sor következtetés levonására intett bennünket a csapatok vasúti szállításának meg
szervezése, a hadtáp felkészítése, az anyagi eszközök árcsportosítása tekintetében. Ezek közül csak 
a legfontosabbakat emelem ki: 

Az elöljáró követelményeinek megfelelően a csapatok kombinált átcsoportosítással kerültek a 
gyakorlat térségébe, az előkészítő részlegek, a harckocsi, a tüzérezred és az egészségügyi zázlóalj 
lábon, a hadosztály főerői vonaton. Tekintettel, hogy az elöljáró nem írt elő harcértéket, hanem a 
konkrét harcfeladatot, ennek térségét, a végrehajtó egységeket és alegységeket határozta meg, a 
hadosztály hadműveleti törzsére várt az a feladat, hogy meghatározza a harcértéket és meghatá
rozza a vasúti szállítás rendjét, a legfontosabb időpontokat a beérkezési készenlét eléréséhez. 

Köyetkezésképpen, a hadosztály-törzsfőnökkel szoros együttműködésben a kidolgozott har
cérték, a megtervezett vasúti szállítási követelmények alapján operatÍI' csoporttal térképen dolgoztuk ki 
- az áteresztőképességet figyelembe véve - a gördiilőanyag-sziikségletet. a i'onatok számát, a ki- és bera
k,h rmdjit Az operatív csoportban részt vett a Szombathelyi KSZI-ság három munkatársa. Ez alka
lommal is hangsúlyoznom kell azt az önzetlen segítséget, amelyet a KSZF-ség szerveitől kaptunk. 

Számos nehézséggel kellett megküzdenünk. Az elöljáró többször pontosította a harcfeladato
kat, az alárendeltek újabb és újabb kérelmeket terjesztettek elő az állományt, a harci technikát ille
tően egyes körzetekben kapott feladat tükrében. 

E megfeszített tervezőmunka folyamatában meg kellett találni e.KJ hadosztály varlÍti szállítási 
mridszfflani hrmutatrí foglalkozás levezt!ésének lehetőségét is. A korábbi tapasztalatokat felhasználva a 33. 
gépesített lövészezred bevonásával Zalaszentiván vasútállomáson vezettük le a hadosztály vasúti 
szállítási módszertani bemutató foglalkozást az egység törzsfőnökök, parancsnok hadtáphclyettc-
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sek és az összes kijelölt szállítmányparancsnok részvételével. A bemutató foglalkozás, amely gya
korlati végrehajtásához adott módszert, hasznosnak bizonyult. Kedvezően befolyásolta a szerve
zettséget, a szállítási fegyelmet, a rendkívüli események megelőzését és a gazdaságosságot. 

A nyugati országrészben elhelyezett, legjobban feltöltött gépesített lövészhadosztály számos 
kulcsfrmtossá[(ú beosztását reúr~rlúck útján a haJrmx ez irán)'IÍ lehetr/Jégeit tdjts kör/ím kiha.rzndlra kel!ell 
feltölteni. S ez ma is elgondolkodtató! Ismételten beigazolódott, hogy az LHTP-szervezetek nem 
képesek békeállománnyal egy időben valamennyi érintett ellátásra utalt csapatnál életképes had
tápszrevezetet létrehozni. Pl. a zalaegerszegi LHTP-ben 24 szakács van és 16 főzőpontot kellett 
megalakítani. Ide összesen 12 tisztet, tiszthelyettest kellett vezényelni és emellett a híradó zászlóalj 
még mindig hadtápfőnök nélkül maradt.Jól tudjuk, hogy hadiállományra való feltöltés után ezek a 
gondok megszűnnek. A csapatokat háborúra készítjük, de mi, nap, mint nap békeállománnyal old
juk meg a gyakorlatok hadtápbiztosítását, jelentős erőfeszítések árán, állandóan növekvő többlet

munkával. 

Az elöljárói es az élet diktálta követelmények jóval magasabbak, mint a csapatok ez irányú 

lehetőségei: 

- az ellátó zászlóalj még hadiállománnyal sem képes a rendhagyóan Újdörögdtől Dunaföld
várig szétbontakozatott hadosztály csapatai utánszállításának megoldására. Ezért vált szükségessé 
az ellátás szilárd kereteinek me[(feremtisf irdekében a KfizponthaJtp Siilmgi. Cl hado.rztá(rhadtáp Zirci VEÁ 
műkbdtetis<' is az Errsi LHTP-ra mM támaszkodás: 

- az ellátási követelményeknek megfelelően a csapatok nem rendelkeznek a szakszerű szállí
táshoz, hűtőlánc működtetéséhez, a vízellátás biztosításához szükséges speciális gépkocsimennyi
séggel, a tömeges üzemanyag-feltöltéshez szükséges töltősorokkal. Mindezért a hadseregen belül 
25 db hűtő-, kenyér-, vízszállító-gépkocsit és közel 20 db más hadtáp technikai eszközöket kellett 

vezényelni; 

- a táborok telepítésének rendjét HDS PK-i intézkedés szabályozza, amely követelményei
ben messze felülmúlja a hadosztály lehetőségeit. Ehhez csak a fontosabb tételeket említem; Pécs-
Győr-Mezőtúr térségéből közel 15 helyőrségből kellett vasúti és gépkocsi szállítással átcsoportosí
tanunk 1000 db sátrat, 8000 db hálózsákot, 3000 db PH ágybetétet és gumimatracot. Külön mun
kacsoportot kellett létrehoznom, amely az átcsoportosításokat folyamatosan kézben tartotta, 
amelynek számtalan nehézséget, az átadók részéről tanúsított „néma ellenállást" kellett leküzdeni. 

Összegezett következtetésként megállapítható, a hadtápalegységek eredményes felkészítése 
mellett az ellátó zászlóalj tartalékos állománya összekovácsolás nélkül érkezett a gyakorlat körze
tébe. Többszöri pontosítások ellenére a csapatok vasúti szállítása a korábbiaknál szervezettebben 
valósult meg a KSZI-ok önzetlen támogatása mellett. A vezényelt nagy számú hadtáptiszt, -tiszt
helyettes felkészítését a feladatok végrehajtása során kellett elvégezni. A vezényelt speciális hadtáp 
technikai eszközök az átadó részéről célirányosan nem kerültek felkészítésre, amely visszatérő gon
dokat jelentett. Az átcsoportosított tábori pihentetési eszközök 10-15%-a elhasználódott, felhasz
nálásra alkalmatlannak bizonyult. 

Mindezek ellenére azt kell mondani, a fogyatékosságok kedvezőtlenül érintettek bennünket, 
azonban a körültekintő munkával, több hrfnapon kmsztül megépített szilárd altlpokon nem idéz11k e/rí 
repedútket. A hadtápszervezetek a gyakorlat térségében magabiztosan bontakoztak szét a feladat 
végrehajtására, s ez jó érzéssel töltötte el a parancsnoki, a pártpolitikai és szakvezetést egyaránt. 

2. A naf!t1///k dti:rnporlosltás<.1. az elldtás mq:.szm·ezút. a hadtdptiirzstk. hadtápa!egy.r(r.ck (s -cgp/gtk 
ji,lkiszítút: 

Nem szükségtelen hangsúlyozni, hogy a csapatok átcsoportosításának hadtápbiztosítása, a 
hadtápszervezetek működőképességének elérése az ezred hadtápszervezetektől körültekintö szer

vezőmunkát igényelt. 
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A hadosztály csapatai - ezen belül is egy-egy egység megosztva különböző térségekbe - 38 
katonavonattal került átcsoportosításra. 

A vasúti szállítás végrehajtása során jól tapinthatóvá vált a levezetett módszertani bemutató 
követelmnényeinek me,gvalósulása. A szállítmányparancsnokok felkészült szolgálati személyekkel, 
rakodó erőkkel dolgoztak. Ennek eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 38 
katonavonat be- és kirakása rendkívüli esemény mentesen került végrehajtásra. Néhány helyen a 
megengedett 10°/o-nál több vasúti kocsit mondtak le, mert a keretszabályozást megszegve az előké
szítő részlegek állományát indokolatlanul megnövelték. Az állomány ellátását zökkenőmentesen 
szervezték. 

A hadtápszervezctek, elsősorban gépesített lövész-, harckocsi- és légvédelmi tüzérezred a 
1Jh1Jr hadtdpo~jck!tm1tlÍI /Jé/dás rmdbw tt!tp1ídték ú tercmttllék meg a 11uikrid(sjdtétt!eit. Ezeknél az egy
ségeknél szinte a tükörképét láthattuk a nagyatádi bemutatónak, ahol a hadtáp minden eleme a kia
dott vázlat és bemutató követelményei szerint települt. A 14. gépesített lövészezred edwárdhegyi 
táborhadtápját megtekintette az államtitkár elvtárs, nemzeti helyettesei, a Zala megyei Pártbizott
ság első titkára, más párt-, állami és katonai vezetők, akik a végzett munkáról, a személyi állomány
ról való gondoskodásról elismeréssel szóltak. Ez jó érzéssel töltött el bennünket, mert nem volt 
hiábavaló a hadtápszervezetek, hadosztály-, ezredhadtáp-tőrzsek által végzett sokrétű, aprólékos 
felkészítés. 

Érdemes hangsúlyoznom, hogy az alárendelt csapatok, sőt egy-egy megerősítő gépesített 
lövész-, harckocsizászlóalj a gyakorlatvezetőség elgondolásának megfelelően térben és időben a 
hadosztály harcfcladataihoz igazodva más és más tényleges harcfdadatot oldott meg, amelyre az 
adott harci kötelékek és an11ak hadtápjál fel kellett készíteni. 

Talán nem szükségtelen megemlíteni, hogy e tekintetben a Varsói Szerződés legkorszerűbb, 
az új szabályzatokon alapuló elvek gyakorlati megvalósítását kellett mint általános gyakorlatot 
érvényesíteni. Következésképpen a hadosztály-hadtáptörzsnek a csapatok előtt illó konkrét fel
adatokra kellett a felkészülési követelményeket meghatározni. A részt vevő csapatok pedig szinte 
zászlóaljhadtáp alegységenként gyakoroltatták a végrehajtásra kerülő harcfeladat ha<ltápbiztosítá
sát. Cs,lk n/há,~r plldát wz//Íek: a határbiztosítás, majd a betört ellenség védelemmel történő megállí
tása, ezt követően éleslövészettel egybekötött támadásba való átmenete kérdéseit a 14. gépesített 
lövészezred; az áttörés, az erőszakos folyóátkelés ha<ltápbiztosítása kérdéseit a 33. gépesített lö
vészezred-hadtáp és az egyes részfeladatokat megoldó zászlóaljhadtápnak, illetve a kapcsolódó 
pontokon a harckocsiezred-, a tüzérség-, illetve a hadosztályhadtápnak kellett megoldani. 

A feladat jellege megkövetelte, hogy az egyes hadtápszervezetC'k a hadtáp-egységparancsno
kok, illetve az EPK HTPH által kidolgozott összekovácsolási tervek, az alegységparancsnokok 
füal elkészített foglalkozási jegyek alapján szakharcászati alaki, majd összefüggően a csapatokkal 
együtt gyakorolva szakharcászati k1,mp!tx lf!f:,ltt!koz.ísf!k .rnrán kdlett 11 fd,ttlt1flikrd dZ /ri11!d/ .rzeruze1tke1 
j(/kúzl!mi. 

Ha végiggondoljuk, hogy pl. a 14. gépesített lövészezrednek a két táborhadtáp működtetése 
mellett egy védelemben levő zászlóaljhadtápjával - a teljes körű műszaki munkák elvégzése mellett 
- bt kellttl f!.).tkoro/ni: a rajá!lásokból a kiépített sebesültgyűjtő fészekből a sebesültek harcszerű hát
raszállítását, az állásokban felhasznált lőszer, egyéb anyag - kiépített század kíszerfelvétclező helyek 
rendszerének m(íködtetésével - történő utánpótlását, a zászlóaljhadtáp minden elemének működ
tetésével az EPK HTPH és törzse nem volt könnyű helyzetben. 

Összességében úgy íté!het6 meg, hogy a hadtáptörzsek eredményesen megbírkóztak a több 
irányú és :.okrétű feladattal. Néhány kérdésben azonban mégis-voltak v!sszatér6 gondjaink. Általá
nosságban tapasztalható, hogy a táborokban a hadtápobjektumok telepítésének rendjét a fiatal 
hadtáptisztek és tiszthelyettesek nem kellően ismerték. Ismereteik a bemutatók során szerzett 
egyedüli tapasztalatokra korlátozódtak. A legtöbb hadtáptörzsnél a fantáziaszegénység vo!t tapasz
talható . 
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A feladatokra történő begyakoroltatás során általános tapasztalatként említhetem, hogy a.fia
tal korosztdó' a hadtJp speádlúfeladatQkra udrí/lHiszilő munkát hiányosan isml'ri. Szinte mindenütt a 
feladatok leegyszerűsítésére törekedtek, mert ezt szokták meg. Számomra megdöbbenést okozott, 
hogy a hadtáptisztek, -tiszthelyettesek hiányosan ismerik a szakasz. rzdwd hadtápbizfoJtídfdnak elvi 
kérdéstit, fr r(~telmiil hfza!!,oJ az ismeret a zdrzlóa(jhadtdp miikMfrémk rendjét illttríen ,1 zászMalj rMelmi 
harcában. Különösen ismeretlenek számukra mindazok a gyakorlati módszerek, amelyek a sebesül
tek harcmezőn történő összegyűjtése, a tüzclőállásokban felhasznált lőszer pótlása, a rajállásban 
levő katonák ellátása vonatkozásában. Mi a magunk részéről levontuk a következtetéseket, és napi
rendre tűztük ezen gond megoldását. 

3. A harc haoltápbiztrm'ttira m~~fert'ezésének. m~wzmnérimk é.r rezeté.rémk tapasztalatai: 

A harc megvívása, és a harc hadtápbiztosítása megtervezése és megszervezése, vezetése során 
a hadtáptörzseknek, a hadtápcsapatoknak minden helyzetben egy időben több irányú és sokrétű 
feladatokat kellett megoldani. A gyakorlat csupán három mozzanatban épült fel, de az egyes moz
zanatok színültig voltak megtöltve gazdag tartalommal. 

a} Eúő mozzanatként hajto1/uk dt,re a határhiztosító rsoportrdtásfedezete alatt a hadosztály mozxrfsl
tásának hefejezfsél, maf!.asahb harrkészllltséf!,be hefrezéase. hadmilveleti átrsoportoJ{tása, szitbontakriztatása. a 
hetiirt ellenséf!, vldtlemmel tó'rténo" megállt'tdw é.r a támadásba való átmenet hadtápbiztoJitásál. Az 
elmodottakból kitűnik, hogy a feladat rendkívül összetett és több új elméleti kérdés gyakorlati 
megvalósítását tűzte napirendre, amelyre érdemes odafigyelni. 

Lényeges kérdés - a mozzanatok alapgondolatát képezte - , hogy az ellenség hadműveleti, 
harcászati kezdeményezésben megelőzött bennünket. A magyar összfegyvernemi hadsereg, amely 
később kiegészült szovjet gépesített lövész-, csehszlovák harckocsihadosztállyal nem az erősebb, 
hanem a kezdeményezést átmenetileg elvesztett pozíciójából törekedett az erőviszonyok megvál
toztatására, a kezdeményezés megragadására, amely a hadtápbiztos{tás eddigi rendszerét új tartalmi 
vonárokkal xazdar,1Iotta. 

A csapatok mozgósítása a békehelyőrségekben került végrehajtásra, a határbiztosító ezred 
fedezete alatt. A THKSZ eléréséval együtt megkezdődött a határbiztosító csoportosítás megerősí
tése, a csapatok átcsoportosítása és a békében kidolgozott védelmi - hadműveleti tervnek megfelelően 
a hadosztály főerőivel, első lépcsőben két gépesített lövészezreddel, második lépcsőben a harcko
csiezreddel védelmi terepszakaszainak elfoglalása. 

Hadtáptörzseinket váratlanul érte, hogy a békehclyőrségben kellett a hadiállományra feltöl
tött ezredek ellátását, előrevonásának hadtápbiztosítását megszervezni. 

A csapatok nem foglalták el a kijelölt és begyakorolt körleteiket, így a hadtápbiztosítást az új 
helyzetnek megfelelően kellett igazítani, és haladéktalanul meg kellett szervezni új, az elöljáró által 
kijelölt, a hadosztály által kezdeményezett ismeretlen népgazdasági, laktanyai és Központhadtáp 
raktárakra támaszkodva az előrevonás és a védőkörlet elfoglalása hadtápbiztosítását. 

A harckocsiezrcd és a tüzérezred az „M" befejezése után a kombinált átcsoportosítási tervnek 
megfelelően a kijelölt körletbe lábon került előrevonásra a kijelölt védelmi terepszakaszra, illetve a 
határbiztosító csoportosítás kijelölt tüzelőállásaiba. 

A hadosztályhadtáp a kialakult helyzetet felismerte és időben intézkedést foganatosított az 
,,M" és előrevonás hadtápbiztosítására, az ellátó zászlóalj kijelölt erőinek gyors ütemű előrevoná
sára, és az első lépcső ezredek beérkezése sorrendjében feltöltési terepszakaszon történő feltölté
sére, felhasznált készletei kiegészítésére. 

Elhatározásunk helyességét alátámasztotta, hogy a tervezett terepszakaszon a harckocsiezred 
és a tüzérezredet üzemanyagai és egyéb anyaggal, a jóváhagyott biztosítási tervnek megfelelően 
ténylegesen és szervezetten feltöltöttük töltősorok alkalmazásával éjjel 21 tonna gázolajjal, 7 tonna 
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benzinnel. Magabiztosan állíthatjuk, hogy ezzel a módszerrel mindenkor megteremthetők a feltöl
tés magabiztos, szilárd keretei, és elérhető, hogy a csapatok a védőkörletekbe teljes mozgó és ki
egészítő készletekkel érkezzenek be, amely a harci és hadtáp készenlét elérését kedvezően befolyá
solja és leegyszerűsíti, egyértelműbbé teszi. 

A hazai területen folytatott védelmi harc során egy sor sajátos kérdéssel találtuk magunkat 
szembe, amelyek figyelemreméltóak és további lépésekre késztetnek bennünket. Ezek kiiziil a Íef!.
/imto.rahhnak flinlket tmr!tm ki: 

- a kialakított helyzetben a kezdeményezés az ellenség kezében van, s erről egy pillanatig sem 
.szabad megfeledkezni. Ez alapja és kiinduló pontja kell, hogy legyen a hadtáp megszervezésére 
vonatkozó elhatározásnak; 

- a lakosság pánikszerű menekülése következtében feszes forgalomszabályozást kell beve
zetni, tartalék utakat kell kijelölni; 

- a kijelölt források igénybevétele mellett az ellenség térnyerésével számolva a hátrább levő 
forrásokat is igénybe kellett venni; 

- a szállító eszközök egy részét fel kellett készíteni az ellenség betörése esetén a sebesültek 
hátraszállítására, a nemzeti értékek kimentésében való részvételre, illetve osztagokat szervezni a 
nem szállítható készletek megsemmisítésére; 

- a polgári lakosságot, a helyszíni erőket, eszközöket, építő-műszaki anyagokat be kellett 
vonni a műszaki munkák elvégzésébe, kézi és gépi rakodási feladatok végrehajtásába; 

- a hadosztályhadtáp feladatává vált a szomszéd hadtáptörzzsel való együttműködés meg
szerveZ(·sének, a megerősítő és támogató erők hadtápbiztosításának koordinálása, amelyet első 

esetben J,:,yakoroltunk. 

Az újszerű ellátá'ii elvek gyakorlati megvalósításából eredően a hadtáp megszervezése során 
kiemelt figyelmet fordítottunk a hadosz1Jlrhadtáp tf!.)'!ittmlikúdéJ megrzmiezi.sére. Az együttműködés 
megszervezése magabiztos kereteket ad a feladatok végrehajtásához. Ez az együttgondolkodás 
alapja, a csdekvés kiinduló pontja. Újszerűen vetődik fel az együttműködés fontossága a megerő
sítő és támogató csapatok hadtáptörzseivel. Lényeges kérdésként tekintettük a csehszlovák harc
kocsihadosztály-hadtáppal való együttműködés és együttműködési híradás megszervezését, ame
lyet a csehszlovák Hadtáp Vezetési Ponton vezettünk le. Megítélésünk szerint célszerű módszer
nek tekinthető az együttműködés térképen történő megszervezése, vagy ha erre nincs lehetőség, a 
PK HTPH elhatározásának vázlaton, összekötő tiszt útján való eljuttatása és rádióforgalmi adatok 
kicserélése. Örömmel töltött el bennünket, amikor a támadás megindulását követő percekben a 
rsd1szlovák hadosztály Hadtáp Vezetési Pont rádión adott kö1.lését első esetben meghallottuk. 
(!gy tűnik, az ilyen jellegű együttműködés tekintetében még az út elején járunk, de máris felvető
dik hazai területen a polgári közigazgatási és pártszervekkel való ezred-, hadosztályhadtáp együtt
működés fontossága, ellenséges területen pedig ugyanezen szerveknek a követelmények meghatá
rozása. A helyes ösvényt ez irányb.-1. kell kitaposni. 

Egy dologb,rn magabiztosak lebetünk, egyre több a felhasználás, állandóan növekszik az után
szállíüsi ldadat. Nyugodtan állíthatjuk, a hadtáp ezeket a feladatokat saját erejéből megoldani nem 
képes. l"elvetödik a kérdés, hogyan tovább? Szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hogy harcoló csa
patokat rakodási tcldatokra igénybe vegyünk. Összfegyvernemi parancsnokokkal egyeztetve néze
teinket. az a véleményünk, a hadosztály-, czredha<lrápot meg kell erösíteni összfegyvernemi alegy
ségekkel, a hadtápharcbiztosítása, a szállítmányok, sebesültszállító oszlopok kísérése, utak, műtár
gyai órzésére, védelmére, a rakodás érdekében pcdlg igénybe kell venni a polgári lakosság erőit, 
eszközeit egyaránt. S ez új módon veti fe! az „tgJii1tmtlkiitlé1" kérdéseit a polgári közigazgatási szer
vekkel . 
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Következtetésként úgy ítélhetó meg:, hogy a betört ellenség elhárítása hadtápbiztosítására 
hozott elhatározás soha nem olyan szilárd, mint a támadásé. Számos befolyá5oló tényezővel kell 
számolni az ellenség térnyerését, az ellátás forrásaira gyakorolt hatásait figyelembe véve. 

b) J\ mdwt!ik mozza1k1tb<111 kaü/1 wr .;z rllauif!. f,í e/lmd/Mri rrma!t1 dttiir8e. a sika kif~jleszté.re. az 
ellensi,; 1/lwcr11jJJ.rdnak dhírítda haJtJJ1hiztr,úttisám. 

A mozzanat legfontosabb sajátos vonásait képezték, hogy a „fogható" erőkkel, a csehszlovák 
hadosztállyal együttműködésben, a betört ellenség bekerítésévcl, majd a főcllen5.llási vonalra való 
kijutással párhuzamosan készitettük eló közö_~ áttörési szakaszon szovjet hado:;ztállyal együttmű
ködve az áttörést. A hadtápbiztosítás tekintetében meghatározó kérdésként kellett figyelembe 
venni, ho,i..,ry a hadosztály 4-5 napja harcban állt és jelentősek, 30-35%-os veszteségeink és a hadtá
poknak ellenséges területen kell működni. 

Az elhatározás lényegét képezte, ho!,ry a fő ellenállási vonal előtt a liiztlőál!dsokba kitgészlt{/ 
/(/szerké.rzlctfket halmoztunk fi. az áttürésben részt vevő csapatokat tehermcntesítcttük, a hadtáp első 
lépcsőket előrevontuk, a második lépcsőket felkészítettük az áttelepülésre. 

A tervezett lőszerfelluszná!ás meghaladta az 1500 tonnát és a napi össz anyagfelhasználás 
elérte a 2.300 tonnát. 

Őszintén meg kell mondani, ez a feladat most is, és éles helyzetben is szinte megoldhatatlan 
feladatok elé állítlutja a hadoszrályhadtápokat. Ezért egyes időszakokban szinte minden eszközt a 
lőszerszállítás szolgálatába állítottunk, széleskörűen alkalmaztuk a tranzitálást, az irányszál!ítmá
nyokat, a csapatok szál!it0 eszközei bevonását. 

A viszonylag keskeny áttörési szakaszon az ESH-t telepítettük, tartalék SH-t készítettünk fel. 
A hadosztály egészségügyi zászlóaljat az áttörC:·s főirányába telepítettük. Az egészségügyi zászlóalj 
ténylegesen is települt és fogadta a magyar, szovjet, csehszlovák hadosztályok imitált sérültjeit, 
amelyet az államtitkár elvtárs és nemzeti hdyettesei is megtekintettek. 

Ilyen helyzetben kiemelt figyelmet kell fordítani a sebesültkiürítés megszervezésére, a meg
erősítő erők és tartalékban levd hadosztály típusú segélyhely kiürítő eszközeinek együttes felhasz
nálására, az áttörés megkezdése előtt az ESH-re történő előrevonásra. 

Amikor a HDS egy 6-8 km keskeny szakaszon két hadosztály főerőivel hajtja végre az ellen
ség fő ellenállási vonalának áttörését, elgondolkoztató, van-e lehetőség, et,ryáltalán szükség van-e 
az áttörési szakasz kiszélesítése és mélységben történő kifejlesztése előtt 6 km-es terepszakaszon 
5-7 ESH, dd. SH mögött két hadosztály típusú segélyhelyet telepíteni. 

Ebben a helyzetben az 'áttörést végrehajtó csapatok egészségügyi biztosítására előbb a tű., 
létü. ESH, DSH-t, a mélységben az egyik hadosztály felelősségével a megerósítésként kapott ö. eü. 
o.-t célszerű telepíteni. 

Az áttörés 'sikeres végrehajtását követően - a harchelyzet, a sebesültek számának, a már tele
pült segélyhdyek terheltségének figyelembevételével kell telepíteni az áttörést végrehajtó gl. és hk. 
ezredek segélyhelyeit és újabb ö. eü. o.-kat (HSH-kat). 

A mozzanaton belül kellett megszervezni az ellenség nagy erejű elkncsapásában való részvétel 
ha<ltápbiztositását l:s a TÖPFE állandó veszélyének alkalmazása mellett. 

Kiemelten fontos feladatnak tekintettük a hadtápok felzárkózását, figyelembe véve a TÖPFE 
alka!mazúsának veszélyét. de számolva :l támadás fclúj[tásának tényével is. 

Ilyen cserben a hatitil.p tO er6kifcjtését három fontos kérdbre célszerű össszpontosítani . .\', rc
:,,fuu1: az e,mxkk íi.:lröltéséTe, kiegéslÍt6 kfadetek létrehodsjsal; a tör11cges sl'1i.ilési w'.llok fclsZ2-
r-;-iolására; J hadtáp élet- és működöképességének hely1d.lLtfisára. Már az elhatározás meg:ilkotJsa 
során a PK HTPll-nek dőre kell tekinteni. g:ondobtban le kell játszódni a harc kimenetele dkép-



zelhető változásainak és abban mi lehet a hadtáp tevékenysége, a vezetés helyreállítása után: a har
cot tovább folytató egységek azonnali feltöltése; a tömegts sérülési gócok felszámolásában való 
részvétel; a hadtápot ért csapás felszámolása során. 

Összességébtn úgy ítélhető meg, hogy a PK HTPH-ek hadtáptörzsek helyesen értelmezték a 
feladatokat. Szinte mindenütt a tényleges végrehajtás visszatükrözte a megalapozott elhatározások 
lényegét, az újszerű megoldások keresését. 

e) HimnaJik m1,zz,m<1tk/u1 ht1jfot1Hl t(1;n" l<f,r1,1d.i•jd1íjild1d/. d Dmhht w/rí ,ítkdú ú a .,ikrrk~/lj
krztú hldtápbi::fo.,/hírdt ú e/ hi,1Jr,sztiil1 hnd;ri/ m/f! k/11111ti.f.ÍI. 

Fontos tapasztalatként szcrctnl'.m közreadni, hogy ilyen helyzetben jól meg kell vMasztani a fo 
erőkifejtés irányát. Melyek lehetnek ezek: 

- a légi rohamcsoportok, dcszantok hadtápfelkészítése; 

- a visszavonuló ellenséget pusztító csapatok teljes feladatra való megerősítése anyagi készle-
tekkel, hadtáperőkkel és -eszközökkel; 

- a csapások eredményeit kihasználva előretörő, az átkdést végrehajtó csapatok feltöltési 
terepszakaszon való feltöltése a folyó előtt; 

a segélyhelyek rendszerének kié-pítésc az inncnstí és a túlsó parton; 

- végül a hadtáp átkelésének megszervezése két ütemben deszant eszközökön, majd hídon. 

A felsorolt fontos feladatok zömét a hadosztály és a kijdölt csapatok hadtápja ténylegesen is 
végrehajtotta. Összességében azt tapasztaltuk, ho.i,ry a csapások eredményeit kihasználva elóretörő 
csapatokat a k1izbaJr!fc/Jii/tt:,{ !cnp.rz,d:<1cok/l/1 11e1111Jt1k lr,\zon/, h,mtm k1i/ii11iüt11 ii2tllldllJ'il[!./(dÍ é.r mdr 
(l/lJ'dgokka! is jt! kdl ti,ltmi. 

Az átkeléshez előre ki kell vinni :iz ezred típusú ÁSH-ekct. és :1z „első hullám"-ban már át kell 
juttatni egészségügyi erőket, ilmr/i l'i/!ttl /r i7tdHgéÍJht!IJ/ d11zzdd, kt1/1t1ritJ,,n. r.lZ tlld/d.r m/n'// d!lan
drían niire!rt. 

A légi rohamcsoportokat tehermentesíteni kell, ugyanakkor egyes anyagokból tartalék készle
teket kell létrehozni. Lénreges kér<lé:-.m.·k kell tekinteni, hogy orvost biztosítsunk, teremtsük meg 
az első orvosi segély beszűkített formájú feltételeit. 

Összességében úgy ítélhető meg, hogy a hadtáptörzsek, hadtápegységek szilárdan helyt álltak, 
szervezetten végezték a törzsmunkát és tényleges ellátási feladatokat. Külön is hangsúlyt frdemel, 
hogy a bemuta/rí je!lcgJtÍ 1/nJÍ(j!pW is lt'.1;ni1dj/ott JIMdtok mindm esdbm l'.f mindm hc!JZftbm dÍdpt'dŐm 
(ús:h.mf.bu,1 J/ltdk a tá~rlcger dl.ítJ.r_r,;/ /'.r bt!dpiil!ck a PK HTPH clhttüírnzdsdhd. é.• miyjrlmtd a hizlosi
td.ri !U"l bm. 

Szdmo.r ld/!drzta!atr,t .rzautiink d ht1!.irhiztos!Íri trr,Jwrt1J.r1Mr, t1 mozt,rí.rúd.r. /(,erők kúzm/8 t!iré.re .wr
rmJj/hm liirtimí' d~árondsa haJtJpbiztr,s/1,foínak 1g_Jid1jú" tunzist tmi!tt(n. Tapasztalatainkat új voná
sokkal gazdagította d hdd„ulre!di m/(rs(1;h ht1iirl dlm.1,f. mrgd!lítd.rd. a kadtmirqezú n11r.raxadása had
tJphiztor1Msd11ttk rmgl1rr(dr/hu1. llilJ!_i'Zl·/"/'uir/hm. Számos új elemet tartalmazott az d!!ifr/'.(, (IZ irőszako.1 
/i1(pid1kdé..r ú az idu/:,lt1m lurowdi cloNtk hildtdphi::tositdrd11ak l'(Zt/t'.r1. Tovább léptünk és új vonások
kal gyarapítottuk a hd1/,dp 1gpittm1ikf.i,/ú/ más 11cmzc!if!'.r:/í haJosztJll1A d h.tdo.rztd(r .rú1jdhan lnrl pol
gJrí kiiÚJ!.azgt1tdsi ú pdrtszcrrc.utdkd. ú újr:anlm I i!Í1Í.1'/Jr,!!11h mtg" /J;u/oJztd!y .rdzjdhan ln·í/ hatdrliriih, 
mcgerrfoírí' 11" tJmogiltrf mik h.1Jtdphiz11,_r1M.1if had11Jztd(J szi11t1í rír.rzcfi,gdsáJ ú krum/indUsd/. 

A gyakorlat összegezett tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a hadtáptörzsek, hadtápcgységek 
képesek háborús feladataik megoldá~:íra, egy időben töhb irányú tevékenység hadtápbiztosításá
nak vezetésére. 



A hadtáptörzsek reálisan ítélték meg a kialakult összfegyvernemi és hadtáphelyzetet, képeJek
mk h/Zrm}'ldtt1k dZ i?jszml t!ml!tti ktrJird kwlemÍfl}'fZli !lllf!.talóJltásdr,1. Jó irányba haladnak előre az 
ideiglenes és új harcrendi elemek hadtápbiztosításának megszervezésében, ti míllltáwk iiuze/Ogd.rd
ht111. az t:f!.l"iilfm1ik1idú r~r:.rehajtJrdhan. 

Azt is tapasztaltuk, hogy hadtáptörzseink az érvényben levő növekvő számú hadtáp vezetési 
okmányokat az t!rJrJJ11knt1k mef!./dtf,; mi/iséy,hen mm rnltak kipestk kim11nkdlni. a számítástechnikai 
eszközöket kihasználni. Nem került teljes mélységben kimunkálásra a szállítások megnyugtató 
megszervezése és hiányosak a szállítás vezetésének módszerei is. 

Az iiíszegizdt lt1pt1sz1itlu1!1k t1!t1pjdn t~l!,kiiátkt-zldilkint mrxdllap,íhatjuk: 

1. Az e.·, ho. -gyakorlatok hadtáp anyagi-technikai feltételeit a korábbi hazai és külföldi gya
korlatok tapasztalatai alapján éves gazdálkodási célkitűzésként kell megvalósítani, tartalékokat 
képezni pénzben, anyagban, szolgáltatásokban. 

2. A harcászati, szakmai továbbképzéseket, rörzsgyakorlásokat, mód~zertani bemutató foglal
kozásokat, a hadtápalegységek szakharcászati foglalkozásait, szakharcászati gyakorlatait a tervezett 
ezred-, hadosztálygyakorlat témakörének alárendelve kell megszervezni. 

3. Tovább kell növelnünk a PK HTPH-ek jártasságát, a fiatal ellátó-szállító tisztek számára 
pedig megfelelő alapokat, módszereket kell adni a csapatok vasúti szállításának megszervezéséhez, 

a gyakorlati munkához. 

4. A kialakított és jól bevált csapatok komplex anyagi feltöltés rendszerét. módszereit - az új 
harcászati, szakharcászati elvekkel összhangban - célszerű kifejlesztenünk a hadosztály megerősí
tésként és támogatásként kapott csapataira is. 

5. Elméletileg is korszerűbb alapokra kell helyezni u .1zdll/td.,. ,u ,u~1agmfJzgt1!dr tauzúit. 

amelyhez meg kell találni a formalitásoktól mentes hatékony rendszert és ag}(lkfJr/t1ti nuidrunkd. El 
kell érnünk, hogy az egység és maeg. hadtáptörzsek képesek legyenek a harcnapi anyagszállítások 
teljes mélységű megbízható megszervezésére és végrehajtásának feszes kézben tartására. 

6. Tovább kell lépnünk, djiixadhatríhhd kt!l tomii11k d rrhe.riilt,-k h,1rcmwí11 tiir!r:,u; 1ir.rzq,'11iitú(r1ek. 
a rajállás és a zászlóalj ellátó tagozat közötti ellátási feladatok és a kereskedelmi kiszolgálás korszerű 

m1idrzmi1. 

7. A gyakorlati tapasztalatok és az MN FVTfCSF-MNHF együttes intézkedése alapján ki 
kell munkálni a h1!d!df' 1tdmik11i cszkiizlik tnh11ikcú hiz/r!Jitd.r1Ílhlk rendjét. Meg kell teremteni a végre

hajtásának tárgyi feltételeit. 

8. Korszerű, nJ!is uluJH1krt1 kell ht!1n11i a ht1,ltdphiztfJr1íd.( !tmz(r(t. Olyan vezetési okmányokat 
kell kidolgozni, amelyekre a ha<ltáptörzsek harckörülmények között képesek. Vissza kell szorítani 
a bürokratikus, idejét múlt vezetési okmányok visszaállítására irányuló törekvéseket. J\ ht1dr1.1ztJ
/i11kn11k. d HDS-11d. tl t,mintizddli(k 1r.1.r<r:.u111 fd kd/ lijmi il nzi!l'.ri 11kmd1111,k k1Jr.rz"nlrli,:fr ú rg1.r':('d 
kiiutt!mh11rmdrzm én'in1ertí(r1 /rdd(hm. 

9. Nem lehet tovább halogatni, új t1!t1p1,krt1 kt!l lxf1wli dZ FVTSZ ú d b,1JMp ,gyittm1íkiiilúú11k 
rwdjt!. le kell szabályozni a harci-technikai anyagi biztosítás rendszerét. 

10. Tovább kell tökéletesíteni a hadtáp együttműködés jó irányba előrehaladó rendjét, tartal
mát, a szomszéd hadosztályokkal való kapcsolat tartását, a hadosztály sávjában levő átalárendelt, 
megerősítő, támogató csapatokat HOPK HTPH által megvalósuló hadtápbiztosításának koordi
nálását és végül hazai és ellenséges területeken a közigazgatási szervekkel való együttműködés terü
leteit, s polgári lakosság, ellátó források, erők, eszközök igénybevételének lehetőségeit. 

Befejezésként hangsúlyozni szeretném, a „Duna-85'' hadműveleti-harcászati gyakorlaton csak 
elemeiben, s nem igazi klasszikus formájában valósult meg a hadosztály harcászati gyakorlat. Ezzel 
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számolni kell a tapasztalatok felhasználása során. Emellett a feldolgozott témák felölelték a legkor
szerűbb harcászati elveket, gyakorlati módszreket és tiszta forrását képezték a hadtáp biztosítás kap
csolódó elméleti fejlesztésének és gyakorlati módszerek megvalósításának. 

A hadosztályhadtáp erőfeszítéseket tesz az elkövetkezendő években az ezred harcászati gya
korlatok, a törzsek felkészítése során a tiszta forrásból merített tapasztalatok hasznosítására, a 
hadosztályra tartozó kérdésekben az ellentmondások feloldására. A hadtápbiztosítás új elvei gya
korlati megvalósítása általánosítása érdekében levontuk a szükséges következtetéseket és alkotó 
módon felhasználjuk az 1986. év legjelentősebb hazai, nemzetközi gyakorlatán a katonaélet sűrűjé
ből merített tapasztalatokat . 
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