
„KÁRPAT-85,J éleslövészettel végrehajtott harcészati 
gyakorlat hadtépbiztosftésénak tapasztalatai Skrabán László ezredes Az utóbbi ötéves tervidószakokban a Magyar Néphadsereg és a Varsói Szerződés tagállamai h�seregeinek törzsei, magasabbegységei, egységei és alegységei között egyre szorosabb kapcsolatok jöttek létre a parancsnokságok, a törzsek, a csapatok - együttes - közös felkészülése és kiképzése területén. , Ezek a rendezvények mindig kiemelkedő szervezési és módszertani színvonalon kerültek lefolytatásra, igen hasznosak voltak mind a gyakorlatot tervező-szervezők, mind a résztvevő állomány sz.hnára.- Elősegítették a parancsnokok, törzsek és csapatok tábori kiképzettségi és harckészültségi színvonalának emelését, valamint a szövetséges hadsereg közötti fegyverbarátság erősítését, a harci együttműködés fokozását. Az ilyen közös rendezvények - gyakorlatok során szerzett tapasztalatok meghatározott értéket képviselnek a szövetséges csapatok számára, jól felhasználhatók a felkészítés és kiképzés hatékonyságának növelésére. A Magyar Néphadsereg Vezérkara és az Egyesített Fegyveres Erők Parancsnokságának egyeztetett kiképzési tef\'.e alapján 1985. augusztusában a Kárpátmelléki katonai körzetben .KÁRPÁT-85 " fedőnéven közös, éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlat került levezetésre. A gyakorlaton a Magyar Néphadsereg részéról: a HM, az 5. HDS, a 11. hk. ho. operatív csoportjai; a 15. gl. e. teljes béke állománya; a hk. ho. hír. és kom. z. kijelölt állománya mintegy 1900-2000 fővel, 405-!iarci és gépjármú technikai eszközzel; 900 t hadtáp és fegyvernemi anyaggal vett részt. A SZU HDS részéról egy gl. hadosztály törzs, egy megerősített gl. ezred, kijelölt légierő, légvédelmi, műszaki, harcbiztosító egységek vettek részt. A gyakorlat tárgya volt: a gépesített lövésezred kombinált menete, ÖPK elfoglalása. Menetből indított támadó harcának megszervezés� és végrehajtása éleslövészettel egybekötve. Kedvező terepszakasz birtokbavttele, majd védelembe való átmenet az erőfölényben levő ellenség ellencsa-· pásának elhárítása céljából. A gyakorlat fő célkitúzéJti: az MN részéról fi/mérni az ezredparancsnokság és törzs, az alegységparancsnokok felkészültségét a kombinált menet, azon belül a nagytávolságú közúti és terep menetek, a harcfeladatok megtervezésében, megszervezésében és vezetésében, az együttműködés megvalósításában; az alegységek kiképzettségét és lókészségét; a harc és gépjárművezetői állomány vezetési készségét; az ellátó-kiszolgáló alegységek képességét a bonyolultan jelentkező feladatok végzésére. A gyakoroltatással tökéletesíteni: a parancsnokságok operativitását, vezetési készségét; az alegységek felkészültségét, ezen belül a járművezetők vezetési készségét és képességét a technika kiszolgálásában, a lövő állomány lókészségét, az ellátó és kiszolgáló állomány feladatait sajátos viszonyok között, mint a nagytávolságú (hazai és külföldi) vasúti szállítás és kombinált menetek (átcsoportosítás) közúton és nehezen járható erdős-hegyes, vízi akadályokkal nehezített magashegyi hadiutakra lánctalpas harci technikával. 28 
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A gyakorlat főbb mozzanatai voltak: I. 1985. 07. 24-29. között a vasúti szállítások végrehajtása, a kombinált menetet végrehajtó állománnyal MUKÁCSEVO ÖPK elfogWása, majd a menetek megszervezése; II. · 1985. 07. 30-31. a nagy távolságú lánctalpas és közúti menet végrehajtása, a lánctalpas harci technika 140 km-es menet utáni vasúti szállításának gyakorlat körzetébe történő végrehajtása; VEA működtetése; III. 1985. 08. 01-03. a tábori élet- és szolgálati rend kialakítása, felkészülés a harcászati gya-
�� IV. 1985. 08. 04-06. a támadó harc megszervezése és végrehajtása; V. 1985. 08. 07-12. a vasúti visszaszállítások végrehajtása. A gyakorlatok kombinált átcsoportosítására kijelölt menetvonalak katonaföldrajzi jellemzése: a kerekes eszközök részére megszabott menetvonal MUKÁCSEVO-tól SZTRIJ-ig a Kárpátokon vezetett át mintegy 160 km hosszúságban. Ez a menetszakasz sok emelkedőt, lejtőt és szerpentint tartalmaz. A hegycsúcsok magassága eléri az 1200-1600 métert. Nagyszámú éles kanyar és műtárgy található ezen a szakaszon. SZTRIJ-től DUBROVICA-ig, a táborhelyig az út sík területen folytatódott közepes nagyságú lakott területen keresztül. A menetvonal össz hossza 280 km volt. Az útburkolat végig jó minőségű aszfalt. A gépjárműforgalom mind nappal, mind éjszaka egyformán nagy volt. Esős időben az út síkossá vált, ez nehezítette a gépkocsivezetők munkáját. A lánctalpas eszközök részére a gyakorlat megkezdése előtt 3 hónappal derítették fel és jelöl, ték ki az útvonalakat. A szemrevételezés alkalmával pontosítottuk a szovjat elvtársakkal ezen útvonalat MUKACSEVO-tól SZAMBOR-ig. A menetvonal az ukrán Kárpátok ÉNY-i nyulványain került kijelölésre közel a Csehszlovák és a Lengyel határhoz. Kiemelkedő hegycsúc sok: GORA-DUNAUKA 1018, GORA POLONYINA RUNA 1479, ZAVADKA 1176 méter magasak. A hegyhátak szélesek, laposak. A lejtők és emelkedők erdővel borítottak és meredekek ( 10-14 fok). Az oldalakat patakvölgyek és metszódések szabdalják. A domborzati viszonyok és az összefüggő erdőségek az utakon kívüli területek járhatóságát jelentősen akadályozzák. Esőzések után a kötött talajok erősen feláznek, és ragadóssá, sárossá válnak. Néhány hegyháton mély, mocsaras terület található, ami lehetetlenné teszi a mozgást egész évben. A hegyeket túlnyomórészt lombos erdők (tölgy, bükk, gyertyán), kisebb mértékben erdei fenyők fedik. A fák magassága 10-30 m, törzsvastagságuk 0,30-0,60 m, távolságuk 3-6 m. A talaj vályogos - agyagos - köves. A nyár forró és száraz. A hőmérséklet nappal 28-35 C fokot is elérte, éjszaka 10-15 C fok volt, az esők rövid ideig tartottak és igen kiadósak voltak (nyári záporok). Ahhoz, hogy a kijelölt útvonal teljes hosszában a KÁRPÁTOK-on keresztül járható volt, nagy mennyiségű műszaki munkálatot kellett elvégezni a szovjet elvtársak részéról, amit magas színvonalon elvégeztek. Ilyenek voltak: vízmosások földmunkái, erdőkben út kijelölése és megépítése, mocsaras területen dorongút építése, megkerülő útvonalak kijelölése és megépítése, emelkedők és lejtők földmunkái, utak szélesítése, a menetvonalon található nagy terméskövek eltávolítása, műtárgyak, elsősorban hidak megerősítése stb. A nagy távolságú menet megszervezésére, a feladatok lejuttatására, értelmezésére, az állomány és a kijelölt eszközök felkészítésére 1985. júl. 27-én, 14.00-tól 29-én 07.00-ig terjedő időszak állt rendelkezésre. I. A harcászati gyakorlat előkészítésével is végrehajtásával kapcsolatos elöljárói követelmények A gyakorlat hadtápbiztosítását a CSHSZ I. rész 1. sz. melléklet 39-49. pontjai, az 5. HDS PK 0081/75. sz. intézkedés Il/F. része alapján, valamint az előzetes helyszíni szemrevételezések tapasztalatainak figyelembevételével szerveztük és hajtottuk végre. 29 



Kiemelt figyelmet fordítottunk az előkészítő részleg állományának összeállítására, az elvonuló állomány vasúti szállítása időszakában a szerelvények önálló htp. biztosítása feltételeinek létrehozása, a nagy távolságú menet során- történő ellátásra, a táborokban e/helyezett állomány ellátása feltételeinek biztosítására és a végrehajtás megszervezésére. A gyakorlatra történő tábori felkészítés és a gyakorlat időszakában az elvonuló állomány htp. szükségletei pótlását központosítottan a 15 .  gl. e. megerősített htp. szolgálata végezte. 1. A gyakorlat során a kóvetkező any�ellátási fo"ásokka/ számoltunk: Az előkészítő részleggel honi területről fedett vagonokban kiszállított, a SZH-től igényelt és átvett készletekkel, továbbá a futár repülőjáratokon utánszállított anyagokkal. Az elvonuló htp. aeg.-ek harcértékét úgy határoztuk meg, hogy az egyes csoportosítások ( táborelőkészítő részleg, menet ellátását végzők, főerők, valamint a vasúti szállítás időszakában az egyes szállítmányok) önálló htp. biztosítási feltételekkel rendelkeztek. A htp. állomány kijelölésénél elsősorban kettős beosztású (gk. vez.-raktáros, seb. száll. gk. vez.-eü. katona, írnok-felszolgáló stb.) katonákat vettük számításba. A kiválasztásnál az oroszul tudókat helyeztük előtérbe. 2. A tábor előkészítése: A tábor felépítését és berendezését saját erőkkel és eszközökkel hajtottuk végre az 57/1980. HDS PK-i intézkedésben meghatározott követelmények szerint. A tábor felépítéséhez és működtetéséhez szükséges ag. -i készleteket az előkészítő részleggel szállítottuk ki, kettő katonavonattal. A VEÁ és a nagy távolságú menet komplex feltöltéséhez a személyi állományt, anyagi készleteket, technikai eszközöket az előkészítő részleggel ( első két katonavonattal) szállítottuk ki. A tábor előkészítő részlegnek elsősorban az anyagi készleteket szállítottuk ki: a tábor telepítéséhez szükséges anyagokat és eszközöket ( sátrak, tábori ágyak és berendezések, tábori dekoráció, világítási felszerelések, nem romlandó élelmiszerek, ruh. -i anyagok, tartalék alsó- és felsőruházat, szakácsruházat, törölköző, karbantartó-, javító cikkek és felszerelések, latrina és WC építő anyagok). A tábor területén központilag biztosított elektromos áram nem volt, ennek megfelelően kellett az elektromos vezeték és áramfejlesztő szükségletet kiszállítani, kiemelt figyelmet fordítva a hútőgk.-k és konyhai gépek üzemelési feltételeinek biztosítására. A tábor megtervezésénél a kiszolgáló táborszektorban helyet biztosítottunk a SZH által telepítendő katonai mozgóboltnak (avtolavka). A táborban a SZH által biztosított egy fő összekötő elhelyezését, valamint élelmezését az előkészítő részleg beérkezésétől biztosítottuk. A tábor tűzvédelmét saját erőkkel és eszközökkel biztosítottuk. Az elrendelt tábor építési követelményeknek megfelelően az előkészítő részleggel kiszállítandó htp. ag.-okról részletes számvetést készítettünk. Az itt kiszállítandó egyéb anyagokat ( dekoráció, világítófelszerelés stb.) az illetékes fegyvernemi főnökkel egyeztettük és a berakást koordináltuk. A tábor előkészítő részleg szállítmányának összeállításáért és útbaindításáért az E PK HTPH volt a felelős. 
3. Közlekedisi biztosítás: A vasúti és légi szállításokat a HM 015/1976. (HK 6.) sz. utasítása alapján szerveztük és hajtottuk végre, szigorúan betartva a harcászati szabályzat 11. sz. melléklete, a katonai szállítási utasítás I. rész 200. pontja (8. fejezet) előírásait, valamint a Közl./10. sz. utasításban meghatározottakat. A csapatszállítás tervezését és irányítását vasúton az MN és a SZH Közi. Szolg. Főnökségei szervezték a gördülő- és szállítóanyag eszközigénylések alapján. A vasúti szerelvények biztosítása a leadott igénylések alapján történt. 
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A szállítmányok berakása is kirakása: Berakóállomások: Szombathely, Tata. Kirakóállomások: Mukacsevo és Dobroszin. (A gyakorlat végén ezek voltak a berakóállomások is.) Az előkészítő részleg szállítmányainak átrakása, fogadása és átadása a határellenőrző-áteresztő pontokon, valamint a bevezetés SZU területére a szovjet vasutak, valamint az MNK. KM között érvényben levő megállapodások alapján valósult meg. Az ehhez szükséges szerveket és képviselőket az illetékes KSZF-ségek biztosították. A vasúti szállítás során az új típusú rögzítóeszközök használata a teljes menetvonalon elfogadott volt. ·1> Tartalékként elszállítottunk vonatonként 10 klt hagyományos (kötözóhuzal) rögzítóanyagot. A technikai eszközök rögzítését a fenti utasítások előírásai, valamint a be- és kirakóállomásokon szolgálatot teljesítő KSZF-ség képviselője követelményei szerint hajtottuk végre. A felkészülés időszakában a vasúti szállítás irányítására kijelölt szolg. személyek részére (Közl./10. sz. ut. 99., 102., 105. pontjai, valamint az 1982. évi uzsai módszertani bemutató alapján) a ho. SZSZF foglalkozást vezetett le 1985. 07. 23-ig. A gép- és hjmű. vez. állomány részére szintén levezetésre került az előbbi időpontig vasúti rakodási módszertani foglalkozás, a teljes személyi állomány részére ki lettek hirdetve a biztonsági rendszabályok. Kiemelt figyelmet fordítottunk a ZIL-131 típ. hűtő- és kenyérszállító gk. vez.-k begyakoroltatására, a felépítmény emeléséhez szükséges emelókereteket a ,4. sz. VERA-tói (Győr) biztosítottuk az 1985. 07. 26-tól, 08. 20-ig terjedő időszakra. Az előírt tervokmányokon kívül szállítmányonként rendelkeztek a következő okmányokkal: - 11. hk. ho. PK-a által aláírt és a ho. körbélyegzőjével ellátott ,JEGYZÉK" és .KIMUTA-TÁS"; - 3 db katonai szállítmánylevél + 3 db jegyzék; - 4 db SZMGSZ fuvarlevél+ 5 példányos rovatlap; - bárcák 2-2 példányban rakmintás technikát és veszélyes anyagokat (VÁK) szállító vago-nok után; - név szerinti kimutatás a szerelvényen utazó személyi állományról. · Az SZMGSZ fuvarlevelet és bárcákat a berakó-vasútállomáson szereztük be. A szerelvényekkel kiérkező fedett vagonokból Dobroszin vasútállomáson nem romlandó élelmiszerek és kenyérliszt, burgonya, tartalék ruh. -i ag. -ok, sátrak, hajtó-, kenó- és karbantartó ag. -ok, tűzifa, valamint egyéb ag.-ok tárolását megszerveztük, VEÁ-ként működtettük, az anyagkiadások rendjére intézkedtünk. A vagonok őrzés-védelmét saját erőink és eszközeinkkel végeztük. Az állomásra SZH 1 fő tts. segítőt kirendelt. A vasúti szállítás során Dobroszinig 50 órával, Munkácsig 36 órával számoltunk. Az előírt ( 10, 5 nap) pontosításokat minden esetben végrehajtottuk szolgálati úton. A lőszer átmálházását átszerelt szovjet vasúti kocsiba Szombathely vasútállomáson hajtottuk végre úgy, hogy az első előkészítő szerelvénnyel indítottuk útba. A gk. szállítások SZU területén történő lebonyolításának menetvonalait az előzetes szemrevételezés során SZH és MN közlekedési szervek képviselői megadták, a forgalomirányítást a SZH és MN erői közösen végezték. A gyakorlat előkészítésével kapcsolatos ag. szállításokat az MNHF 108/1982. sz. int. alapján, a takarékosság szem előtt tartásával - diszpécserszolgálat koordinálásával - hajtottuk végre. 31 



4. Egészségügyi biztosítás: 
Az eü.-i biztosítást szervezetszerű és megerősítésül kapott erőikkel és eszközeikkel, valamint az SZH által kijelölt kórházak igénybevételével szerveztük meg és hajtottuk végre. Ezred eü. szolgálatát megerősítettük: 4 fő tart. orvossal, 4 db sgk. -val, 2 fő eü. tts.-sel, 2 fő eü. katonával. A ho. EÜSZF 1985. 07. 23-ig a gyakorlatra elvonuló állomány részére foglalkozást vezetett le az ön- és kölcsönös segélynyújtás, sérültek ellátása, szállítása tárgykörből 2 órában. Az elvonuló állomány csapatorvosi szűrését 1985. 07. 15-ig hajtottuk végre. Igény esetén katonai szűrócsoportot biztosítottunk 1985. 07. 16-ra Szombathelyre. A ho. op. csoport szűrését az MN 6. sz. KK-ban (Győr) végeztettük el. Az elvonuló állomány 30 napos eü. -i ag. -i készletét kiszállítottuk. A készletek összeállításaltor számoltunk az esetleges kígyómarásos megbetegedésekkel is. Az elvonuló orvosok rendelkeztek a sűrgósségi, valamint az első orvosi ellátáshoz szükséges eszközökkel. Az erős hatású és kábító, fájdalomcsillapító szerek kivitelét csak az orvosi táskában az orvosok személyes felelőssége mellett engedélyeztük. 
A tábor rendelkezett: betegellátás biztosító, sátorban berendezett rendelővel, annak telepítéséhez szükséges készletekkel, valamint 1 db új típusú kötözógk.-val. 
A személyi állomány fogászati ellátásához számoltunk 1 fő fogorvossal és ( az eü. z. egy MZ) fogászati gk. -val. A vasúti szállítás eü. -i biztosítását szerelvényenként orvossal, vagy felcserrel és 1 sgk.-val szerveztük meg és hajtottuk végre. Szerelvényenként berendeztünk segélyhelyet, meghatároztuk berendezését és felszerelését ( alapul az uzsai módszertani bemutatót vettük), a működésének rendjét. SZU területén a segélynyújtást és kiürítést saját erőinkkel és eszközeinkkel biztosítottuk. 
Kijelölt kórházak a vasúti szállítás során: Mukacsevo, Sztri, Lvov elórevonás során Uzsgorod, Mukacsevo, Szambor, Lvov voltak. A táborban való tartózkodás időszakában keletkező sérülteket saját eszközeinkkel adtuk le -összesen 6 fő - Lvov katonai kórházba, ahol a szakorvosi, szakosított szakorvosi és fekvőbeteg ellátást a SZH biztosította. Az így kórházba szállított személyekről az EÜSZF nyilvántartást vezetett, gondoskodott visszaállításukról. A gyakorlat befejezése után csak a nem szállítható betegeket hagytuk hátra - 2 fő égési sérült - a kijelölt eü.-i intézményben. Hazaszállításukat az MN EÜSZF-ség útján biztosítottuk. A vasúti szállítás menet és táborozás során fokozottan ellenőriztük a higiéniás, járványvédelmi rendszabályok betartását. Megköveteltük, hogy a személyi állomány ivóvizet csak a kijelölt helyen vételezzen, rendszeresen vizsgáltuk annak minőségét. A gyakorlat körzetének közegészségügyi-járványügyi helyzetéről a SZU képviselője a beérkezéskor a szükséges adatokat megadta, a továbbiakban minden lényeges változásról tájékoztatást adtak. A gyakorlatról történő visszaérkezéskor az állomány elrendelt szűrővizsgálatát végrehajtottuk. 5. Üzemanyag-ellátás: A gyakorlaton részt vevő alárendeltek gép- és hjmű. -veik teljesen feltöltött és leplombált üza. tartállyal indultak el a gyakorlatra. A 15. gl. e. hajtóanyagból a gyakorlaton részt vevő valamennyi technikai eszköz után illetményes ho. szintű mozgó- és kiegészítő készletek, kenó- és karbantartó anyagból a gyakorlat teljes időtartamára szükséges mennyiséget kiszállítottuk. Az e. üza. szolgálatát úgy erősítettük meg üza. töltő eszközökkel, hogy a menet folyamán az üza. utántöltést biztosítani 32 



tudták. A nagy távolságú (350 km-es) menet alatti tömeges üza. feltöltést a megt�ndő távolság felénél 160-170 km-es menet után és a körletbe való beérkezéskor biztosítottuk az élm. ellátással és technikai kiszolgálással összhangban. A feltöltés végrehajtására egy lánctalpas és egy kerekes töltősort állítottunk be. A feltöltés végrehajtása után DOBROSZIN VEÁ-ról a leürült töltóeszközöket feltöltöttük és a körletbe való beérkezés előtt a menetet végrehajtó technikai eszközök feltöltését ismételten végrehajtottuk. A feltöltés végrehajtására a 15. gl. e. biztosított 10 db URAL tö. gk.-t, megerősítésül kapott a 25. hk. e.-től 2 db, a 120. ello. z.-től 6 db URAL tö. gk.-t. A 18 db tö. gk.-t hajtóanyaggal feltöltve az előkészítő részleg vasúti szerelvényével szállítottuk ki a gyakorlatra. A menet és a gyakorlat során felhasznált üza. pótlása céljából DOBROSZIN vasútállomáson tartály-, illetve fedett vagonokban tároltunk megfelelő készleteket. A vagonokban biztosításra kerülő hajtóanyagokat úgy igényeltük, hogy azok az előkészítő részleggel kiszállításra kerültek DOBROSZIN vasútállomásra. A táborhelyen berendeztük a tábori üza. raktárt és töltőállomást, melynek működését őrzésvédelmét a HDS PK 32/1979. sz. int. követelményei szerint szerveztük meg és biztosítottuk. A norma szerint szükséges túzoltókészülékeket a helyőrségből szállítottuk ki. A töltőállomáson a gép- és hjmú.-vek feltöltését (a maeg. gjmú.-veivel együtt) naponta hajtottuk végre. A gyakorlatra történő felkészülés időszakában részt vevő egység üza. szolgálata végrehajtotta az elvonuló gép- és hjmú.-vek, munkagépek tartályaiban, a kannákban, hordókban tárolt üza.-ok minőségének és mennyiségének, az üza. technikai eszközök tisztaságának ellenőrzését. A gyakorlat során rendszabályokat foganatosítottunk a takarékossági követelmények érvényrejuttatása, a jogtalan és nem rendeltetésszerű üza. felhasználás megakadályozására. 6. Élelmezési ellátás: Az élm. -i ellátást az ellenőrzött és jóváhagyott étlap alapján szerveztük. Az étlap összeállításánál figyelembe vettük a vasúti szállítások időpontját, a nagy távolságú menet ellátási követelményeit, a táborozás idejét, valamint a dinamika napjait. Úgy terveztük, hogy a gyakorlat színhelyén az alábbi élelmiszerek vételezésére nyílt lehetőség: sertés- és marhahús, nyári szalámi, tej, tejföl, túró, sajt, vaj, burgonya, fejeskáposzta, vöröshagyma, paradicsom, uborka, kenyér. A szovjet hadseregtől átvételre kerülő anyagokról az igénylést magyar nyelven 1985. július 04.-ig az 5. HDS ÉSZF-nek felterjesztettük. A futárrepülő-járattal megs:Zerveztük a zöldfőzelék és gyümölcs, valamint egyéb szükséges élm. utánszállítást. A gyakorlaton a sorállomány részére az I. sz., a ht. és pa. állomány részére a VI. sz. élm. norma volt illetményes, melyek pénzértéke max. 10%-kal lett túllépve. A gyakorlatra a csapatok 3-4 ja. romlandó élelmiszert és kenyeret, valamint 15-16 napi nem romlandó és 5 ja. tartalék (hideg) élelmet szállítottak magukkal az alábbiak szerint: 
Az előkészítő részlegnél konyhavagonban 4 ja. romlandó, nem romlandó élelmiszert, valamint kenyeret és raktárvagonban 12 ja. nem romlandó, továbbá 2 ja. tartalék {hideg) élelmet. 
A hazai területen vasúti szállítást végrehajtók élm. ellátó részlegeinél 2 ja. romlandó és nem romlandó élelmiszert, 2 ja. kenyeret és 1 ja. tartalék (hideg) élelmet. 
A menet élm. ellátására szervezett ellátó pontokon ( előre és a szerelvények ellátásától függetlenül készletezve) 2 ja. romlandó és nem romlandó élelmiszert Záhonyban a HDS által kirendelt egységtől vételeztünk 2 ja. kenyeret, valamint l ja. tartalék (hideg) élelmet. 
A személyi állománynak kiadásra került: 1 ja. tartalék (hideg) élelem és l ja. tartósított (fóliás) kenyér. A va.,úti szállítás során ht. állomány étkeztetését a tiszti személyszállító vagonokban a KSZFség által biztosított vasúti étkező asztalokon, a tábori tiszti étkezde felszerelésével szerveztük. A 33 



sorállomány étkeztetését a leg.-i személyszállító vagonokban, evőcsészében biztosítottuk. Vagononként megteremtettük ezen eszközök mosogatásának és fertőtlenítésének lehetőségét. A vasúti szállítás során a feketekávé főzését - a konyhavagon kivételével - a többi vagonban megtiltottuk. 
A menet során a komplex feltöltések helyén telepítettünk élm. ellátó pontokat, és a beérkezők részére folyamatosan melegétkezést, ivóvízellátást biztosítottunk. A táborozás és a gyakorlat idejére főzőpontokat működtettünk, ahol berendeztünk pk.-i és tiszti étkezdét, a sorállomány részére étkezősátrat. A sorállomány étkeztetését evőcsészékből, saját evőkészlettel szerveztük. A ti. -i és tts. -i állomány étkeztetését porcelán étkészlettel végeztük. Rendelkeztünk 30 főre tartalék ti.-i és 100 főre legénységi étkezde felszereléssel az esetenkénti baráti látogatások biztosításához. Az előkészítő munkákhoz táborparancsban naponta biztosítottunk konyhai kisegítő munkásokat ( minden 50 fő étkező után 1 fő), kiszállítottunk konyhai gépeket (burgonyahámozó, kenyérszeletelő, univerzális konyhagép stb.). Megteremtettük a 3 fázisos mosogatás feltételeit, biztosítottuk az állandó melegvizet és tisztító-, fertőtlenítő anyagot. A gyakorláson részt vevő állomány részére megszerveztük a meleg ebéd MKO-ban történő kiszállítását és kulturált kiosztását. Telepítettünk tiszti és legénységi étkezősátrakat az étel elfo

gyasztásához. Az ivóvízellátást a vasúti szállítás időszakában a szerelvények ellátandó létszámától függően vízszállító gk. -val, illetve vízszállító ufó. -val biztosítottuk. A táborozás, illetve a dinamika idején a víztároló és szállító eszközök elosztását terveztük. A vasúti szállítás idején ivóvíz-utántöltésre a határ menti ki-, ill. átrakóállomáson került sor, a menet végrehajtása alatt a szemrevételezés során kijelölt helyeken. A gyakorlat színhelyén az ivóvíz-vételezésre kijelölt hely DUBROVCE ( 6 km-re a tábortól) volt. A gyakorlaton felhasználásra került vízszállító és tároló járművek, eszközök tartályait fertőtlenítettük, biztosítottuk a szivattyúk működőképességét. Az MKO-hoz rendszeresített egységfelszereléseket, sátrakat, ellasztikus tartályokat, tartalék alkatrészeket elszállítottuk, tartalék égőfejeket a ho. egységeitől történő bevonással, normán felül is biztosítottuk. A romlandó élelmiszerek hűtését a kiszállított hűtő- és kenyérszállító gk.-kal végeztük, melyet a gyakorlat megkezdése előtt szervizeltettünk a KOHUSZ vállalatnál. Ezzel egyidőben - az MN ÉEK PK-val egyeztettük - kiképeztettünk 1 fő hűtőgk. vezetőt a kisebb hibák elhárítására, biztosítottunk tartalék alkatrészeket, gázt stb. A gyakorlat során hűtőgk. tartalékot képeztünk, melyet váratlan meghibásodás esetén felhasználtunk. Katonai kereskedelmi ellátást a CSHSZ VI. rész 992-1001. pontjai alapján elrendeltek alapján végeztük, végrehajtásáért a 15. gl. e. ÉSZF-ét tettük felelőssé. Rendelkeztünk az előírt okmányokkal (bizományosi szerződés, megrendelés, kiadási utalvány, nyugta-ellennyugta, terhelési-jóváírási könyv). A napi bevételt nap végén - beszolgáltatási jegy alapján - a tábor pü. szolgálatának átadtuk. Első ellátmányként a nagy tárolóhelyet igénylő anyagokból (pl. üdítőitalok) 8 napi, a többiből a felmért szükségleteknek megfelelő készletet vittük magunkkal. Utánpótlást a futárrepülő-járat útján biztosítottunk. Kiemelt figyelmet fordítottunk a feketekávé biztosítására, a jogtalan haszonszerzés megakadályozására. Számvetési követelményként naponta 1 doboz cigarettával, 2 üveg üditővel és 2 adag feketekávéval számoltunk. Az árukészlet értékénél figyelembe vettük, hogy a személyi állomány a gyakorlat teljes időtartamára előre megkapja illetményét és szovjet rubelben ,a napidíját. 
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A tábor területén a SZH édesség, dohányáru, alkoholmentes italok és ajándéktárgyak árusítására katonai kereskedelmi boltot (lavka) üzemeltetett. A bolt választékát a SZH összekötője útján szabályoztuk. A boltban csak szovjet valutáért (rubel) lehetett vásárolni. 7. Ruházati ellátás: 
A ti.-i, tts.-i áll. öltözete az utazás időtartama alatt a nyári és átmeneti időszaknak megfelelő köznapi, illetve sportruházat volt. A teljes elvonuló sorállomány az alapfelszerelés II. részét vitte magával. 
A vasúti szállítás, begyakorlás és gyakorlat idejére jó minőségű 65 M gyak. ruhát biztosítottunk. 
A vasúti szállítás és a menet alatt az állomány egységes öltözetét a szállítmány, a táborban az időjárásnak megfelelő öltözetet a tábor pk. -a szabályozta. A ht. állomány ruházati cikkei, a sorállomány rupázata és ftlszerelise csak jó minóiégú, javításmmtes lehetett, beleértve a bakancsot, nyári sapkát, evócsészét, kulacsot, rohamsisakot, málhazsákot és tornafelszerelést is. 
A ht. állomány ruházatának szállításához kimenőruha dobozokat biztosítottunk, melyet névcímkével láttak el. 
A sorállomány rendszeresített HR fehérneműjét nem vitte magával, helyette egy rend fehér-neműt biztosítottunk a fehérneműcsere végrehajtásához a málhazsákban szállítva. A gyakorlaton részt vevő állomány után az alábbi cserekészlttet szállítottuk ki: - felsőruha 200% (zubbony, nadrág); - kabát, kabátbélés 10%; - fehérnemű 4 rend/fő (zöld ing, tornatrikó, törölköző); - lábbeli 50%; - felszerelési cikkek 20% (kulacs, evőcsésze fedővel, nyári sapka); - nyári zokni 100%. 
A ht. és pa. áll. a fehérnemű kiszállítását olyan számvetéssel szerveztük, hogy a hazai területen végrehajtott mosatásra nem volt lehetőség. Az állomány részére biztosítottunk karbantartó anyagokat (mosószer, kulacshoz karabíner, evőcsésze-hordkengyel, gombok, cérnák, hydrostopp cipőkrém, bakancsfűző, csillagok). Kiemelt figyelmet fordítottunk a szakács- és pékállomány ruházatának és rendszeres cseréjének biztosítására. A pékállomány részére is szakácsnadrágot és -kötényt biztosítottunk. Megszerveztük a személyi állomány vasúti szállítás előtti fürdetését és fehérneműcseréjét, biztosítottuk a vasúti szállítás idejére a meleg mosdóvíz ellátását. A táborba történő beérkezés után a fürdetőpontot azonnal telepítettük, megszerveztük a menettel beérkező állomány fürdetését. A fürdetőponthoz 4 db FMG-t, 4 kit. felszerelést biztosítottunk. A személyi állomány részére a fürdetést és fehérneműcserét 3 naponta hajtottuk végre. 
A személyi állomány 100%-a részére biztosítottunk pihenő-, étkező- és kultursátrakat, valamint fegyversátrakat. A fektetést univerzális tábori ágyon szerveztük. Részletes számvetés alapján a ti. -i sátrakban biztosítottuk a szükséges vödör és lavór mennyiséget. A sorállomány részére mosdósátrakat telepítettünk villanyvilágítással és az előírt berendezéssel. 
A vezetőorvossal egyeztetett helyen telepítettük a latrinákat, a ht. állomány részére tábori WC-t állíttattunk fel, higiéniás ellenőrzését fokozottan biztosítottuk. 
A vasúti szállitás és a táborozás idejére a teljes személyi állományt hálózsákkal láttuk el. Kiszállított sátrak és hálózsákok jó minőségűek voltak. 
A személyi állomány hajvágását az indulás előtt elvégeztük. A táborban berendeztünk szolgáltató és fürdetőpontot, amely képes volt a fürdetésben és fehérneműcserén kívül a ruházati felszere-
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lések kisjavítására, a felsőruházat vasalására, a mosógépes mosás elvégzésére és hajvágásra. Az ehhez szükséges szabó és fodrász szakképzettségű katonákat a megfelelő mennyiségű és minőségű felszereléssel biztosítottuk. A kijelölt forgalomszabályzó alegységeket kifogástalan állapotú, rendszeresített ruházattal és felszereléssel láttuk el. 
II. 

A harcászati gyakorlat hadtápbiztosításának főbb tapasztalatai 1. Felkészülés vonatkozásában: A kiadott szervezési intézkedésekben foglaltak alapvetően végrehajtásra kerültek. Az elrendelt htp. anyagi készleteket megalakították, a meghatározottak szerint lelépcsőzték. A személyi állomány rendelkezett az előírt ruházati készletekkel, pihentetési eszközökkel. A szállító gépjárművek, htp. technikai eszközök felkészítése a gyakorlatra hiányosan történt meg, ezért fordulhatott elő például, hogy egy MKO kereke menet alatt kiesett. A felkészülés során nem hajtották végre a mozgókonyhák, vízutánfutók, vízszállító gépjárművek műszaki felülvizsgálatát, szükséges javítását, karbantartását, festését. A vasúti szállításhoz szükséges anyagokkal (rögzítő eszközök, híradó eszközök, okmányok, élelmezési anyagok) rendelkeztek. A szállítmányok szolgálati személyeit és személyi állományát kötelmeikből és a biztonsági rendszabályok betartásából felkészítették. A vasúti ellátóállomás anyagi készleteit időben bemálházták, működéséhez szükséges eszközöket, okmányokat megalakították. Az egészségügyi ellátáshoz szükséges feltételeket megteremtették, szakállomány felkészítését végrehajtották. A nagy távolságú menet htp. biztosítására a személyi állományt, technikai eszközöket kijelölték, anyagi készleteit megalakították. A tábor létrehozásához, működéséhez szükséges személyi, technikai, anyagi feltételekkel rendelkeztek. Összességében a htp. technikai eszközök felkészítésének kivételével a szervezési intézkedésben meghatározottak alapján készültek fel a gyakorlatra. 
2. Végrehajtás vonatkozásában: A tábor előkészítését, felépítését a HDS PK 57/1980. sz. intézkedésében meghatározottak szerint hajtották végre. A sátrak felállításánál nem vették figyelembe a szervezési intézkedésben meghatározottakat. (Az új, újszerű, használtabb sátrakat külön-külön részlegenként állítsák fel.) A tábor előkészítését időben, szervezetten hajtották végre. Vasúti szállítások a szervezési intézkedésben meghatározottak szerint, az erre vonatkozó utasításoknak megfelelően kerültek végrehajtásra. A vasúti szállítások htp. biztosítása, be- és kirakasa a meghatározott időben szervezetten, a követelményeknek megfelelően ES és RES nélkül zajlott le. Az egészségügyi biztosítást, - annak ellenére, hogy az alakulat EÜSZF-e a gyakorlaton nem vett részt - jól szervezték és hajtották végre. Hiányosságként merül fel, hogy az ambuláns naplót csak az ellenőrzésen adott parancs után fektették fel, melyben az addig ellátott betegek adatait utólag bevezették. A betegellátáshoz, a nagy távolságú menet, valamint a harcászati feladat eü. -i biztosításához szükséges mindennemű feltételekkel rendelkeztek, azokat jól hajtották végre. A SH telepítése szabályosan, azonban nem megfelelő terepen ( sáros, vizes) került végrehajtásra. A higiéniásjárványvédelmi rendszabályok betartását folyamatosan ellenőrizték, azok betartására intézkedtek. A gyakorlat üzemanyag-ellátása zökkenőmentesen került végrehajtásra. Az elrendelt anyagi készletekkel, technikai eszközökkel rendelkeztek. A harc- és gépjárművek feltöltését folyamatosan hajtották végre. Az üza.-raktárat és feltöltő helyeket a HDS PK 32/1979. sz. intézkedésének megfelelően telepítették és üzemeltették. A nagy távolságú menet feltöltésére kijelölt töltősort nem gyakoroltatták befeladataik, követelmények szerinti ellátására. A BMP-hez szükséges motorolaj a 3. 
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szerelvénnyel került kiszállításra, ezért a nagy távolságú menet alatt történő feltöltéskor motorola· jat nem tudtak a harcjárműveknek kiadni. A BMP-be átlag 180-220 liter gázolajat töltöttek fel. A 130-140 km-es közepesen magashegyi hadiutakon végrehajtott menet után úgy ítélhető !)leg, hogy a harcjárművek fogyasztása jó. A gyakorlat élelmezési ellátását a szervezési intézkedésben és szakutasításokban előírtak sze· rint hajtották végre. A személyi állomány élelmezését a jóváhagyott étlap alapján szervezték és haj· tották végre. Az ételek elkészítésének minősége több esetben kifogásolható volt. A főzőtér tiszta· sága, rendje esetenként nem volt elfogadható, annak ellenére, hogy 4 tts. volt ide beosztva. Hiányosságként jelentkezett, hogy a hentesek védőfelszerelés nélkül dolgoztak, melyeket otthon hagytak. .., Az élelmezési szaktechnika karbantartását, folyamatos tisztántartását csak elöljárói ráhatásra hajtották végre. A vízellátást a táborban megfelelő szinten oldották meg, azonban a harcászati feladat végrehajtása során a GYÜK-be nem volt megszervezve. Az ételminták eltételét szabályosan, minden esetben végrehajtották. Az állomány gyümölcs és zöldáru (paradicsom, paprika) ellátása kielégítő volt. A nagy távolságú menet élm. ellátása szervezetten történt, azonban a lánctalpas fel· töltő helyen biztosított meleg étel kiadásához a személyi állomány 100/o·a ment, amely az alegy· ségpk. -ok mulasztásából adódott. A létszámnak megfelelő konyhamunkásokat az ezred több alka· lommal a táborban nem biztosított. A katona-kereskedelmi cikkel történő ellátás zökkenőmente· sen került végrehajtásra, azonban a visszaszállítás során az első szerelvények BÁ-in ezt nem biztosí· tották. Külön kiemelhető a SZU HDS katonakereskedelmi mozgó boltjainak a jó működtetése a táborban. A gyakorlat ruházati ellátását jól szervezték és hajtották végre. Az elrendelt készletek biztosí· tották a személyi állomány fürdetését, fehérnemű és felsőruházat cseréjét. Az állomány fürdetése folyamatosan került végrehajtásra. Karbantartó anyagokkal történő ellátás biztosított volt. A sza· kács és felszolgáló állomány öltözetének biztosítása megfelelt a követelményeknek. Az állomány pihentetését 65 M. sátorban tábori ágyakon, hálózsákkal jó színvonalon oldották meg. Az elrendelt sátrakat (pihenő, kultúr, FV szoba, fürdető, mosdó) biztosították. A spec. ruhá· zat biztosítása az előírások szerint történt. A futárrepülőgéppel k'iszállított ruházati anyag biztosította a személyi állomány díszszemlén történő kulturált megjelenését. A vasúti ellátó állomás működése a kezdeti nehézségek ellenére szervezetten, az előírások sze· rint működött. Minden esetben biztosította a vételezők részére az előírt anyagokat. A katonai körzet élm. raktára minden esetben időben, zárt mennyiségben és minőségben biztosította a romlandó élm. anyagokat. A harcászati feladat htp. -biztosítási terve jó színvonalon került kidolgozásra. A résztervek, szakmai tervek előírás szerint megalapozott számvetésekkel kellő tartalommal készültek el. Az éleslövészet htp. biztosítása ( víz biztosítás kivételével) szervezetten került végrehajtásra. A vasúti visszaszállítás során az első lánctalpas szerelvény nem a kijelölt útvonalon menetelt a berakóállomásra. (A menet egy részét aszfalt úton tették meg.) 
Ill. 

Következtetések, javaslatok A gyakorlat htp. -biztosítását a hiányosságok ellenére eredményesen hajtották végre. Zökke· nómentesen került végrehajtásra a személyi állomány egészségügyi, ruházati ellátása. A harc· és gépjárművek üza. feltöltése - a menet kenőanyaggal történő biztosítása kivételével - biztosított volt. A vasúti szállítás terv szerint, az előírtaknak megfelelően történt. Az élelmezési ellátás a hiányosságok ellenére megfelelő színvonalú volt. 
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A htp. -biztosításban nem merült fel olyan hiányosság, ami a gyakorlat eredményes végrehajtását akadályozta volna. A résztvevő operatív csoportokba beosztott és az ezredhadtáp szakállománya további tapasztalatokat szerzett a külföldi területeken végrehajtandó közös harcászati gyakorlatok előkészítése és végrehajtásában. Tovább bővítették a korábbi .KÁRPÁT-85" gyakorlatok hadtápbiztosítása terén szerzett tapasztalatokat, az együttműködő gl. hadosztály, a gl. e. és a Kárpátmelléki katonai körzet hadtápszakállományával a fegyverbarátságot, az együttműködést. Igen figyelemreméltó tapasztalatokkal gazdagodtunk a nagy távolságú vasúti szállítások végrehajtása hadtápbiztosításában, az áttengelyezések terén. Kiemelkedően figyelmes, tervszerű munkát végeztek a magyar és a szovjet katonai közlekedésí szervek az egyes katonavonatok átrakása, áttengelyezésekor, a szovjet személykocsik biztosításánál. Az előkészítő részlegekkel {két katonavonat) alapvetően minden - az ellátáshoz, táborozáshoz szükséges - anyagi, technikai eszközöket, készletet határidőre beérkeztettek, így a vasúton - MUKACSEVO-tól - hadiutakon és a közúton meneteltetett részlegek fogadása zökkenőmentesen biztosított volt. Az elöljárói követelményeknek megfelelően - a katonai körzet gyakorlóterén - biztosított táborhelyen az élet-, a szolgálati és munkafeltételek határidőre biztosítottak voltak. A több, mint 26 vasúti kocsiban berendezett VEÁ működésének minden feltétele biztosított volt. Innen a táborhelyen berendezett ellátópontok naponta önállóan - vagy a szükségletnek megfelelően - vételezték a hadtáp-, a fegyverzettechnikai és egyéb fegyvernemi anyagokat. Külön kiemelésre kívánkozik a lánctalpas és kerekes részlegek 180 illetve 300 km-es átcsoportosítása hadtápbiztosítása feltételeinek megszervezése és végrehajtása. A lánctalpas részlegbe 42 db BMP és 5 db harckocsi vontató, a közúton előrevonásra került 140 db kerekes harc- és gépjármú. A lánctalpas és kerekes részlegek teljeskörú mindenoldalú hadtápellátása az ÖPK-ban megtörtént. A részlegek további hadtápbiztosítása érdekében, a táborhelyen települt előkészítő részlegek állományából kikülönített egy-egy komplex feltöltő részleg az éjjelezési körletekbe - meghatározott időre - előrevonásra került, ahol végrehajtottuk a harc- és gépjárművek hajtóanyaggal való utántöltéseket, a személyi állomány részére melegétkezés kiosztását, katonakereskedelmi és egészségügyi ellátását. Ezután a komplex feltöltő részlegek menetük után a táborhelyen felkészültek és végrehajtották a beérkező lánctalpas és kerekes oszlopok TH-re történő beállás utáni feltöltéseket, a személyi állomany fürdetését, fehérnemúcseréjét és melegétkezéssel való ellátást. {Részleteiben az 1. sz. mellékelt vázlat szerint.) A tapasztalatok alapján javaslatként megfogalmazásra kívánkozik, hogy a hadtápellátás érdekében a legszükségesebb hazai tartósított romlandó élelmezési anyagok teljes szükséglete kerüljön kiszállításra, az idénynek megfelelő gyümölcsfélék légi úton történő kiszállítása volumenének és 
gyakoriságának a növelése szükségesnek látszik. Annál is inkább, mivel a szovjet együttműködő fél pl. az almát 1000 km távolságból szállíttatta a VEÁ-ra, ami minőségileg a hazaitól eltért. A gyakorlat eredménye méltóan reprezentálta azt, hogy a személyi állomány képes megbízhatóan tevékenykedni a hazainál nehezebb terepviszonyok és körülmények között, a htp. ellátásban részt vevő ht., tsz. és sorállomány magasfokú, példás felelősségről tett tanubizonyságot ll funkcionális feladatok előkészítése és végrehajtása során. Ebben kiemelkedő volt a szállításokat tervezőszervező ht., tsz. illetve gépkocsivezetői, szakács és a VEÁ állománya. (Melléklet a folyóirat végén található.) 
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