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A „ZENGÖ-86" légvédelmi rendszergyakorlás néhány 
hadtáptapasztalata 

Gubicza Gyula alezredes, 
Bakonyi Pál őrnagy 

A Varsói Szerződés rendezvényterve alapján 1986. szeptember 7-10-e között 
került végrehajtásra „ZENGŐ-86" fedőnévvel a Magyar Néphadsereg légvédelmi és 
repülő-, a Kijev környéki katonai körzet és a CsSzSzK kijelölt légvédelmi és repülőcsa
patai együttműködési rendszergyakorlása. 

Az évente végrehajtásra kerülő „ZENGŐ" gyakorlások mindig fontos állomásai az 
MN légvédelmi és repülőcsapatai felkészítésének. 

Résztvevők, tárgy, célok 
A gyakorláson a Magyar Néphadsereg állományából részt vett a h. lé. hdt. teljes 

béke - kijelölt alakulatai mozgósítás utáni - állománnyal, a csapatrepülő parancsnokság 
törzse, kijelölt csapataival, az összfegyvernemi HDS LEF-e, és REF-e törzseikkel, kije
lölt hadosztályainak LÉF-ei és légvédelmi csapatai, valamint más csapatok. 

A gyakorlás tárgya: az MN légvédelmi és repülőcsapatai együttműködési feladatai
nak komplex gyakorlása volt az ellenség légicsapásainak visszaverése során, hagyomá
nyos fegyverek és rádiótechnikai zavarás alkalmazásának viszonyai között, a szárazföldi 
csapatok védelmi hadművelete, ellencsapása és támadásba történő átmenete időszaká
ban. 

A gyakorlás tárgyának megfelelően az MN honi légvédelmi és csapatrepülő alaku
latok hadtáptörzsei és hadtápalegységei részére a gyakorlás hadtápcéija volt: 

- a hadtáptörzsek elméleti és gyakorlati felkészültségeinek erősítése a magasabb 
harckészültségi feladatok végrehajtásának és a harctevékenység hadtápbiztosításának 
tervezésében, szervezésében és irányításában az új HKSZ-i utasítás követelményei sze
rint; 

- a hadtáptörzsek felkészültségének felmérése a békegazdálkodást nem végző ala
kulatok ellátóktól való szétválásának irányításában és végrehajtásában, a ruházati, az 
egészségügyi és vegyivédelmi szolgálat együttműködése szervezettségi színvonalának 
megvalósításában, a segélyhelyek és mentesítő állomások ruházati szükségletének kielé
gítésében; 

- a csapatrepülő parancsnokság hadtáptörzsének gyakoroltatása komplett alakulat 
hadtápszempontból történő átadásában az összfegyvernemi hadsereg hadtáptörzsével 
való együttműködésben; 
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a repülőalakulatok hadtápszolgálatainak gyakoroltatása a repülő harctevékeny
ség hadtápbiztosításában, valamint az alap-, a hadműveleti és tartalék repülőtereken 
közvetlenül feladatot nem végző, közvetlenül nem alkalmazott hadtáptechnika és 
anyagi készletek repülőtérről történő kivonásának megtervezésében, a mentőoszta
gokba kijelölt hadtápállomány feladatainak végrehajtásában; 

- a hadtápok háborús körülmények közötti gyakoroltatása a központhadtáp bázi
soktól biztosított anyagok felvételezésében, a vasúti kirakóállomásokra beérkezett 
anyagi készletek átvételében és szétosztásában; 

- a szállító szolgálat gyakoroltatása a szállítások megtervezésében és harci körül
mények közötti végrehajtásában a honi légvédelmi gépkocsi zászlóaljjal történő együtt
működés megvalósításában. Az egészségügyi szolgálat gyakoroltatása az SH-ek telepíté
sében, az imitált kombinált sérültek ellátásában, sebesültszállító és sebesültszállításra 
berendezett szükségkiürítő eszközökkel történő kiürítésben. Az üzemanyag- s zolgálat 
gyakoroltatása nagy mennyiségű repülő-üzemanyag átvételében, szétosztásában, szállí
tásában, a gépek tábori körülmények közötti üzemanyag-feltöltésében. Az élelmezési 
szolgálat gyakoroltatása a tábori körülmények közötti ételkészítésben. A ruházati szol
gálat gyakoroltatása a mentesítőhelyek ruházati szükségletének biztosításában; 

- a hadtáptörzsek gyakoroltatása a légvédelmi harctevékenység hadtápbiztosításá
val kapcsolatos elhatározások gyors, operatív módszerekkel történő kialakításában, 
megfogalmazásában, a hadtápbiztosítási terv kimunkálásában, hadtápintézkedések 
készítésében, a hadtáp összefoglaló jelentések szerkesztésében és felterjesztésében, a 
hadtáptartalékok létrehozásában és célszerű alkalmazásában, valamint a hadtáp élet- és 
működőképessége növelésének gyakorlati megvalósításában, az ellenséges csapások 
hadtápkövetkezményei felszámolásának megszervezésében. 

Hadtápelgondolás 
A gyakorlás hadtáp célkitűzéseinek megfelelően, annak teljesítése érdekében, a 

gyakorlás hadtápelgondolása a következő volt: 
A honi légvédelmi hdt. és a nem elvonuló csapatrepülő alakulatok harctevékenysé

gének hadtápbiztosítása a hátország hadtápbiztosítási rendszerében a csapatok mozgó
és fenntartási készleteinek igénybevételével, valamint a központhadtáp által biztosításra 
kerülő anyagi készletek átvételével történt. Az összfegyvernemi hadsereg állományába 
átadásra kerülő csapatrepülők hadtápbiztosítása a fre. szd. kivételével a HDS hadtápe
rőivel és eszközeivel, a HDS ellátódandár és egészségügyi ezred készleteiből, erőivel 
valósult meg. A fre. szd. hadtápbiztosítása honi területen levő más repülőtérhez történő 
utasítással történt a honi területen folytatott repülő harctevékenység teljes időszakában. 

A szállítások, a csapatok földi manőverei a hátország alsóbbrendű közúti, valamint 
vasúti hálózatának igénybevételével kerülnek végrehajtásra. A FRONT, a KHEL, a 
HDS FKGU-ak és az IÁK-ok igénybevétele külön engedély alapján történt. 

A harctevékenység kezdetére a csapatok a mozgókészleten felül repülő-hajtóanyag
ból 10-12, gépkocsi-hajtóanyagból 2,7-3,0, munkagép-hajtóanyagból 3,8-4,0 javadal
mazással, élelemből 2 1  napi készlettel, ruházatból 2 cseréhez elegendő készlettel, egész
ségügyi anyagból 30 napi ellátáshoz elegendő készlettel kellett, hogy rendelkezzenek. 

Fogyasztási normaként a 6 napos légvédelmi hadműveleti időszakára lérak. hajtóa
nyagból 3,0, repülő-petróleumból 12-14, repülőbenzinből 10-12, élelemből 7,0 javadal
mazás került engedélyezésre. 
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A harctevékenység 1-5 .  napjának végére a készletszintek a mozgókészlet 80°/u-ban, 
a 6. nap végére a mozgókészletek szintjén kerültek meghatározásra. 

Az anyagi készletek utánszállítása az alapvető anyagokból a központhadtáp vasúti, 
gépkocsi és különleges gépkocsi szállítóeszközeivel, az egyéb anyagokból a csapatok 
szátlítóeszközeivel került végrehajtásra. 

A sérültek és a betegek ellátása a hátország egészségügyi ellátási rendszerének bázi
sain, valamint a csapatok ezred- és zászlóaljtípusú segélyhelyein történt. A repülőhajó
zó-állomány szakorvosi ellátás utáni minősítését az MN ROVKJ hajtotta végre. 

A hadtáptechnikai eszközök technikai biztosítása kis- és középjavítást igénylő ese
tekben a csapatok FVTSZ-ai által, nagyjavítása a központhadtáp Központi Hadtáptech
nikai Eszközjavító Üzemében történt, ahová az eszközöket a csapatok STGYH-ei szállí
tották be. 

i\ hadtápok tömegpusztító fegyverek elleni védelme érdekében a hadtáp anyagi és 
technikai eszközök decentralizálásra, a csapásvédettség követelményei szerint - a repü
lő- és rakéta-hajtóanyag kivételével - széttelepítésre kerültek. A hadtápok őrzése, 
védelme és tűzvédelme a csapatok őrzés-védelmi rendszerében valósult meg. 

A hadtáp vezetése - a hadtápvezetési pontokról - hadtápvezctési csoportok útján 
valósult meg. A hadtápvczető szervek naponta a 18.00-ás helyzetnek megfelelően had
táp-összefoglaló jelentést terjesztettek fel a közvetlen elöljáró hadtápvezetési csoport
hoz. A hac.ltápvezetési csoportok kiesése esetén a hac.ltáp vezetését tartalék hadtápveze
tési csoportok vették át. 

/\ célok fr a hacllápe��n11clolcí.r 1tilgml1í.r11/dra. azok lc1pmzta!atai 
Tiirzrm1111ka 
A légvédelmi és csapatrepülő harctevékenység teljes időszakára megtervezésre 

került a hadtápbiztosítás végrehajtásának rendje. Ennek során a hadtáptörzsek kidolgoz
ták hadtápbiztosítási terveiket, kiadták a hadtápintézkedéseiket, felterjesztették hadtáp
összefoglaló jelentéseiket, vezették munkatérképeiket, ellenőrizték alárendeltjeik mun
káját. Jó színvonalon, tartalmas együttműködést valósítottak meg az önálló honi légvé
delmi gépkocsiszállító zászlóaljjal. 

M ozgrfsít.í s 

A mozgósítási feladatra kijelölt alakulatok eredményesen végrehajtották a mozgó
sítás hadtápbiztosítását. 

Szakmai feladatok 
Egy h. vre. e. hadtápszolgálata tartalékos hadköteles állomány bevonásával be- és 

kirakóállomást rendezett be, majd onnan PSZTR- lOO típusú hajlékony tábori csőveze
téket épített ki egy hadműveleti repülőtér üzemanyag-telepére. Az állomány a kiépített 
csővezeték renc.lszeren repülő-hajtóanyag· vasúti tartálykocsiba történő átfejtését, vala
mint érkezett repülő-hajtóanyag átvételét és lefejtését hajtotta végre eredményesen. 

Egy másik h. vrc. e. hadtápszolgálara az alaprcpülőtértől távol cső vasútállomáson 
kirakóállomást rendezett be, ahol átvett és saját eszközeivel 50 tonna repülő-hajtóany,1-
got szállított alaprepülőterérc közúton. 

Egy további b. vre. e. üzemanyag-szolgálata az MN egy területi ÜZAR-ától átvett 
és saját alaprcpülőterére saját eszközeivel 50 tonna repülő-hajtóanyagot szállított köz
úton. 
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A h. lérak. dd., valamint egy h. lérak. e. egy-egy kirakóállomásokat rendezett be, és 
az átvett gépjármű-hajtóanyagot elosztotta alárendeltjei között, amit részben a h. k. rak. 
dd., részben a h .  létü. osztályon saját szállítóeszközeikkel szállították cl. 

Hat alakulat hajtott végre tartós élelmezési anyagvételezést, az MN EEK 3 raktárá
ból részben gépkocsival, részben vasúti szállítóeszközzel. 

A hadműveleti repülőtereken, új álláskörletekben települő egységek, alegységek 
áttértek a tábori élelmezési ellátásra. 

Tizenhárom alakulat vételezett közlekedési szakanyagot az MN KÖAR-ból gép
kocsiszállí tással. 

Egy h. vrc. e. sátorkészletéből 40 készlet selejtezésre váró sátrat adott le az MN 
REK raktárában, és ugyanannyit vételezett ott fel gépkocsiszállító eszközzel. 

Az ezred és zászlóalj típusú tábori segélyhelyekkel rendelkező alakulatok telepítet
ték segélyhelyeiket, azokra imitált sérülteket szállítottak, láttak el, majd szállítottak el a 
hátország kijelölt kórházaiba műúton és légi úton. 

Három rádiótechnikai vonalról és két boni légvédelmi rakétaosztályról a földi 
manőverek végrehajtása után megszervezték és eredményesen megvalósították az új 
álláskörletekben történő hadtápbiztosítást. 

A b. vre. ezredek eredményesen végrehajtották saját repülőtereikre leszállt szövet
séges csehszlovák repülőgépek ismételt bevetésre történő badtáiJ előkészítését. 

A fre. szd. hadtáp szempontból átadásra került az összfegyvernemi HOS hadtáp
nak és áttelepült más repülőtérre, ahonnan történt a hadtápbiztosítása. 

A nem elvonuló csapatrepülőtértől egy szállító repülő és egy vasútbiztosító és 
futárhelikopter ezred hadtápja eredményesen végezte az ezredek részére meghatározott 

. �alós szállítási feladatok hadtápbiztosítását. 
A gyakorlás előkészítésére és a hadtápfeladatok kidolgozására rendelkezésre álló 

idő biztosította a szükséges tervek és okmányok kidolgozásának, a feladatok körülte
kintő előkészítésének időszükségletét, valamennyi gyakorlónál. Az előkészítés során 
megfelelő mélységben elemzésre kerültek a korábban végrehajtott gyakorlatok, gyakor
lások alkalmával szerzett tapasztalatok és a belőlük fakadó feladatok a gyakorló hadtáp
törzsek által. 

A gyakorlás hadtápvezetését és ellenőrzését az MN LÉ. RE. PK HTPH az MN LÉ. 
RE. KH-on működő hadtáp operatív csoporttal és 13 fő hadtápdöntnökkel valósította 
meg. A gyakorlásvezető és a döntnökök tevékenysége alapvetően arra irányult, hogy 
gyakorlás keretében tapasztalatokat adjon és szerezzen a légvédelmi és repülőfeladatok 
végrehajtásának hadtápbiztosításában, illetve felmérje a csapatok hadtápszervezetcinek 
ezirányú felkészültségét, segítse a hadtáptörzsck és hadtápalegységek munkájában 
jelentkező kedvező, általánosítható tapasztalatok mind szélesebb alkalmazását. 

F/ibb tapa.rztc1lt1t11k 

A gyakorlás végrehajtásának tapasztalatait elemezve megállapítható, hogy a maga
sabb HKSZ és „M" hadtápbiztosítására kidolgozott okmányok a szabályzók követelmé
nyei szerint készültek, alkalmasak voltak a HKSZ és „M" hadtápbiztosításának megfe
lelő színvonalú irányítására. Az állomány munkájában érezhető volt a tervek tartalmá
nak ismerete, a végrehajtás begyakorlottsága. Mindez különösen nagy értékt'.í, mivel az 
új utasítások, hadtápterv kivonatok, munkatervek ez év elejétől vannak érvényben. 
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A hadtáptörzsek a gyakorlásvezetőség által kiadott hadtápintézkedésben, közlések
ben meghatározott feladatokat kellő időben és szervezetten dolgozták fel. A harctevé 
kenység hadtápbiztosítására hozott hadtáphelyettesi elhatározások időben, a parancs
noki elhatározásokkal összhangban, megalapozottan kerültek kidolgozásra. A hadtáp
biztosítás tervezése - a tervtérképek, számvetések - valamint a hadtápintézkedések 
kidolgozása általánosan jó színvonalon valósult meg. Az okmányok alkalmasak voltak 
az alárendelt hadtápok tevékenységének irányítására . 

A gyakorlás igen jó tapasztalata, hogy a h. lé. hdt. és a csapatrepülő-parancsnokság 
hadtáptörzsei - amelyek első alkalommal vettek részt egy időben, azonos gyakorláson -
egyenértékű, egységes, jó színvonalú törzsmunkát nyújtottak. 

Ugyanakkor például a tervezőmunka területén a fegyvernemenkénti további egy
ségesítés szükségessége volt látható. Három vadászrepülő ezrednél kiviteli formáját 
tekintve három különbözőféle hadtápbiztosítási terv készült. Gond volt az is, hogy pél
dául a honi légvédelmi rakétadandárnál és két honi légvédelmi rakétaezrednél a hadtáp
biztosítási terv térképek és a PK HTPH-i munkatérképek tartalmukban és grafikus for
májukban teljesen egyformák voltak. A sajátos szervezetű honi légvédelmi rakéta osz
tagcsoport hadtápbiztosításának tervezésében még nem alakultak ki a valós szükséglet
nek legjobban megfelelő megoldások sem a tervezőmunkában, sem a végrehajtásban. 

Tovább szélesedett a hadtáp tervezőmunkában a vezetésgépesítési eszközök alkal
mazása mind a h. lé. hadtest alárendeltjeivel, mind a csapatrepülő hadtáptörzsben. 

A h. le. hdt., valamint a CSRP-ság hadtáptörzse, továbbá a honi rt. és létü. dd. h. 
létü. e. hadtáptörzsek nagy gondot fordítottak alárendeltjeik ellenőrzésére. A PK 
HTPH-i ellenőrzéseket helyesen, a fő feladatokat végrehajtó csapatoknál végezték. 
Ugyanakkor az is érzékelhető volt, hogy a látszatra jól kiválasztott aktívan tevékeny
kedő egyes szolgálatiág-főnök ellenőrzők elfelejtkeznek az ellenőrzés segítő jellegéről. 
Például az „M" feladatok végrehajtására kiküldött némely ellenőr a végrehajtás után 
összegezett problémákat jelentett, de a feladat operatív beavatkozás útján való segítésé
ről elfelejtkezett. 

A gyakorláson beigazolódott, hogy a csapatrepülő-parancsnokság alárendeltségé
ből az összfegyvernemi hadsereg hadrendjéba kerülő alakulatok átadása-átvétele hadtáp
szempontból csak külön hadtáp albizottsággal valósítható meg eredményesen. A gya
korlás során ezt a feladatot a két fél 1 - 1  hadtápképviselője megkezdte és sok hasznos 
tapasztalatot is szereztek, azonban ezen aktusnak nem volt meg a hadtáp-komplexitása. 

A gyakorlás - mint valamennyi hasonló jellegű háborús felkészülést szolgáló ren
dezvény - bonyolult, komplex, problematikus helyzetben való feladatvégreghajtást 
kíván. Azonban ez az alapvető célkitűzés csak részben valósult meg, mert a gyakorlók
nál valamennyi elöljáró tagozat - ahelyett, hogy saját tapasztalatait gyümölcsöztetve 
gazdagította, bonyolította volna az alaphelyzetet, éppen ellenkezőleg tevékenykedett -
lecsípett a követelményekből. Ennek következtében egyes hadtáp szakfeladatok leegy
szerűsítve kerültek végrehajtásra az alsóbb tagozatokban szoros kapcsolatban, eseten
ként egyes központhadtáp elemekkel. 

Sok területen vált szükségessé ezen a gyakorláson az egyes hadtáptörzsek szoros 
együttműködése. Minőségében a korábbinál lényegesen jobb színvonalon sikerült ezt 
most megoldani főleg az átalárendelések, a béke ellátási rendszerről a háborús ellátási 
rendszerre való áttérés, s a szövetséges csapatok repülőeszközeinek kölcsönösen a 
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másik fél repülőterein történő ismételt bevetéshez történő hadtáp előkészítése kérdései
ben. 

A gyakorlás során eredményesen alkalmazták az 1986. nyarán elkészített háborús 
hadtáp működési utasítás tervezeteket a h. rt. és h. létü. alegységeknél. Ez jelentős előre
lépés volt, ugyanakkor az is bizonyítottá vált, hogy ezeket az okmányokat pontosítani, 
finomítani és továbbfejleszteni szükséges, valamint a többi végrehajtó tagozat részére is 
a háborús működési utasításokat - elsősorban az alap-, a hadműveleti és tartalék repülő
terek, továbbá a repülőtér gondokságok vonatkozásában - ki kell dolgozni. 

A gyakorlás egyik sarkalatos problémája volt a hadtápállomány pihentetése. A 
hadtáptörzsek és a hadtápalegységek parancsnokai pihentetési terveiket kidolgozták, de 
azokat általában nem alkalmazták. Igy az állomány sokszor tétlenségre, értelmetlen 
,,csak ottlétre" volt kényszerítve. E területen nagyobb szervezettségre van szükség. 

Előrelépést kell tenni a kikülönített csoportok ellátásában is. Pár évvel ezelőtt 
éppen az „ZENGŐ" gyakorlás előtt el lettek látva h. rt. alegységek gázüzemű hűtőszek
rényekkel és gáztűzhelyekkel. Ezek azonban most csak részben voltak használatban, 
pedig jól bevált eszközei a 25-30 fős kikülönített csapatoknak. 

Több tagozatban felmérésre és kipróbálásra került a védett harcálláspontokon a 
teljes elzárkózás lehetősége. A tapasztalatok kedvezőek. A huzamosabb idejű teljes 
elzárkózás hadtáp feltételei - ivóvíz, tartósított élelmiszer, csere ruházat, egészségügyi 
anyagok és eszközök - összességében megalakításra kerültek. Feltétlenül szükséges 
azonban például a készétel konzervek fajtáinak szélesebb választékát betárolni erre a 
nagyon fontos feladatra. Meg kell oldani az eldobható műanyag tányérok beszerzését és 
alkalmazását az elzárkózás körülményei közötti élelem ellátáshoz. 

Több esetben az is tapasztalható volt, hogy a hadtápok települési helye nem az 
elvárások szerint került megválasztásra. Itt is a leegyszerűsítés és nem a legoptimálisabb 
változat keresése volt tapasztalható. 

A hadtápok széttelepítése, illetvt! funkcionáláshoz való telepítése során egyes ezred 
és zászlóalj típusú segélyhelyeket nem a korábban - 1985-ben - kiadott módszertani 
útmutató segédlet szerint építették fel. Helyenként rosszul választották meg a telepítés 
irányát és helytelenül az uralkodó szél irányával ellentétes irányba telepítették le az ezred 
segély helyet, ami azt a veszélyt hordozta magában, hogy az objektumot ért atomcsapás 
esetén e kihullás zónájába pontosan bele esett volna a segélyhely. Mindez azt is mutatja, 
hogy a korábban kiadott módszertani útmutató segédletet néhány vonatkozásban 
módosítani szükséges, konkrétabban kell leírni a tanácsolt, követendő módszereket, 
továbbá a szakmai továbbképzéseken ezek oktatására több időt kell fordítani. 

A védett fedezékek adta lehetőségek sem minden esetben kerültek kihasználásra a 
hadtápanyagok széttelepítése során, főleg a honi légvédelmi rakéta és honi rádiótechni
kai alegységeknél. 

Külön kell szólni a PSZTR-100 típusú hajlékony tábori csővezeték telepítéséről. E 
csővezeték a „ZENGŐ-86" gyakorláson került első ízben telepítésre a h. légvédelmi csa
patoknál, közelebbről egy hadműveleti repülőtér üzemanyag-telepén. A telepítés és gya
korlati alkalmazás során egy igen praktikus és sokoldalúan alkalmazható üzemanyag
technikai eszközt ismert meg benne az üzemanyag-szolgálat szakállománya. Ki kell 
emelni a csővezeték azon előnyét, hogy telepítése során harmónikusan illeszkedik a 
terepviszonyokhoz. Ezért a legminimálisabb tereprendezést sem igényel. A csővezeték 
készletébe tartozó csőidomok, elosztók, szűkítők stb. az alkalmazás széles skáláját kínál-
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ják a felhasználónak. Segítségével bármelyik hadműveleti repülőtéren egy készlet fel
használásával kialakítható Z-3 50 típusú kiadóhelyek közbeiktatásával a tábori CZT 
rendszer. A csővezeték a tapasztalatok szerint jól alkalmazható benzin és gázolaj szállít
mányok gyors lefejtésére, elosztására más fegyvernemi csapatoknál is. 

Tanulságos volt egy honi vadászrepülő ezred, egy repülőszázadnak harmadik repü
lőtérre történt áttelepülésének hadtápbiztosítása. A kb. 200 km-re kijelölt betonos repü
lőtérre a repülőszázad és a repülő-műszaki állomány úgy települt át, hogy hadtáperőket, 
-eszközöket az új helyre nem telepítettek át. Ekkorra - 1 repülő szakasznyi erő - had
tápbiztosítása a tapasztalatok szerint részarányos hadtáperők és -eszközök nélkül huza
mosabb időn (1-2 bevetésen) túl reálisan nem lehetséges. Az ezred hadtápját úgy kell 
megosztani, hogy az ezred kerül megosztásra. Ha e megosztás egy alap- és egy hadmű
veleti repülőtérre történik, akkor e hadtápot is úgy kell alkalmazni, ha e három század 3 
repülőtérről kerül alkalmazásra, a hadtápot is 3 felé osztva kell és lehet alkalmazni. 

Néhány következtetés 
A gyakorlás hadtápbiztosítása eredményesen került végrehajtásra, nem merült fel 

olyan jelentős hiányosság, ami a gyakorlás eredményes végrehajtását akadályozta volna. 
Igen figyelemre méltó tapasztalatokkal gazdagodott a végrehajtó, s a tervező egyaránt. 

A h. lé. seregtest, valamint más magasabbegység hadtáptörzseknek saját tapasztala
taik hozzáadásával fokozniuk kell a gyakorlatok, gyakorlások harcszerű körülményeit. 

A dd. és e. hadtáptörzseknek a feladat végrehajtása módján megválasztásakor nem 
szabad olyan egyszerűsítésekere törekedni, amely csökkenti az életszerű, harcszerű gya
koroltatás lehetőségét. 

A hadtápvezetés okmányainak egységes meghatározása, a meglevő okmányminták 
felülbírálata, korrekciója szükséges. 

Összességében a „ZENGŐ-86" gyakorlás alapvető hadtápcélkitűzését elérve növelte a repülő
és légvédelmi csapatok hadtápjának háborús feladatokra való felkészültségét. A gyakorlás ered
ménye méltóan reprezentálja azt, hogy a hadtápállomány bonyolult körülmények kdziitt is képes 
háborús feladatát végrehajtani. Reméljük, hogy az 1987. évi, s későbbi gyakorlások során ezen 
tapasztalatok alapján további előrelépést fogunk tudni elérni. 

43 

• 

.. 

" 

f, 




