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lényegesebb tapasztalatai 

Pálinkó Károly ezredes 

Az éves felkészítési terveknek megfelelően, 1986. augusztus 2 1 .  és szeptember 19. 
közötti időszakban, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság területén, a Varsói Szerződés 
három tagállamának részvételével, BARÁTSÁG-86 fedőnéven, hadműveleti-harcászati 
gyakorlat került levezetésre. A gyakorlat területét, méreteit; a résztvevő erőket, valamint 
a célkitűzéseket figyelembe véve megállapítható, hogy az a kiképzési év egyik kiemelt 
jelentőségű rendezvénye volt. Katonai megítélésének értékét hangsúlyozza a végrehaj
tásba bevont nagyszámú tartalékos parancsnoki és legénységi állomány nemzetközi, 
testvéri hadseregekkel együtt végrehajtott, külföldi gyakoroltatása. 

A gyakorlat igen sok, később is hasznosítható tapasztalattal gazdagította a végre
hajtást tervező-szervező, valamint a vezető-irányító parancsnoki állomány ismereteit. 
Tovább erősítette azt a meggyőződést, miszerint békében alacsony feltöltöttségű tör
zsek, alegységek, ellátó-kiszolgáló szervezetek, tudatosan és szakszerűen felkészített tar
talékos állománnyal - mozgósítás után rövidebb felkészítéssel - képessé tehetők had
műveleti méretű átcsoportosításra, szervezett harcbalépésre és az ellenség megsemmisí
tésében való aktív részvételre. Ismételten igazolta, hogy az első napok parancsnoki 
követelménytámasztása; a személyi állomány tervszerű foglalkoztatása, a katonai rend 
és fegyelem megkövetelése maradandó alapokat teremt az eredményes munkához és a 
rendkívüli események megelőzéséhez. 

A gyakorlat tárgya volt: 

,,Hadsereg védelmi hadművelet előkészítése és végrehajtása a háború kezdeti idő
szakában". 

A gyakorlat céija volt: 

a) Fokozni és tökéletesíteni a gyakorlaton részt vevő parancsnokok és törzsek fel
készültségét a csapatok vezetésében, a békeállapotról háborús helyzetre való átállás 
során és az ellenség agressziója visszaverésének időszakában. 

b) Tovább növelni a csapatok felkészültségének szintjét, a tartalékos állomány 
összekovácsoltságát és kiképzettségét. 

c) Szilárdítani a résztvevő szövetséges csapatok fegyverbarátságát. Ellenőrizni a 
harci technika, a fegyverzet és a minden oldalú biztosítás helyzetét, állapotát. 
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1 .  A gyakorlat hadtápbiztosításának lényeges sajátosságai voltak: 
A BARÁ TSÁG-86 gyakorlat hadtápbiztosítása többszörösen összetett feladat volt 

az érintett szakállomány részére. Sajátosságaiból a leglényegesebbek: 
- a gyakorlat - mint feladat - az éves tervekben szerepelt. A részvételre .kötelezett 

állomány, a végrehajtás pontos térsége; a térségbe beérkezés, az előkészítés és a·végre
hajtás időszaka azonban csak a feladat megkezdése előtti 25-30 nappal vált pontosan 
ismertté; 

- a feladat magyar területről indítva - határon átbocsátással - hadászati méretű 
,,átcsoportosítás" után; a résztvevők számára ismeretlen területen, földrajzilag tapintha
tóan eltérő viszonyok között került végrehajtásra; 

- a résztvevő csapatok és törzsek többsége békében keretesített, illetve jelentősen 
csökkentett állományú. Feladataikat tehát mozgósítás, hadi állományra feltöltés után 
váltak képessé megkezdeni. Erre viszont - több egységnél - a megalakulási tervben 
meghatározottnál kevesebb idő állt rendelkezésre; 

- a gyakorlat megkezdése előtt mintegy 800 km-es vasúti szállítást kellett végre
hajtani. A csapatok ezirányú felkészítésére a vasúti szállítás hadtápbiztosításának közvet
len előkészítésére; az első vasúti szerelvényeknél - csupán néhány óra állt rendelkezésre; 

- a hadiállományú hadtápszervezetek tervek szerinti felkészítése a bevagonírozás 
után kezdődhetett meg, és a gyakorlat körzetében fejeződött be. Mindezért a felelősség 
decentralizálódott; törzsek helyett egyes személyekre terhelődőtt; 

- szokatlan időjárási különbözőség, ( nyári, száraz forróságból késő őszi, állandó
sult viharos-hideg esőzésbe érkezés) igen nehezen járható terep ráadás volt a működő
képesség elérésének többi nehézségéhez. A hazaérkezéskor szintén 25-30 °C volt a 
hőmérsékleti eltérés; 

- a sorállomány állandó jellegű építményekben a tiszti, tiszthelyettesi és a polgári 
állomány tábori körülmények között került elhelyezésre. A harcoló állomány innen lett 
újabb táborba kikülönítve. A törzsmunka minden tagozatban tábori viszonyok köztt 
folyt; 

- a hadműveleti feladat koalíciós jellegű volt, három nemzet (magyar, szovjet, 
csehszlovák) katonái szoros együttműködésben gyakoroltak. A magyar csapatok 
csehszlovák hadsereg alárendeltségébe kerültek; 

- a gyakorlat egymástól térben távolabb levő területeken - mozzanat rendszerben 
- lett levezetve. Hadműveleti védelem, majd betörés elhárítása után a koalíciós HDS 
támadásba ment át. Mindezt a CSNN Nyugati Katonai Körzetének alárendeltségében 
levő csehszlovák HDS törzs szervezte és irányította. A tevékenységet 2 1  kapitalista 
ország megfigyelői is megtekintették; 

- a valóságos ellátás elsősorban a hazai területről elszállított anyagokra épült. A 
katonai kereskedelmi szükségletek kielégítése magyar és csehszlovák boltok működteté
sét tette szükségessé; 

- a gyakorlat aránylag hosszú idejű volt; elérte a 30 napot. A békehelyőrségekben, 
az eredeti állapot visszaállításához és a tartalékos állomány leszereléséhez rövid idő (2-3 
nap) állt rendelkezésre. 

Összességében: a gyakorlat hadtápbiztosítására elsősorban kiható sajátosságok, körül
mények az átlagosnál nehezebb, azonban végrehajtható feladatok elé állították a hadtáp 
szakállományt. A naponta megújuló próbatételeknek az állandó és a tartalékos állomány 
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egyaránt növekvő eredményességgel tett eleget. Az első napok nehézségei után dina
mikus ütemben javuló munka, annak elért jó végeredményei reális helyzetképet mutat a 
vezető és végrehajtó állomány tudatosságon és felkészültségen alapuló célratöréséről, 
áldozatvállalási készségéről. Igazodott a kellő gondossággal kezelt, felkészített és beüze
meltetett - tartósan tárolt - hadi- és hadtáptechnika megbízhatósága. 

A magyar csapatok hadtápbiztosítását megszemlélte Lux altábornagy, a CSNN 
hadtápfőnöke; többször Bobán vezérőrnagy, a CSNN Nyugati Katonai Körzet 
parancsnokának hadtáphelyettese és több vezető beosztású hadtáp tisztje; valamint 
Sáfár Bálint ezredes, az MN Közlekedési Szolgálat Főnöke és az MN HRAK parancs
noka. Ők valamennyien elismeréssel nyilatkoztak a látottakról; a személyi állományról 
megvalósított minden oldalú gondoskodásról és a magyar csapatok hadtápállományá
nak együttműködési, illetve feladatvégrehajtási készségéről. 

2. A gyakorlat előkészítésének hadtáptapasztalatai: 
A „BARÁ TSÁG-86" gyakorlat tervszerű előkészítéséhez segítséget jelentett a vég

rehajtóknál az, hogy a feladat meghatározása után rövid idővel - annak megkezdése 
előtt hét hónappal - megismerték az elöljáró parancsnok követelményeit, elvárásait. 
Ezzel egy időben meg lettek határozva a hadtápbiztosítás követelményei is. 

A későbbi munka során jól hasznosult a követelmények szakállomány részére 
elvégzett értelmezése, pontosítása. Mindezek során tisztázásra került: 

- az ellátás és kiszolgálás rendszere; 
- az anyagellátás forrásai (hazai-külföldi); 
- a pénztartalékolás és a készletképzés; 
- az egészségügyi biztosítás, a vasúti szállítás és a pihentetés; 
- az üzemanyagok biztosítása; 
- az élelmezési és a katonai kereskedelmi ellátás; 
- az öltözet, a pihentetés és tisztálkodás követelményei; 
- a hadtápvezetés KESTG-es segítése; 
- a visszamaradó állomány ellátása, valamint 
- a hadtápszakállomány felkészítése. 
A követelmények kellő alapot adtak a gyakorlat tudatos előkészítéséhez, ami idő

ben meg is kezdődött. Ezzel párhuzamosan hadtestparancsnoki „Szervezési intézkedésterve
zet"-et a feladat megkezdése előtt fél évvel kézhez kapták olyan tartalommal, hogy az 
lényegi módossítás nélkül, szilárd alapja maradt a „BARÁTSÁG-86" gyakorlat végrehaj
tásának. 

A végrehajtók mind teljesebb informáltságára törekvő időgazdálkodás lehetőséget 
teremtett arra, hogy parancsnoki kiképzések, a kötelék kiképzés kezdete és az éves gaz
dálkodási koncepciók pontosítása időszakára közel világosan tapinthatók voltak a gya
korlat eredményes végrehajtását biztosító feladatok. Csak ezek alapján vált lehetővé az 
átfogó és reális tartalmú „felkészülési terv "-ek kidolgozása. 

Az általános katonai és szakmai felkészültséget fokozó, a harc hadtápbiztosításának 
tervezését és a vezetési pontok működését kedvezően segítő megoldás volt az összfegy
vernemi és hadtáptörzsek, valamint a zászlóalj ellátó szakaszparancsnokok összehangolt 
gyakoroltatása. Ennek során minden hadtáptiszt és tisztbelyettes - többször - kidol
gozta a harc hadtápbiztosításának vonatkozó vezetési okmányait. A készség szintjéig be 
lett gyakorolva a harci okmányok kidolgozása. Ez időszakban nem sikerült sem ezred, 
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sem hadosztály tagozatban begyakoroltatni a vezetést segítő KESZG-ek használatát, 
ami később is éreztette kedvezőtlen hatását. 

A megbízható előkészítésnek - ismételten - kulcskérdése lett a harcérték. Ugyanis 
addig, amíg az előtervezések eltűrik egy globális harcérték alkalmazását, a végleges ter
vek kidolgozása ( vasúti szállítás, gördülőanyag igénylés, határon ki-be léptetés; külföldi 
vasúti szervekkel egyeztetés, külföldön átvételre tervezett anyagok igénylése, tábor
elosztás és pihentetés, hadtápszervezetek megosztása a vasúti szállításhoz, elvonuláshoz 
és hátrahagyáshoz; a szaktechnika igénylése és átcsoportosítása stb.) és a valós szükség· 
leteknek megfelelő igénylések, diszpozíciók végleges alapadatok birtokában készíthetők 
el. E feladat megkezdése előtt 14 nappal véglegesített harcérték jelentős számszaki válto· 
zásokat mutatott az előtervczéshez viszonyítva. Szinte minden hadtápbiztosítási alapok· 
mányok lényeges módosístását idézte elő; és végső fokon már-már veszélyeztette a fel
adatok végrehajtását. Tapasztalatok szerint optimális lenne, ha - külföldi gyakorlatokat 
figyelembe véve - a harcérték 45-60 nappal a feladat megkezdése előtt véglegesítésre 
kerülne. Ez azonban feltételezi a harcászati követelmények, a helyzet és a beállítás isme
retét. 

Az előtervezés és a változások folyamatos pontosítása jó feltételeket teremtett a 
csapatmozgás, az ellátás és kiszolgálás végleges formábaöntéséhez, annak okmányai 
kidolgozásához. Jelentőségét, szükségessségét - a feszítettebb munkák végén - még 
azok többsége is elismerte, akik az előkészítés során feleslegesnek, indokolatlan, eleve 
félredobható munkának tartották mindazt. A törzsmunka ugyanis most is bizonyította 
azt, hogy a feladatok nagyobbmérvű átszervezését, az okmányok széleskörű számszaki 
pontosítását, a nulláról induláshoz viszonyítva töredék idő alatt el lehet végezni. 

A hadtáp-szakanyagok és technikai eszközök karbantartása, javítása, tartós tárolás· 
ból az üzembehelyezés, a műszaki állapot ellenőrzése, valamint több szaktechnikai köz· 
ponti szervizelése fél évvel korábban - tervszerűen - megkezdődött. Az előre számve
tett idő elégnek és szükségesnek bizonyult. A feszültségektől mentes munka pozitív 
eredményei később a jó műszaki állapotban, az elvárt minőségben érzékelhetővé váltak. 

A csapatok szükségleteinek kielégítéséhez hiányzó anyagok és szaktechnika átcso· 
portosítása - helyesen - a végleges igények ismerete nélkül, 1-1,5 hónappal korábban 
megkezdődött és feszültségektől mentesen befejeződött. A végleges alapadatok birto· 
kában csupán kisebb mennyiségű korrekciót kellett elvégezni. A gazdaságossági törek· 
véseket és a lehetőségek kihasználását egyaránt szolgálta a külföldön felhasználásra ter
vezett anyagok ( élelmezési anyagok, üzemanyagok, lőszer és robbanóanyagok, kereske
delmi cikkek stb.) tárintézeteknél, gyártó és forgalmazó szervezeteknél vasúti berakása. 
Ennek és az anyagszállító vasúti kocsiknak időben (3 nap) történő kiállításával megvaló
sult minden külföldön felhasználásra előkészített anyagféleség szervezett berakodása. 

Az előkészítés lényeges tanulsága, hogy a békében meglevő hivatásos és sorállo
mány vasúti szállításra való felkészítését nem célszerű a mozgósítás és a készenlét elérése 
utáni időszakra hagyni. Ezen ismereteket még hetekkel-napokkal előbb arra a szintre 
kell emelni, ami a tartalékos állomány ilyen irányú elkészítésére; a rakodás, a rögzítés, az 
utazás, pihenés, az ellátás, a tisztálkodás és karbantartás kialakított rendszerének, vala
mint a katonák utazás alatti felszerelésének bemutatására. 

A hazai területekről és ellátási forrásoktól való nagyobb távolságú, tartós „e/szaka· 
dás" kiemeli a valóságos ellátás és kiszolgálás pontos megtervezésének, megszervezésé
nek jelentőségét. Erre a munkára - kezdetben - a hazai békeellátásban is kimutatott 
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nehézkesség volt a jellemző. Nem egyszer érezhetővé fokozódott a számvetésekkel alá
támasztott, kellően elemzett - átgondolt munkától való tartózkodás, a bizonytalanko
dás a szakmákban; a majd csak megoldódik valahogy tartalmú megközelítés. A feladat 
mind pontosabb megértése, az elgondolkodásra serkentés, valamint a munkával együtt
járó ismeretbővülés hatásának betudhatóan végül is olyan - gyakorlati próbát kiállt -
tervokmányok készültek, amelyek realizálása szinte változtatások nélkül lehetséges volt. 
A munka során szerzett tapasztalatok pedig a mindennapi életben is jól hasznosíthatók. 

A gyakorlat hadtápbiztosításának megtervezését-megszervezését nehezítette a 
résztvevők ilyen irányú tapasztalatainak teljes hiánya. Éppen ez adott kiemelt jelentősé
get a kétoldalú, de irányított tapasztalatcseréknek. Itt a közös munkára felkészített had
táptörzsek ismereteik és szakmai okmányaik átadás-átvétele útján nélkülözhetetlen 
segítséget adtak, illetve kaptak. A közös munka során szerzett ismeretek és élmények 
elősegítették a beláthatóság fokozatos tudati kitetjedését. A kiemelten hasznosnak, 
iránymutatónak tartható tapasztalatok zömét az MN 5232 törzs hadtápszolgálata és az 
alárendelt csapatainak nagy segítőkészséggel, sok jóindulattal bocsátották rendelkezésre. 

A „BARÁTSÁG-86" gyakorlat vasúti szállításának, minden oldalú anyagi-techni
kai, egészségügyi biztosításának összességében eredményes előkészítése felszínre hozott 
olyan tapasztalatokat is, amelyek előremutatók lehetnek e hasonló feladatok előkészí
tése során. Ezek: 

- a nagytávolságú vasúti szállítások tervezését, szervezését nem célszerű a hadtáp
törzseknek mindenben magukra vállalni. Minél szorosabb időhatárok között folyik a 
munka, annál határozottabban kell az összfegyvernemi törzseket a feladat irányításának 
élére állítani; 

- legszorosabb időtényezők esetén is a közbeeső elöljáró parancsnokságokkal a 
vasúti szállítási tervokmányokat el kell bíráltatni, azokkal egyet kell érteni; 

- a rakmintás eszközök egyes szerelvényekre való átcsoportosításának lehetőségét 
mindenkor célszerű felmérni és azt végrehajtani; 

- a táborokban folyó minden oldalú ellátás és kiszolgálás szervezettségének meg
teremtésére és fenntartására irányuló munkát az előkészítés időszakában kell rendszerbe 
foglalni. Célszerű a szolgálati személyeket ezirányú tevékenységükre is felkészíteni. 

3. A vasúti szállítás tapasztalatai: 

A „BARÁ TSÁG-86" gyakorlaton részt vevő magyar csapatok vasú ti szállítása 1 1  
katonavonattal, vonatonként 34-36 óra menetidővel lett végrehajtva, 390 db vasúti 
kocsi volt a szállításba bevonva. Az igénybevételre tervezettből csupán 1 1  db lett 
lemondva. A csehszlovák szervek a szerelvényekből 24 óránként négyet fogadtak. Így a 
mozgási időt is figyelembe véve az oda- és a visszaszállítás 4-4 napig tartott. A rakmin
ták tekintetében meghatározott követelmények hatására számos felépítményt az alvá
zakról leszerelve kellett szállítani; néhány eszközt pedig vissza kellett hagyni. A be
illetve a kirakás hazai területen három, a csehszlovák területen egy be-, illetve kirakóállo
máson lett végrehajtva. 

Az első vasúti szerelvények berakása a csapatok készenlétének elérését követő 
11vasúti szállítási bemutató"-k után közvetlenül megkezdődött. A felkészültség kezdeti 
szinte, a gyakorlati tapasztalatok hiánya, a tartalékos parancsnoki kar és sorállomány 
összekovácsolatlansága következtében az első 4-6 vasúti szerelvény berakása lassú volt, 
sok bizonytalansággal valósult meg. A berakásért felelős elöljáró és katonai közlekedési 
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szervek, valamint a berakásért felelős parancsnokok tudatos együttdolgozása eredmé
nyeként a munka fokozatosan javult. A visszaszállításnál a szerelvényekre a csapatok 
zöme 2-3  óra közötti időben berakott, ez idő alatt a szállítási készséget elérte. 

A főerők beérkezésének szervezett fogadásához kettős vasúti szerelvényekre cso
portosítva, először előkészítő részlegek lettek kiszállítva. Ezek vezetőállománya elvé
gezte a gyülekezőhelyek berendeztetését, megszervezte a további szerelvények fogadá
sát, kirakását, bevezetését, az anyagok beszállítását; segítette a vasúti szerelvények tároló 
álomásokon való elhelyezését. 

A hivatásos állomány első osztályú, fülkés, hosszú pados vasúti kocsikban utazott 
és pihent. A fülkében kettő személy lett elhelyezve, ami jó körülményeket biztosított. A 
sorállomány másodosztályú, hosszúpados, szintén fülkés vasúti kocsikban, öt fős fül
kénkénti elosztásában utazott. A pihenési feltételek itt is jók voltak. Igen nagy volt 
viszont a zsúfoltság a tisztálkodás, az étkezések, valamint a be- és kiszállítás időszaká
ban. Nehézkes volt a hygiénés követelmények betartása. 

A vasúti szállítás jó ütemű, fegyelmezett volt. A menetirányítási tervhez viszo
nyítva a szerelvények zöme 1-2 órával hamarabb ért be. Késés nem volt. A csehszlovák 
területen ivóvizet egy, ipari vizet két vasútállomáson biztosítottak. Az étkezési és vízvé
telezési idők a menettervben rögzítésre kerültek, ami elősegítette az ellátás szervezettsé
gét. 

Az UMK típusú rögzítő anyag megbízhatóságát igazolja, hogy minden technika a 
berakás szerinti helyzetben érkezett meg a célállomásra. Ugyanakkor az erős légáram 
kiemelte a hűtő és kenyérszállító gépkocsik hűtőmototjának védőlemezét. Ezeket külön 
rögzíteni kellett. 

Az összességében szervezett, baleset és rendkívüli esemény nélkül végrehajtott 
vasúti szállításra árnyékot vetett a személyszállító vasúti kocsik általánosítható igen elha
nyagolt hátral1agyása a podborzsányi kirakó állomáson. A rendetlenséget külön takarító 
brigádok számolták fel. A hiányosság a visszaszállításnál nem ismétlődött meg. 

Harckocsicsapatok vasúti szállítása esetén javítható a gazdaságosság olyan módon, 
ha nagysúlyú, de rövidebb harckocsi-szerelvényekhez általános technika kerül besoro
lásra. Ezáltal elérhető a méretek (súly és hosszúság) felső határainak megközelítése. 

4. A gyakorlat hadtápbiztosításának tapasztalatai: 

A „BARÁ TSÁG-86" gyakorlat területének hazánktól való távolsága, viszonylag hosszú időtartamra, a felkészülés során előrelátott feladatok méretei, a harcászat- had
műveleti tevékenység célja és követelményei, a fegyverebarátság jegyében megtartandó 
rendezvények, valamint a földrajzi és időjárási tényezők együttes kihatásainak figyelem
bevételével lett a hadtápbiztosítás megtervezve, megszervezve és feladatai végrehajva. 
Ezeket; az észszerű takarékosságot és az igények optimális kielégítését is figyelembe 
véve, a következő rendező elvek kerültek elsősorban érvényre juttatásra; 

- a lehető kisebb külföldi tartozást előidézve, a tevékenységünkhöz várhatóan 
szükséges, gazdaságosan szállítható, valamint a külföldön be nem szerezhető anyagokat 
hazulról szállítjuk; 

a tartósan nem tárolható anyagokat a gyakorlat térségében vásároljuk meg; 
- a kenyeret hazai minőségben biztosítjuk; 
- minden lehetséges létesítményt, berendezést, bútorzatot kölcsönhasználatra 

átveszünk; csak az ezek fölötti szükségleteket szállítjuk; 
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- villamos áramot a szükségletek határáig vásárolunk; 
- a közúti biztosítást a CSNN csapataitól igényeljük; 
- csak a kórházi szintű egészségügyi ellátást vesszük igénybe; 
- csehszlovák kihelyezett vegyesboltot a táborban üzemeltetünk; 
- váratlanul felmerülő szükségletek kielégítéséhez a CSNN segítséget nyújt, kéré-

sünknek megfelelően; 
- a számvetett szükségletek fölött elszállított anyagok ( tartalék) a 10%-ot nem 

haladják meg; 
- esetenként - menetrendszerűen - légi szállítóeszköz van rendelkezésre bocsátva, 

indítása a szükségletekkel szinkronizáföató. 
A legfontosabb rendezőhelyek hadtápbiztosístására gyakorolt kihatásainak helyes 

számbavételét a gyakorlat igazolta. Hozzá olyan ellátási rendszer lett felépítve és 
működtetve, amely egyrészt biztosította a különböző rendeltetésű csapathadtáp szerveze
tek háborús feladatai gyakorlását az adott lehetőségek teljes kihasználásával; másrészt 
lehetővé tette az arányos teherviselést, mentesítette a harcfeladatot végrehajtó csapatok 
hadtápszolgálatait más tagozatok munkájától; harmadrészt a táborozás időszakában 
kiküszöbölte az indokolatlan párhuzamos tevékenységeket; ugyanakkor minden részt
vevő számára döntően biztosítva volt a szükségletek elgondolásoknak megfelelő minő
ségű kielégítése. 

Követendő megoldás volt a hadosztály ellátó zászlóalj részlegesen feltöltött hadiál
lományával (raktáraival) a gyakorlat teljes időszakára szükséges anyagok készletezésével 
vasútra telepített hadosztályraktárak ( ellátó állomás) működtetése. Ilyen felállásban az 
ellátó zászlóalj parancsnoka vezetésével, a hadosztály illetékes főnökök szakmai irányítá
sával, a hadosztálytagozat elvégezte az anyagok raktározását, kezelését, nyilvántartását; a 
CSNN-től az igényelt ellátmány, valamint a légi szállítmányok átvételét; a kiutalások 
alapján a szakanyagok ellátópontokra történő szétosztását, kiszállítását, átadását; a feles
leges anyagok és göngyölegek visszaszállítását és tárolását, valamint az ellátóállomás 
(két vasútállomáson települt) őrzését, működési feltételeinek biztosítását. 

A szolgálati rendne.k megfelelően, a hadosztály ellátózászlóalj-parancsnok aláren
deltségében működött a hadiállományra feltöltött tábori mozgó és a katonai kereske
delmi bolt. A visszaszállítás minden ellátmányi anyagát szintén az ellátóállomás biztosí
totta. A működést igen megbízható híradás segítette. 

A tábori körülmények között települt csapatok ellátása összevont ellátási rendszer
ben valósult meg. Az arra képessé tett egységhadtápot a profiluknak legmegfelelőbb 
összevont ellátószervezetek (pl. hk. e. hadtáp , táborsegélyhely, töltőállomás, összevont 
legénységi konyha; rendészeti komendánszászlóalj , tábor tiszti konyha-étkezde, tábori 
fürdő stb.) működtették teljes felelősséggel. Munkájukat a tábor PK HTPH irányította. 
Ilyen felállásban az egységhadtápok koncentrálhattak saját feladataikra és alárendeltjeik 
ellátására. Kapacitásuk nem lett elaprózva, a feladatuk - decentralizált ellátási rendszer
hez viszonyítva - lényegesen kisebb állománnyal, kevesebb hadtáptechnikával is végre
hajtható volt. Kezdetben azonban az egységparancsnokok nehezteltek a tiszti konyhák 
és étkezdék összevonásáért' 

A gyakorlat anyagi-egészségügyi biztosításában figyelemre méltó feladatot végzett 
a 7 alkalommal közlekedő AN-24-es szállító repülőjárat. A futár és tábori posta külde
mények mellett - teljes kapacitását kihasználva - kiszállított 10 tonna feletti friss gyü-
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mölcsöt - és zöldségfélét, hazahozta a szennyes ruházatot, vitte Zsatecbe a tiszta ruháza
tot; bekapcsolódott az alkatrész és javítóanyag szállításba; hazahozta a betegeket. 

A CSNN Nyugati Katonai Körzetének hadtáptörzse kiemelt figyelmet fordított a 
magyar csapatok ellátásának segítésére. Folyamatos, fegyverbaráti segítése alapján a 
magyar csapatok minden igényelt és kért anyagot - szolgáltatást hiánytalanul, kifogásta
lan minőségben, időben, ellátó centrumra összegyűjtve megkaptak. Szaktisztjei közre
működésével a kereskedelmi áruellátás gondtalan volt. Az áruellátást dícséri, hogy a 
tábor területén működtetett polgári bolt a személyi állománynak kifizetett korona 85%
át elvonta; vele minimálisra csökkentve a lakott településekre, polgári üzlethálózatba 
való kijutás igényét. 

A „BARÁ TSÁG-86" gyakorlat hadtápbiztosításának a fő tartalmát a valóságos 
feladatok végrehajtása képezte. Az egység hadtáptörzse a csapatok tényleges - harcászati 
helyzetbe beállított és gyakorolt feladatai szállítási - anyagi-egészségügyi biztosítását ter
vezték, szervezték és végezték. A hadosztályhadtáp alárendelést követő átadás-átvétele 
bizottság által és okmányok alapján megtörtént. Ezt követően a hadosztályhadtáp veze
tést a gyakorló HDS hadtáptörzs teljesértékűen átvette. 

A hadosztály és annak hadtáptörzse két, egymásra épülő, harcászati beállítás sze
rinti feladatot kapott. Az elöljáró a munka minden feltételét megteremtette, biztosí
totta. A feldolgozáshoz elegendő idő állt rendelkezésre. A munka igazán nagy próbaté
telt a résztvevőknek nem jelentett, a HOPK HTPH elszámoltatása, ellenőrzése folya
matos volt. Elhatározását egy alkalommal a Nyugati Katonai Körzet parancsnoksága is 
meghallgatta. 

A hadosztályhadtáp szolgálatfőnökök az ellátási, illetve biztosítási terveiket, vala
mint azok mellékleteit teljes részletességig kidolgozták. Az itt tapasztalt ütem, eseten
ként a munka minősége - főleg az első feladatnál - a lehetőségeik alatt maradt. Ezen a 
területen előrelépést a mintaokmányok szélesebb körű elterjesztése, azok használatának 
fokozottabb begyakorlása és a VT-20 KESZG szolgáltatásainak jobb hasznosítása ered
ményezhetett volna. 

a) A kó·zlekedés és szállító tevékenység tapasztalatai: 
A gyakorlat minden oldalú biztosítása érdekében 38-40 vagon anyag lett többször 

megmozgatva, szállítva. A kedvező szállítási távolságok eredményeképpen a mozgó 
szállító gépjárművek átlagos kilométer-felhasználása 1000 körül mozgott. A szállításo
kat honvédségi gépjárművek igénybevételével hajtottuk végre. Népgazdaságból bevo
nult gépjárművek nem lettek külföldre elszállítva. 

A jónak mondható műszaki állapot mellett a tartós tárolásból kivett gépjárművek
nél jellemző volt a fékhiba, amelynek többsége fékcsőelöregedés, kirepedés kapcsán 
keletkezett. 

A gépjárműmozgás potenciális rendkívüli eseményt előidéző tulajdonságából ere
dően szigorú korlátozó rendszabályok alkalmazásával folyt a gyakorlat teljes időszaká
ban a szállítás. 

Ezek közül a leglényegesebbek: 
:_ a szállítási feladatokra mozgó szállító gépkocsik lettek kijelölve, azok megkülön

böztető jelzésekkel voltak ellátva. Gépkocsi-parancsnokokkal is csak ezek a gépjármű
vek hagyhatták el a tábori telephelyet. Vezetőik és gépjármű-parancsnokaik külön fel 
lettek készítve a közlekedés szabályaira; 
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- ki lettek jelölve a szállítási útvonalak. Azokról a letérést csak a tábor PK HTPH 
engedélyezhette. A mozgó gépjárművek parancsnokainak a táborparancsnok által aláírt 
- a feladatot konkrétan tartalmazó - nyílt paranccsal kellett rendelkezni; 

- a víz és hajtóanyag szállító gépjárművekből csak néhány részére volt a mozgás 
engedélyezve. Ezekbe a kategóriákba tartozó gépkocsik többsége és az összes utánfutó 
tároló-kiszolgáló eszközként volt használva; 

- folyamatos közúti ellenőrzés volt szervezve. A kezdetben előállított néhány, sza
bálytalanul igénybevett gépjárművet az egység parancsnoka vette át a gyakorlatvezető 
magyar helyettesétől; 

- okmány nélküli anyagszállítás meg lett tiltva, szabálytalan szállítás esetén is a 
gépjármű elő lett állítva. 

A közlekedés és szállítás területén életbe léptetett szigorító rendszabályok rövid 
idő alatt beépültek a napi munkába; és döntően hozzájárultak a gyakorlat baleset és 
rendkívüli eseményektől mentes végrehajtásához. Meggyőződéssel állítható, hogy a szi
gorítás befékezte az anyageltulajdonítási szándékot. 

A gyakorlat rámutatott arra is, hogy táborjellegű csapatelhelyezés esetén, a gépjár
műmozgások összehangolásában a diszpécseri tevékenység nehezen nélkülözhető. A 
takarékossági követelmények érvényesítése felveti ugyanis egy pontosabb szállítási 
igény felmérését és a mozgások kézbentartását. Ez azonban szokatlan tevékenység. 
Pedig talán a békeszállításokkal azonos vagy nagyobb tartalék van a kiképzési szállító 
tevékenységben. 

Az egymásra épülő ellátási tagozatok működtetése, valamint a felülről lefelé meg
valósuló szállítás .tartós végzése ismételten feltárta a konténerek, oldalfalas rakodólapok 
hasznosíthatóságának jó lehetőségeit. Széles körű használatukkal az anyagellátás gyor
sabb, megbízhatóbb, előre csoportosítható és tagozatkihagyással megvalósítható lett 
volna. Ezek az eszközök a légi úton végzett anyagszállításnak nélkülözhetetlen göngyö
legeivé léptek előre. 

A kisméretű alumínium konténerek teljesértékűen beépültek az élelmezési anyagel
látás rendszerébe. A befogadóképességük, zárhatóságuk, mozgathatóságuk; árut 
megóvó tulajdonságaik igen kedvezően használhatóságukat bizonyították. 

b) Az egészségügyi biztosítás lényegesebb tapasztalatai: 
Gondos orvosi munka eredménye alapján a külföldre kiszállított állomány a fel

adat kezdetén gyakorlatilag egészséges volt. Korábbi betegségek bázisán keletkezett 
megbetegedés csupán néhány esetben lett megállapítva. A teljes állományra kiterjesztett 
egészségügyi felkészítés és propaganda hatására fertőző megbetegedés nem fordult elő 
olyan körülmények között, amikor a tábor és környéke vízforrásai erősen fertőzöttnek 
minősültek. 

A napi betegforgalom a résztvevő állomány 3-4,5%-a körül mozgott. A rendkívüli 
éles időjárási ellentétek hatására az első időszakban (kb. 8-10 nap) megfázásos tünetek
kel fordultak többségében orvoshoz. a fekvőbetegek száma nem érte el naponta a 10 
főt. A hivatásos állománynál valamivel alacsonyabb volt a megbetegedések aránya. 
Fogászati ellátást az állomány 0,3-0,5%-a igényelt. A visszaszállítást megelőző 5-8 nap
ban fokozatosan növekedett a menthálhygiénés panaszokkal orvoshoz forduló betegek 
száma. Elsősorban a tartalékos állományra gyakorolt kedvezőtlen hatást a hosszabb 
távollét. 
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A csehszlovák egészségügyi szervek mindenre kiterjedő gondoskodása példásnak 
tartható. Szakintézeteikben azonban csupán 4 főt kellett ellátásban részesíteni. Repülő
géppel 1 fő lett hazaszállítva. Ezek a tényadatok is igazolják a tartalékos állomány beér
kezés időszakában elvégzett egészségügyi ellenőrzésének, valamint az állandó állomány 
szűrésének fontosságát. 

Sedlec tábor területén állandó épület áll az egészségügyi szolgálat rendelkezésére. 
Ez egy ezred segélyhelyet nem tud befogadni. Használata - téli időszaktól eltekintve - a 
fektetői igényeket elégíti ki. Télen ott a rendelés feltételei megteremthetők. A műtő
kötöző és a fogászati gépjármű kiszállítása és üzemeltetése indokolt. A 30 napos eü. 
anyagok elegendőek voltak a gyógykezeléshez. Gyógyszerellátásban a CSNN egészség
ügyi szolgálata segítőkész. 

A hazaindulás és érkezés területe között a hőmérséklet 25-30 °C volt. A hűvös 
időjáráshoz asszimilálódott szervezetek döntő többségét megviselte a nyári, száraz 
meleg. 4-6 nap után ez orvosi beavatkozás nélkül megszűnt. 

c) Az üzemanyag-ellátás főbb tapasztalatai: 
A „BARÁ TSÁG-86" feladat kedvező tapasztalatokat adott a nemzetközi gyakorla

ton is realizálható energiatakarékosság vonatkozásában. A terep bejárása, a gyakorlatke
zelői kötelékben végrehajtott gyakorlás, az egyes harceszközökkel megbízhatóan elvég
zett és kötelékekre is érvényes időmérés jelentősen csökkentette a hajtóanyag-felhaszná
lást. 

A fogyasztás a gyakorlásba bevont harc- és gépjárműveknél közel a tervezettek sze
rint alakult. A kerekes technikánál 2, 4, a lánctalpas technikánál pedig 2, 3 volt a súlyo
zási szorzó. A gyakorlat első 3-4. napjában a fékfolyadék-veszteség 2-3-szor több volt a 
tervezettnél. Ez azonban az üzemeltetési hibák elhárítása után minimálisra csökkent. A 
kenő- és karbantartó anyag felhasználás a tervezett alatt maradt. 

Megnövelte az üzemeltetés biztonságát az, hogy minden üzemanyaggal feltöltött 
tartály és tároló edény folyamatosan le volt plombálva. A plombák megsértése - ami 
néhány esetben előfordult - ki lett vizsgálva. A határozott fellépés lefékezte a hajtóanya
gok hozzáférhetőségére irányuló eseti törekvéseket. 

A hűtőrendszerek vízelfolyással járó meghibásodásának gyakorisága utólag bizo
nyította a fagyálló folyadék leeresztésének és bevonásának helyességét. Ezt azonban 
szeptember második felében kezdődő gyakorlat esetében már kockázatos elvégezni. 

A hajtóanyag-szállítás volumenét csökkentette az, hogy a kiegészítő készletek pót
lása nélküli felhasználása lett tervezve. Ez a készlet a résztvevő technikai eszközökre 
számvetve meghaladta a 220 tonnát. A megürült marmonkannák, acélhordók lehetővé 
tették a biztonságra törekvés kapcsán vasúti kocsikban megmaradt hajtóanyagok kiadá
sát a vasúti visszaszállítás kezdete előtt. 

A szűkös vasútállomásokon gondot jelentő biztonságos őrzés felveti annak vizsgá
latát, miszerint - hasonló árkihatások esetén - az üzemanyagot célszerű a befogadó 
országból megvásárolni. A kenő- és karbantartó anyag szükségleteket ilyen esetben is 
ajánlott kiszállítani. 

d) Az élelmezés főbb tapasztalatai: 
A csapatok készségének elérése és a feladat megkezdése között levő időszak lerövi

dülése az élelmezési szolgálatot igen nehéz feladatok elé állította. Az elengedhetetlennek 
tartott minimális idő sem áll rendelkezésre a szakállomány összekovácsolásál1oz; az 
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egyébként többségében szakmailag felkészült személyek feladatra ráhangolásához. A 
nyereségérdekeltségű szemléletet csak 5-6 nap elteltével sikerült a minőség - mennyiség 
elsődlegességére átterelni. A folyamatot a keretesített csapatok egy-két sorállományú 
katonaszakácsa a rutinosabb tartalékosok nagyobb csoportjával szemben nem tudta 
érdemben siettetni. 

A tartalékos ellátó szakasz és rajparancsnoki állománynál csak több napos ráhatás
sal sikerült helyes irányba rendezni azt a szakmai szemléletet, hogy „aki idejött, az meg
kapta az ennivalóját". A katonáig tartó ellátási felelősség megértése után szinte teljesen 
megszűntek a felfogásból származó ellátási gondok. 

Gyakorlatilag helyesnek bizonyult az az ellátási koncepció, amely szerint minden 
vasúti szerelvény ellátó részlege augusztus 26-ig bezárólag ( ez a begyülekezés befejezésé
nek időpontja) megkapta a romlandó és nem romlandó élelmiszereket. További kettő 
napra elegendő - konzervekből és tartósított kenyérből összeállított - tartalék élelmi
szert szállítottak a szerelvények. Ebből egy javadalmazás a katonákhoz lett lépcsőzve. 
Igazolódott az, hogy a magyar ízléseknek mindenben kifogástalanul megfelelő főtt éte
leket lehet 4-5 napon át készíteni füstölt és tartósított húsféleségek, lesütött húsok; arra 
alkalmas konzervek; és melegben is gondok nélkül szállítható zöldségféleségek, bur 
gonya és szárazáruk felhasználásával. A tartósabb tárolásra alkalmas füstölt áruk készíté
sében a húsipari vállalatok jó partnernek bizonyultak. A megoldás pedig lehetővé tette 
az egy vasúti szerelvényen egy-két hűtő gépjármű igény radikális csökkentését. 

A magasabb beszerzési áron vásárolt élelmiszerek hasznára irányuló kényszerpálya 
tapasztalatai szerint legalább 63-65,- Ft szükséges az I. számú élelmezési norma szerinti 
- jó minőségű - ellátáshoz. Ez esetben is igénybe kellett azonban venni a hazai zöldség, 
gyümölcs; néhány esetben a zöldfőzelék termékeket. Ezekből több mint 10 tonna lett 
légi úton a csapatok után szállítva. A pontos előkészítő munka eredményeként külföl
dön 20 tonna romlandó élelmiszer lett vásárolva. Ennek döntő többsége hús, tejtermék, 
tojás; valamint néhány hentesáru féleség volt. 

Igen kedvező ellátási és hangulati hatása volt a tábori eszközök igénybevételével 
sütött hazai minőségű kenyér kiszolgálásának. Módszereinek és technológiánk iránt 
fegyverbarátaink is nagy érdeklődést tanúsítottak. Lényegesen kevesebb volt a tervezett
nél (70 dkg helyett 35-40 dkg) a személyenkénti napi kenyérfogyasztás. Következmé
nyeképpen a kiszállított liszt jelentős része vissza lett szállítva. 

A friss sertéshús a hazaitól eltérő tulajdonságú volt. Nagyobb víztartalmának kom
penzálásához - a megszokott adagolás biztosítása céljából - a nyershús kiszabatokat 
20-30 grammal meg kellett növelni. A főzés-melegítés után fogyasztható hentesáruk 
szintén magasabb víztartalmúak. 

A katonai kereskedelem 700-800 000,- Ft és 750 OOO korona lekötésére készült fel. 
A napi 2 üdítőital, 1 csomag cigaretta, 0,5 csomag gyufa, 2 db ( csomag) édesség, 2 feke
tekávé fejenkénti fogyasztásával készült számvetés nem mindenben bizonyult helyes
nek. Az édesség kevésnek, az üdítő soknak bizonyult. Erre azonban kihatással volt az 
időjárás is. A postai levelezés anyagigényeinek kielégítéséhez légi utánszállítást kellett 
végezni. A csehszlovák korona elköltését jól működő, kitelepült polgári vegyesboltban 
és áruházban szervezett vásárlási napokon közel teljesértéküen sikerült megoldani. 

Sedlec táborban a helyi vízmű által kitermelt víz emberi fogyasztásra alkalmatlan. 
Azt 20 km távolságból kellett szállítani. A napi élelmezési vízigény 5 liter/fő körül ala
kult. A személyi kiszolgálás alkalmas eszközének bizonyult a kulacstöltő. A vasúti szállí-
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tások teljes vízszükséglete a berakóállomásokon vasútra lett készletezve. A szállítás alatti 
étkezési víz ellátás kedvezőtlen volt. 

A hűtő vasúti kocsi kihasználtsága alacsony értékeket mutatott. Annak használatba 
vétele előtt Répcelakon elvégzett bejegelése, vontatása és berakáshoz való várakoztatása 
nyári meleg időben veszélyeztetett a jó minőségben végezhető tárolást. A szárazjeget 
célszerűbb a berakáshoz időzítve - hűtő gépkocsikon - a helyszínre szállítani. A cseh
szlovák kereskedelmi szervek napi 500-1 OOO kg-os szárazjég kiszolgáló kapacitása ele
gendőnek bizonyult. Ennek ellenére lényegesen előnyösebb megoldás lenne az elektro
mos vasúti hűtővagonok alkalmazása. 

Hazai gyártású gázpalackok töltése - eltérő szabványok végett - csehszlovákiában 
nem valósítható meg. A szükségleteket hazulról kellett szállítani. 

e) A ruházati ellátás főbb tapasztalatai: 
A „BARÁTSÁG- 86" gyakorlatra behívott tartalékos állony 10%-át kellett beöltöz

tetni, 12%-ának pedig a felszerelése kiegészítésre szorult. Meghatározó volt a 46 és 48-as 
méretű felsőruházat iránt az igény. A Heves Megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi 
Parancsnokság területén működő ruházati ellátó részleg a tartalékos állomány fogadásá
hoz kitelepült. Munkája jelentős segítség volt a keretesített csapatoknak. A megoldás 
követendőnek látszik. 

Az összes körülmények hatására a ruházati anyagok igen nagy igénybevételnek 
voltak kitéve. Elsősorban a lábbeli használhatóságának biztosítása jelentett nagy felada
tot. A tartós esőzés hatására létrejött kedvezőtlen terepen a mozgásképesség megőrzése 
felveti a gumi bázisú lábbelik rendszeresítésének ismételt igényét. A bőr lábbelik szárí
tása tartós, nagy igénybevételénél nem valósítható meg. Nedves állapotban pedig a tisz
títás és karbantartás alig jár eredményekkel . Az esővédelmet az összfegyvernemi védő
köpeny összességében megoldotta, vízelvezetése azonban a 65 M bakancs elázását elő
segítette. 

A sátorban gyors-szakszerű és elhelyezési igényekre orientált telepítése reálissá 
teszi mindezeknek a feladatoknak a készség szintű begyakorlását a felkészítés időszaká
ban. Elvégzése felszínre hozza azokat a minőségi és tárgyi hiányosságokat is, amelyek 
külföldön nehezen rendezhetők. Felázásra hajlamos, laza talajszerkezetet figyelembe 
véve, gondos vízelvezetéssel is csak fa vagy műanyag padló használatával váltak lakha
tóvá a sátrak. A pihenés és a. törzsmunka zavartalansága igényelte a rendszeres fűtést. 

A gyakorlat időszakára szükséges ruházati szakanyagok lépcsőzve lettek elszállítva. 
Csak megfelelő központi raktári készletek tették lehetővé az ünnepi rendezvények igé
nyeinek teljesértékű kielégítését. Az átlagos kiképzési napokon az öltözeti összkép - a jó 
szintű biztosítás ellenére - a lehetőségek alatt maradt. Ezen a területen javulást csak az 
alparancsnoki állomány és a szolgálat követelménytámasztása fokozásának kikényszerí
tése hozott. 

Mosakodási feltételeket igen, fürdés lehetőségét a sedleci tábor nem biztosítja. 
Mosatást a fogadó ország szolgáltatói rendszeresen vállalni nem tudták. Jó megoldást 
jelentett a tábori fürdető-fertőtlenítő eszközök és felszerelések használata. Az indokolat
lanul nagy alsóruházat készletek elszállításának elejét vette a repülőjáratok üresen 
maradt szállítókapacitásának szennyes és tiszta ruházat szállításához való igénybevétele. 
Ez mellett azonban tábori szolgáltató részleg működött, igen jó hatékonysággal és álta
lános közmegelégedésre. 
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A sorállomány ágya és ágyfelszerelése kivételével valamennyi pihentetési anyag 
hazulról lett elszállítva. Vonaton a laticel és hálózsák jó pihenési feltételt biztosított. 
Nem jelentett túlbiztosítást a személyi állomány hálózsákkal történt ellátása. 

Összességében a gyakorlaton részt vevo· állományról megvalósuló minden oldalú gondoskodás 
biztosította a jó közérzetű, kief!)ensúlyozott felkészülés és gyakorlás ezirányú feltételeit. A tarta
lékos hadtápállomány a feladatok elvégzésében jó, megbízható és lelkes-odaadó segítőtárs volt. A 
tanulás, a kölcsiiniis tanítás; az emberi értékek gyarapodása - bizonyára - maradandó élmények
kel gazdagította az eredményesen munkálkodó hadtápszervezetek személyi állományát. 
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