
A HADTÁPB|ZTOSITÁS ELMÉLETE

A PVoP és az MN HÁVP parancsnoki és törzshadiiáték
néhány sajátos és általános hadtáptapasáalata

Pártas Jánas ezredu, C:abai GJihg ahzredel

A hadijátékok' általában fontos szerepet játszanak'a parancsnokok és törzsek íelké,
szitési rendszerében. Kűlönösen igy volt ez a PVOP és az MN HAVP parancsnoki és

tórzshadijáték (továbbiakban csak hadijáték) esetében, amelyre 1987. jűnins 21-29
kózött, három nap keretében került sor,

A thz[hddiáték fannLuigát és ahtaalitását többe* Éözótt uz akbbidk adták:

a) a két parancsnokság fennállása óta ez volt elsó közös gyakorlásuk,

b) a PVo TPK és az MN HÁV pK a hadijátékot a saját szervezetiikben ónállóan
vezették le, a HM államtitkár elvrárs követelményei a.lapján,

c) a hadilátékon azonos volt az induló helyzet, a módszer, az idótartam) a mozza,
natok, a jeleotések helye és ideje, és egyeztették Lz együttmúködés területeit;

d) és mindkét törzsnél a háborus jdószaknirk megfeleló munkacsoportok működ-
tek.

A baliátíh résznleúi az al,ibbiaÉ tloltdla:

a) A PVOP-rűl: az operattv törzsón kívül oyolc megye a kijelölt operativ csopor-
tokkal és a 2. naptól a Budapest fóváros kijelólt állománya, ö§szesen közel 1400 íó,

b) az MN HÁVP-xll a HÁVP operatív törzse, kilenc alárendelt m4gasabbegység,
egység és alegység törzse, valamint két területvédelmi ezred,,M" törzse,, és négy megye
területvédelmi osztályainak operatív törzsei, közel 700 fó,

Össz&otőlhel tut rlszt a batlijátéAon: aMurtkásórség, a Határórség, a Bp, RFK-ság és

az MN Légvédelmi és Repűlóparancsnokság.

rHadijáték: a masasabb Paran.snokok é§ törzsck felkészitésélrek eg},ik formája, arnclyben a cslpatok
nem vesznek részt. Rendeltetósc: a iisztek és táboínokok ismercteinek, jártassásainak és ké§zségeinek tókéIc-

lesítései a hárctevékeny§ég megszelvezésére és vez€té§ére, vonitkozó nézetek, elképzelések cllenórzése; ll
hadszíntér tinulmányozása; az cllensíges és .r saját harctevékenysóg lchetsé8es változltainak m€jelenítóse á

valósásos helyz€t€t me8kózelító körülmények igyelembcvótclével, A hrdijáték a tartalma és a rósztvevók

összctétel€ Szerint lehet: pinncsnoki, törrs-, hidtáp és sz.lk , n méretc §zc.int hedászati, badmúveleti és har
cászati hadijáték.

Kltonei Lexikon, Zrlnyi Katonai Ki.dó BudaPcst, 198r, 22], o1da1,



A hadijátékon az MNVK Hdm. Csí,ség Hátotsziryj és Hadszíntér elókészítési
osztalyarczető vezetésével kutató csoport múködött, melynek e tanulmány szerzói is
t4gj;i volrak,

A vizsgálati módszerek kombinált és helyszíni alka.lmazásával - megigyc:lés, mérés,
kikérdezés, plenáris és csoportos jelentéseken való részvétel, okmánytanulmányozás,
gondolatminta-vétel, §tb, - tanulmányoztuk és vizs8áltuk a fenti szervezetek hadtáP- és

anyag1 szolgálatu tevékenységét, mind az elókészítés, mind a végrehajtás idószakában,

A hadijáték sajátosságaiból fakadóan megkülönböztetett figyelemmel vizsgíltuk a
kólcsönös tájékoztatás, a tradtáp együttmúködés, a közósen megoldandó hadtápbiztosí,
tási kórdések köfét, jellegét és funkcióit, valamint á közlekedési biztosítás néhány teriile-
tének, mint például a közúti és vasúti forgalom folyamatosságának a kérdéseit.

A sajátos tapasáalatok hadtápszervenként a következók

l, Az MN HÁVP hadíáplzal?ákta oonatLtlzásábdtt:

Az MN HÁVP hadtápszolgálata .r parancsnok hadtápheJyettcs irányrtásával körül
tekintóen készült fel a parancsnoki és törzshadijátókra.

A felkészülés folyamán a hadilátékon részt vevó hadtáptörzsek a tözsmunkára, a
hadtápbiztosítást végzó alegységek pedig az ellátás végrehajtására credményesen kószül-
rck ícl,

Az MN HÁVP parancsnok hadtáphelyettes szeíteá8azó íeladatok végrehajtására
külön csoportokat alakított meg, - a saját törzséból.

Netlezetesu a Lifuethező clapartaLat:

- l1z !íí manLacs\pl)rtt)t, ameIy tefvezte és szervezte az MN HÁ\'P csapatai alkal
mazásának a hadtápbiztosítását;

- a násodik mm*acsop()rlat, amely az alárendelt hadtáptörzsek munkáját ellenórizte
és értékeltc;

- a barnatliÉ mlukacsoplrtti, amely a gyakorlat valós hacltápbiztosítását ellenórizte
és egyben segítette is.

A hadijátékon részt vevó parancsnok hadtáphelyettesek a hadtáptörzseik révén a
kialakult helyzetekre - mind a három esetben helyes elhatározást hoztak, a parancsno,
kok a javaslataikat elfogadták,

A kidolgozott harci és egyéb okmányok kultuláitak, áttekinthetóek voltak, az
intézkedések lejuttatása zökkenómentescn valósult meg.

Az MN HÁVPK hadtáPhelyettesének a Polgári Védelem országos Törzsparancs-
nok any4gi helyettesével történó kapcsolatfelvétel keresése példamutatóan valósult
meg. Zömében ennek köszönhetó, hogy együttműködés keretében úsztáztllk a. kózö-
sen végrehajtandó feladatokat (ezeket részletesen lásd 3, pontban). Ugyancsak mód
nyílt arra, hogy a Munkásőrséggel, a BM Határőrséggel és a BM-szervekkel szakkérdé-
sekben konzultáció keretében aktuális kérdéseket vitassanak meg.

Az olvasó érdeklódésére tarthat számot a következó hadtáptapaszta.lat is, amelynek
az eredete a n4gy honvédő háboru idejére nyúük vissza. N, A. Antyipeoko tábornok
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§zerint: ,,Ha a hadtápfónöknek oincs szállítógépkocsikból állandó tartaléka, máf nem ls
hadtápfőnök, hanem az arcvonalban növekvő nehézségek tehetetlen szemlélóje.'

Az MN HÁVPK hadtáphelyettese erre a mástldik világhábqrús tapasztal^lía e|a,

pozva az ellenség által mért tömegpusztító fegyverek csapásai kóvetkezményeinek fel-

számolása id,őszakára a komendánszászlóaljtól kikülönített szállítóeszközöket anyag
eszközökkel felmáüázva úgynevezett ,,anyagi tartakkoLat" hozott létre az orsziLg négy

tájegységén. Az anyagi tartalékokat a gyorsabb íelhasználhatóság érdekében a központi
területvédelmi ezredek körletébe kúlönítették ki, Ezzel a módszerrel tovább volt fokoz-
lrató a hátországvédelmi csapatok any4gi biztosítási rendszerének a szilárdsága, és egy,

ben nőtt az elöljáró hadtápt4gozat beayatkozó, segitségnyújtó szerepe, ami egyben

egyébként a kötelessége is.

Az anyagj biztosítás egy másik újabb tapasztalata az. ho1y Lz erócsoportok ellátó
(szak)szolgálata szükség - illetve kényszerhelyzetben az (otszágos, illetve megyei rcn-

deltetésű) területvédelmi ezredektől, hadtápszakanyagokat vehetnek át íelhasznáIásra.

2. Áz MN HÁW lijzhhrdé:i ft€rl)ri trhiúetlbül:

A hátolsz€ tefületén - alapvetóen a hadászati t€ozatban - a katooai közlekedési
rendszer tészeként kijelólt közlekedési hálózat üzemeltetóse, fenntaftása és rombolás
esetén történó helyreállítása a Közlekedési Minisztérium feladata és felelőssége, ugyan-

akkor a felsó katonai vezetés altal klelölt fóirányokban a közlekedési há-lózat fenntar,
tása, rombolás esetén a gyoís hclyreállítás megvalósítása, a száütások folyamatosságá,
nak biztositására - a KM,mel egyeztetett tervek alapján - a katonai erók és eszközök is
bevonásra kerülnek, - írja clr, Lapos MiháIy vezérórnagy' egyik tanulmányában,

A közlekedési törzseknek lenti feladatok végrehajtására történó felkészülését jól
szoIgáIta ez a hadijáték is,

A hadijátékra a szervezett felkészűlést a közlekedési osztály, a két danJártörzs es

zászlóaljtórzsek opefatív csopottjai a korábban líadott ,,Harcáuati,Tájlklzlaíó" alapján
úgy végezték, hogy folytatták a hadszíntér elókészítési követelmónyekben ezideig még
nem teljesített szakfeladatok végrehajtását. Megegyczzük, hogy czek a feladatok gya,
korlaúl4g egybeestek a közlekedési szakcsapatok ,,éles" alapfeladataival, s igen pozitív
credménynek ítélhetó meg,

A hadijáték végrehajtásának idószakában hatásköri problémákat és kezelési gondot
okozott az, hogy úgy a Vöúti Bázisnak, mint Közúti Technikai Bázisnak a múködésére
és nemcsak a felkészítésére is feladatokat határoztak meg. Mindezt annak ellenére való-
sitották meg ilyképpen, hogy a íenti két bázis a megalakulásuk ntán - M előírt hateí,
idóre - a Központhadtáp Elóretolt Lépcsó vasúti-, illetvc közúti m4gasabbegységek alá,

rendeltségébe kerüInek. Ezért azok feladatait is a Közpoothadtáp Elóretolt Lépcsó
közúti dandárok parancsnokai \atározzák meg.

:N, A, Antyipenkó: A íőirányban
Zrinyi Katonai Kiadó, Budapest t979 (168, oldaD,

rDr, Lapos Mibály V€zérórnl§: 
"Te8yük 

hatékooyabbá a katonai kijzlekcdési rend§zcr működését',
Honvódclem T,, 1987. évi 2. Külóikiádás (64, o]dal),



Az MN HÁvP közlekedési osztalyvezető a HÁV parancsnok elhatározisáaak
meghozatalához tett ielentésében - azaz 1avaslatában - helyesen vette figyelembe az
eltelt idószak alatt a közlekedési csa1." tok által elvégzett és a yárhatő feúdatokat. A
valóságban u8yanis az történt, ho8y ,,z elvégzett munkák mennyiségét a közlekedési
osztaly számit)tta ki ahelyett, hogy azokat a 8yakorló dandártörzséktól soronkívúli
jelentós formájában beké.te volna.

A kózlekedési osztá]y és a résztvevó dandártörzsek az a.Iaprendeltetés szerinti szak-
mai feladatok tefvezését és szervezését, va.lamint az alárendeltek részére a feladatok
megszabását gyakorlottan és összekovácsoltan hajtonák végre.

_ Ugyanakkor az együttmúködési feladataikat csak szúk és belső környezetben , a
HAVP múszaki és ve8f.védel.ni osztá.lyával vógeztéJ< el. Az MN KSZF-ségre kérelmet,
javaslator ncm terveztek relterjeszlrni.

A hadijáték során került sor a terepasztalon levezetett együttműködési foglalkozás
meglartásá1a. Az együttmúködés kérdéseinek -'tgy a helyének, idejének, a végrehaj-
tandó íeladatoknak az egyeztetése §tb. - tereps'ztalon törtónő íeldolgozfua folyamán
derült ki, hogy a közlekedési dandárok által jelentett na8y §zámú és kiilónösen a mrgas
hatáskörrel (esetenként országos kompetenciával) bíró fegyveres testületekkel, polgári.
kózigazgatási szer,;,ezetekkel, a Polgári Védelem Orszdos Parancsnoksfu erócsopoitjai-
val, a szövetséges csapatokkal, tervezett e8yüttmúködés megszervezésére és a végrehaj-
tásra a megítólésünk szednt nem v4gy alrg lennének képesek. Az ilyen jellegű és m4gas
kategóriájú együttmúködés kérdésköre az MNiVK hatáskörébe tartozik, melybe az
MNHF-séget általábao bevonja, Az elóbbiekból fakad. hogy a végrehajtó szefvezetekre
az együttműkódésból csak néhány elóírt kérdés alkotó végrel-rajtása marad. Vagyis a
hadászati vezetó szervek, a szövetséges parancsnokságokkal és az országos vezetószer-
vekkel történó e8yeztetés után hatáíozzik me1, felüIról-lefelé a végrehajiást, szolgáló és
végrehajtó e8yüttmúködési feladatokat.

A hadijáték utolsó mozzanatában keriIt sor az ldtiglute,t Ál,alóAt;rlet Parancrxahig
é: tg glP_l:ocsi :zállító zá.Jzhaü .ltzetlJi tflliayégének, cg tlaúti ÉiraAciálhnár é.r egy úztmi:
ryag-átf?jtl; állotrui.; tet ! hnlségétz& beml./ta/á:árd.

A bemutató - a hivatásos és a tartalékos áJlornany felkeszitésén tulmenően - a
parancsnoki és a törzsmunkavógzést is szolgálta. t tgy iét]iit meg. hogy J bemutatott
okmányok bizonyos mértékű továbbfejlesztése után egységesítésie is alkalmassá tebe,
tók és a konkrét tefvekre adaPtáIhatók. Ez a tény lelretóvé tenné az IÁK akúvizálásá-
nak, illetve az alkalmazásának idószükséglete csökkenését,

3. A PVOP,tttl Aa\l:lalatllu:

Az anyage|látó osztály áJlománya a parancsnoki és tözshadijátékra jól felkészúlt.

A háborús beosztísokra való felkészülés, valamint a PVOT parancsnok intézkedé-
seibe történő bedolgozás a hadijáték hadtápirányú eredményességét csak növelte,

A nemzetközi helyzet leizüIt§ége, fokozódása és a háborút megelózó veszélyezte,
tettségi idószakban az együttlnúködésben a súlypontotl a belkereskedelmi Miniszté-
rium, a Közlekcdési N{inisztétium, a tanácsok szakigazgatási szervei és az ellátísban
részt vevó vállzrlatok képezték,
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A lakosság kitelepítésének szállítása (vasúti, közúti) és ellátísa, befogadóhelyeken
M elosztá§ és ellátás a vonatkozó tervek szefint megszervezett, A kivonulási útvonala-
kon levő Átmenó Állomások a'lakosság kellő mértékű ellátására (hideg élelemmel,
egészségügyileg, ivóvízzel) felkészültek.

Megjegyezzük, hogy egyes nézetek szerint ma már két§égbe vonható a kitelepítés
célszerúsége és eredményessége.

A megyékben hiányzó anyagkészletek kiegészíté§ére szükséges 1100 tonna any€
kjszűtására realis rervet kcszirertek,

A rnásodik és a harmadik mozzanatokban alka.lmazásra tervezett erócsopoftok
ellátására és egészségügyi biztosításáfa a kialakult helyzetnek m egfeIeIően alkalmazttk u
Anyagi Technikai Bázisokat és az orvosi segélyhelyeket. Az erócsoportok rendelkeztek
a létszámnak megfelelóen 1,1 javadalmazás hideg és fózhetó élelemmel, 3 napi mente-

sitó any€gal és 500 fó részére csereruházattal,

Az ellenség által mért csapások célpontjainak megosztá§a a következóen alakult:
40o/o ipari üzemeket, 300/0 közlekedési csomópontokat; t00/o energiaellátási Pontokat;
20olo súrűn lakott területeket, illewe katonai objektumokat tett ki.

A vezetés a vezetési pontokfól, vezetékes hífadó rendszeren kereszül valósult
meg, Az ellátásban a feladatok s,(iyozáshvaI, a mentesítési fóirányokban, a kárterülete-
ken végzett tevékenységet helyezték előtérbe.

A PVOT parancsnok helyettes (any48ellátási osztályvezetó) és az MN HÁV
parancsnok hadtáphelyettes mozzanatonkónt e8yüttmúködést szeryezett.

Az epnftműAödllr( a Ay't parancnakág fennáll"i.ul óta els,í ízben került :or,

Az wljltnűAödé[ fí kérdeyi az ahbbiaA t,olnk:

a) A sufi, á.llománya ellátási kérdései,

A PVOP átveheti a HÁVP sufi. állományának ellátását, főleg a települési helyek
megléte §zerint,

b) a mentésben, sérültek ellátásaban valo részvétel a HÁVP reszéról,

c) a jövóben a megyékben működlenek együtt a PV szakszolgálatokkal a terület-
védelmi csapatok,

d) szükség esetén a HÁVP besegíthet az erócsoponok ruházatának a mente§itésé,
ben,

e) a hadtápbiztosítás vonatkozásában a jövóben alapelv lehet, hogy ,,az kt el, ahi-
nek lrdeklben alAalnazzák a c,alatlhxt, tag eríícraportoAat',

Befejezésúl rátérünk a hadijáték néhány fontosabb általánosítható tapasztalatainak
felv ázolására és bemutatísára-

Az elsó izben végrehajtásra kenilt és közös hadmúveleti - harcászati helyzeten ala-
puló parancsnoki- és törzshadijáték végrehajtása során a két parancsnoksfu hadtápszol-
gd,ata - az érintkezési pontoknak megfeleleóen - betekintést nyert egymás munkájába,

A felszínre kefült e8yüttmúködési és kapcsolattartási terülcteket ajánlatos részlete-
sen feldolgozni é§ a velük kapcsolatos tennivalókat a munkatervbe beá]lítani.

A polgári védelmi csapatok hadtápbiztosíúsi kérdéseinek kimunkálásához és töké,
letesltéséhez eredményesel járulthozzá a hadijáték tapasztalatu fe]huzúlásáv az 1987
júniusában Hajdúszoboszlón az ,,erócsoport ellátó alegysé8e és tevékeny§ége" tárgyában
megtartásra kerúIt és a megyei HBgyakorlat főptőbájára ráépített bemutató.



További L:utató munkát rgényel a közlekedési csapatok alkalmazlsával, vezetéséve|
és az egYűttműködéssel kapcsolatos kérdések feltárása, az új követelmények, az egysé-
ges közlekedési rendszer és más szempontok figyelembevételével.

A hadi]áték hadtáptapasztalatát a jövőben mind a vezetó szerveknél és mind a
végrehajtó csapatoknál a kelló differenciáltságri feldolgozás után a napi munkában és a
fejlesztésben ajánlatos figyelembe venni, különös tekintettel a M4gyar Néphadsereg
hadtápbiztosítási rendszerének továbbfejlesztésénél, illetve a polgári védelmi és a hátor-
szfui katonai szervezetek hadtápbiztosításával kapcsolatosan.

Kedvező tapasztalatokat szereztünk a,,ve8yes összetételú' kutatócsoport munkáját
illetően és b&eidóben eIvégezhető mérésekkel kapcsolatban is,

Ez a hadijáték felveti annak a gondolatát is, hogy az MNHF, HM h. vezetésével
kívaoatos lenne a jövóben az 5. HDS, az MN Repüló és Legvédelmi Parancsnokság, az

MN HÁvP. a PVOT hadtápszolgáiatai részvételével (a KHEL Ps8, a szövetséges csa-
patok hadtáp- és a szövetséges csapatok hadtáp- és az MNK feg},vefes testiiletei és

minisztériumai összekötó csoportjai bevonásával) egy kísérleti hadtáp együttműködési
hadijátékot megtaftani, azon az aktláhs együttmúködésivezetési kérdéseket feldol,

EoznL


