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Front parancsnoki és töízsvezetési gyakorlat
hadtáptapasáalatai

KaPu Gluk tlcz!úrnag1

A közelmúltban az 1987,es év kiemelt feladataként - seregtesnink és hacltápszolgá,
lata háborus felkészítésében korábbiaktól újszeűbb célkitúzésakkel kefült végrehajtá;ra
a ,,Front paranxnoli és fuiral)ezeléli gaLulat" a VSZ Fegyveres Erók fóparancsnoka veze,
tésével.

A gyakorlaton a legutóbbi Ber]in,i PTT ülés után, elóször kertilt sor az EFEF en
belül olyan front (HDS) szinrű parancsnoki é§ törzsvezetési gyakorlatra, amelynek
középpontjában a védelmi hadmúvelet elókészltésének és megvírrásának kér<lései átak,

_, Ezen tul a HDS és a gyakorlatra bevont törzsek elsó alkálommal gyakoroltak az új
- HDS, hadtest, dandár, zászlóall szervezeti felépítés szerint, s elóször nyílt lehetőség a
,,gyakorlatban" egyeztetnt az új Harcszabilyzat tervezet ó§ C§apathadtáp'Szabá.lyzat-Ér-
vezet követelményeit a valós végrehajtásban.

A korábbiaktól elteróen mélyebben és széleskörúbben volt szükséges a védelmi
hadmúvelet hadtapbizrosrtasa ér<]ékeben megtefvezni és felhasználni az Jrszág tenilete
megvédéséhez és az agresszió elhádtásához a honi eróforrásokat, behatóbban kellett
foglalkozni az ideiglenes terület feladásából fakadó sok irányú hadtápfeladatokkal is.

A 8yakoriaton a front pk. alárendeltsé8ében - többek között - a HDS törzsünk,
annak 

_alarendeltségében egy g, hdt. törzs, egy gl. dd. és HDS kózvetlen csapatok
..békeáüománya", valamint a HDS ellátó és egewiégllgyi dandártörzsek operatív cso-
portjai vettek fé§zt,

A gakarkt tárgát; ,,A koalíciós állományú FRONT (hadsereg) védelmi hadműve-
letének előkészítése és vezetése a háboru kezdetén, hagyományos fegyverek alkalmazá,
sával, az.ellenség n€ypontos§á8ú fegyverei és intenzív rádióelektronikai tevékenysége
viszonyai közótt" képezte.

A gakalat fíbb úlhiűzéviAént Leriih rueghatároúsra;

. , - g,alzotoltatni a hadtápcsapatokat a békehelyzetból háborus helyzetre történó átál-
hsban, a hadtáptörzseket a hadműveleti -harcaszaú és hadtíphelyzeték, a rendelkezésrc

|11ó ^"yagi 
források felhxzoálása lehetóségeinek értékelésé6en, 

'az 
elhatározások meg

hozatalában és formába öntésében, az elsó védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának
meglervCzóseben, a leladatok lejuttatásaban. a hadráp együrcmúködós megszervezése
ben es íenntartásihan
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- elsajátíísri a hadmúve]eti múvészetben újszerúen jelentkezó elrnéleti és gyakor-
lati kérdéseket, valamint a Magyar Néphadsereg korszerúsített szervezetú szilazfőIdi
csapatainak alkalmazásából fakadó hadtápbiztosítási elveket és normatívákat;

- fejkszteni aPKHTPH-ek és hadtáptörzsek készségét a csapatok hadtápbiztosítá-
sának vezetésében a légvédelmi hadmúvelet és a biztosítási övben vívott harc, a íő-
védóöv m€tarúsáért folyó hadművelet a hdt. és HDS ellencsapás (ellenlökés) végre-
hajtásának idószakában;

- g,aloraltatli a hadtáptörzseket a vezetési pontok telepítésébeo, áttelepítésében,
A gyakorlaton számos, a tetlLnlriginkre befolyással biró sajánsstíg je|.latkezetl:

- a FRONT koalíciós áüományú volt és szintén, mint gyakorló tevékenykedett;
- a védelmi hadmúve.let me8tervezésével és megszervezésével párhuzamosan

vezetni kellett a HDS csapatai hadmúveleti szétbontakozásának hadtápbiztosítását, vala-
mint a HDS hadtápcsapatok begyülekezését;

- a védelmi hadmúvelet hadtápbiztosításának m€tervezése, megszervezése és

végrehajtásának irányítása során olyan népgazdasági elemekkel és katonai szervezetekkel
történt az e8yüttmúködés, mint az állami tárolóintézetek bázisai, vegyes kórházbázisok.
A HDS és csapatt€ozatban - eddig kevésbé alkalmazott - sebesültszállitó vonatokra is
segítettók a §érültek kiüitését;

- a hadsereg feladatait, a FRONT parancsnoka határozta meg, az anyagi készletek
feltöltését és pódását nemzeti erőforrásokból biztosítottát;

- ,az átalfuendelt szovjet csapatok aoyagi biztosítása a FRONT rendszerében tór-
tált, szoros együttműködésben;

- a Iégíető alkaImazása a hadtestszervezetek és a,,RUBIN" íeladat során átalakított
hadsereg kózvetlen repülőcsapatok figyelembevételével töftént, ami hadtápbiztosítás
tervezé§e, vezetése, irányítása és az együttmúködés teóletén sajátos változásokat ered-
ményezett;

- a hadmúvelet megtervezését, megszervezését követóen dinamikai helyzetek
kerültek bejátszásra, melyek közül kiemelkedett a HDS második lépcső hdt. ellencsa,
pá.a hadrápbiztosítárának kimunká]asal

- a Balaton a HDS hadmúveleti felépítését kettóválasztotta, ezért elótérbe kerűlt a
balaLoni rízi szaüiras megszerveze.e is:

- a hadtáptörzs békeállománya kiegészítésre került a hadiállománya mintegy 50o/o-

ára keretátadással, illetve alárendeltségből bcrendelt hadtáptisztekkel;
- a munka operativitásának növelése érdekében, a hadtáp munkacsoportok a

közös törzsgyakorlás tapaszta]atai alapján több tekiotetben átalakításra kerültek.
A tapasztalatok szokásos kronológiai rendben való közreadása helyett inkább a

bevezetóben emütett újszerű kórülmények és célkitúzések nyomán jelentkezó fóbb
tapasztalatokat kivánom közreadni a teljesség igénye nélkül,

l,

1, Az új .rzeruezeti .rtrlkíúft& l)alóv. 4 cv.paíak é., a HDS hndtápbiztosíl.tfufuaA meglzcl,r
zéwe, a Lizkl?edéji, anyagi tgé:zségügi biznsiútra is a badtipt uetétrl a FRONT (HDS)
tÉde lni badnű.lekta (a galzorkt) tiiLrében :

A seregtesünk szervezeti korszeűsítése során jelentós változások következtek be a
csapatoknál és a hadtáplaikban azzd a célld, hogy szewezeteik megbízhatóbban legye,
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nek képesek gllget t9nn| a kapacitásnövelés, védettsé& mozgékonyság, oszthatós€,
vezet}retőség fokozódó követelnényeinek.

Ennek megfelelóen a HDS badtáPta1autba két i.rányban megosztható ellátódandár,
egészségrigyi dandár, három közúti komendánszászlóalj, továbbá harltíp híra<ló,
zászlőal1 és HFGYÁ került szervezésrc. Az ellátódandárbaÁ és az egészségüg}i dandár-
ban korszerú, azonos tipusú hadrendi elemeket integráló, úgynevezitt ösvfegyvernemi
típusú szervezctek léptek be.

A hadtest- és dandárhadtáp kalakítása oly módon tórtént, ahogy azt a csapatok
szerv€zetében, múködési rendjében bekövetkezett változások indokoli/it.. A bddíelthdd-
táp,áűományába §zervezett ellátó ezred a rakéták kivételével képes va.lamennyi anyagi
eszközzel való ellátás és száütás, a csapatok részére szükséges keoyér előállítása, vízkési,
letek tárolása és szá.llítása végrehajtására. A hadtest két egészségugyi zászlőalla azonos
típusú. Eróiknek és eszközeinek egy része ideiglenesen a dandárok megerósítésére
adható, de megosztott alkalmazásuk tervezése nem céIszerű.

. Jelentós vá.ltozás, hogy a hdt, hadtáp erőinél és eszközeinél fogva teljes egészében
képes ellátni a csapathadúp felsó t€ozatára háruló íeiadatokat a haátest hadmúveletei,
nek idószakában. Függóen a hadseregtől kapott megerősítés jellegétól és mértékétól,
hadműveleti hadtáp jellegú rószfeladatokat is képes megoldani (közúti bizto§ítás, sénil
tek és betegek hátraszállitása kórházakba).

A dandárh^dtá.p helyét, szerepét, feladatait tekintve megközelítően megegyezik az
ezredhadtáppal, növelt állományába eilátó szlaad és dandár segélyhely tartozii, melyek
kapacitása feladataikkal arányosan nótt,

A tédrllni l:adműtelet hadtál)bizta:ítá.1,1 mlgszeruezlsének ll4)asztdlatlliról:
Mint a szabályzatok is elóírjái<, a védelembe való átmenet körülményei sajátosan

hatnak a hadmúvelet hadtápbiztosításának megszen ezésére, a hadtápcsapatok alkalma-
zására, az anyagt készletek létrehozására és azokkal végzett manóvereke, a feltöltésre,
valamint a veszteségek pódására.

Különösen meghatározóak ezek a körülmónyek a háboó kezdetén, az elsó
védelmi hadműveletet illetóen - mint ahogy a gyakorlat tárgya is követelte.

A hadtáPok fóerókifejtésüket a védelmi hadmúvclet valamennyi rflozzanatában l
fó feladatokat végrehajtó csapatok hadtápbiztosítására összpontosítoiták, egyben §zéles
körű rendszabályokat fo8anatosítva a támadísba való átmenet hedtáPfeitételei elókészi
tésére és fenntartására.

A hadtápszervezetek felkészítésére fordíüató idó elsősorban a védelembe való
átmenet körülményeitól ftiggött. A rendelkezésre átló idó fiiggvényében kerültek végre-
hajtásra a felkészítés íeladatai is,

A gyakorlat hasznos és érdekes tanulsággal szolgált a hadtáp felépítésónek, csopor-
tositásának vooatkozásában. Egyértelmú követelménnyé vált, hogy dandártól a hidse,
regig úgy kell a hadtáp csoporto§itását kialakítani, hogy az tegye lehetővé az irányokba
folyó tevékenység hadtápbizto§ítá§át, feleljen meg a hadmúveletek, harc támasztotta
ellátási - kiszolgálási követelményeknek,

4 |a{táp csopoftosítá§át a szervezetszerú és megerósítésre kapott, és támogatásra
kijelölt hadtápszervezetekből hoztuk létre és helyeztiik eI rendeltetéiüknek megíéIelően
a hadmúveleti felépítésben. A lradtápcsoportosítás kialakításának elv eként a crlpaí crl-
pal,tll/tá.l Jzcriali rrő- é.l elzközelalzíá§, a csopottositás lzy'leségber 6 míúíigbe L,aló lípölíuil,
elhelyezését, telepítését érvényesítettük. A hadtáp felépíté§énél - uiól4g látvi - keló
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tapasztalatok hiányában viszonyl4g mereven r4gaszkodtunk az új szabilyzatok előirlsu-
hoz, amelyek a korábbiaktól eltéróen n4gyobb számú lépcsózést tesznek lehetóvé az
egyes t4gozatokban. (Telepítési normatívák alkalmazása l. sz. nelléAkt szetint).

A HDS el:í lépcsíbea uérlő cspetokat biztositó hadtáperók ezen csoportjának (el§ő
lépcsó) feladatául a harc során átadásra tervezett any€ofgyofs eijuttatásÁoz szükseges
kedvezó feltételek létfehozását, a hadtesteknél keletkezó any4gveszteségek gyors pótlá,
sát, a váradanul felmerüló igények kielégitésót, csetenként a harcból kivont kötelékek
gyors feltöitésében való .észvételt határoztuk meg.

Ezen csoponosításba kijelölt HDS hadtáperóket és eszközöket a HDS elsó
védelmi terepszakasza elótt tervezük t€lepiteni.

A közúti komendán szászlőallat eróik és eszközeik zömével a védelem fóirányába
terveztük alkalrnazoi a HDs úthálózata fenntarle;sáft és üzemeltetésére.

A HDS eglaltteh bizt()ritását !!gzí csoPortositás feladatául (HDS hadtáp m,á"sodik
lépcsóje) a HDS valamennyi aiáréndeltjá any€i biztosítását 1elöltük meg,

Az rlle rwpá§ l)i1ftb/]jtó csapatak, valamiat az ideiglenes harcrendi elemek hadtáp-
biztosítására külön eróket és eszközöket (HDS hadtáp elóretolt lépcsó) jelölnink ki és
készítettiink fel a HDS hadtáp második lépcsójében (ello. dd, körletében), Mivel ezek
nem alkotnak állandó csoportosítást, ezért gondoskodni kellett az idóbeni kikülöníté,
sükróI, felkészítésűkróI és elórevonásukról. A gyakorlat sajátos beállítása jól bizonyí-
totta, hogy a HDS rnásodik lépcsó az ellencsapás tefepszakaszáig, illetve a korlátozott
célú támadás terepszakaszáig viszonylag kis távolságot tesz csak meg (összesen 1r-20
kmt), ezért a hadtáp előretolt lépcsóben ,,csak" lószer és egészségügyi erők kikülönítése
vált szükségessé (kenilve a sablonos megoldást),

Ez a tapasztalat természetesen egyá]taláo nem általánosítható, hiszen a HDS, hdt.
ellencsapás végtehajtására a legkiilönbözóbb könilmények kózött kerüIhet sor (lefo-
gyott ló§zer, üzemany4g-készletek, veszteséget szenvedett második lépcsó alkalnuása
stb.), amikor a hadtáp elóretolt lépcsó eróieszközei hozzáértő aIkalmazása döntóen
befolyá.solhatja az ellencsapás sikerét.

HDS badtáp tdxalél? anyagkészlete az alapvctó any4gokból egy dandár ellátószázad
készletének felelt meg. A hadtáptartalékot a hadtápvezetési pont közelében, a várható
alkalmazás irányában helyeztük el bármilyen irányba és feladatra történó beavatkozásr4
de alapvetóen a támadásba való átmeoet hadtáPbizto§ítá§i feladataira tartalékolva.

A hadtápcsoportositások részére a fó körleteiktól 
'-10 

km távolságra mindenütt
tanalékkörleteket jelöltünk ki részletesen elókészitve azok elíogIalását.

Ha.dteíeúhlí cgltg HDS ,fígepkaüi ulűt jllijhnnA ki l-t tvndntinÉ be a véde\em
készenlétéig, az utáo- és hátraszállítási feladatok végrehajtásá}roz a HDS ellátódandártól
az elsó lépcsóben védó hadtestek segélyhelyéig, a HDS tüzérség és rakétacsapatok tiize,
lóállásáig. Az utak vonalvezetése, hossza, csatlakozása kialakításáná] az úth iLlózat éítéke-
Iése mellett elsősorban az ikthi fehlí::1get telilttetal ncgbatározóuh.

Ez utóbbi feladat hpa§ztalataink szerint már a védelmi hadművelet elókészítése
idószakában is igen jelentós (evakuálás stb.), de ugyanígy a hadmúvelet megvívása
során is nagyobb a szerepcJ mint a támadó hadműveletek (harc) során.

Az utak kijelölésénél figyelembe vettrik az ,,ellátási,kiűítési iány'-okat, A hossz,
irányú főgépkocsi utakat harántutakkal kötöttük össze azzal a követelménnyel, hogy
minden elsó lépcsóben levó hadtestszintű segelyhety és ellátó ezred elérhetó legyen a
HDS hadtáp lépcsókból.
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A HDS második lépcsó csapatokhoz, a rakétadandárhoz és a HDS tarta]ékokhoz a
fógépkocsi utakról kü]ön beköt,itrtakat rendeztettünk be,

Az anlagi biztarítás teívezésénél ] hadtest szefvezetú hadseregnéI ma mar nem
követhetóek több tekintetbefl a korábban, hadosztályoknáI alkalmazott elvek és mód,
szerek. Az any4gi biztosítás tervezésének alapjául * mint korábban is - a szükséglet
meghatározása szolgá.It, Az elöljáró (FRONT) a szükségleteket a hadmúvelet kezdetéig
és a hadmúve]et idő szakarahatározta meg. EbbóI adódóan elvileg a hadseregnek a had-
test részére a készletképzést a hadtest hadmúvelet kezdetére és a hadmíivelet végére,
míg a fogyasztást a hadmúvelet kezdetérg ós a hadművelet idószakára kellett volna meg-
szabni. A gyakorlaton azonban abból kiindulva, hogy a hadtest anyagi készleteinek és a
napi fogyasztásának nagysága szűkségessé, a száütókapacitás lehetóvé teszi a kész]etek
naponkénti (esetenként napokon belüli) pódását is. (Szállítótér és száütási íeladat a g.
hdt. védelmi hadmúveletében 2, sz, melléllet.) Ezért a konkrét tenezést úgy álakítotfuk
ki, (figyelemmcl az elsó védelmi hadmúvelet tervezése sajátosságaira), hogy a hadtestek
hadművelet alatti szükséglcteit a részükre szabott részfeladatok szerint is meghatároztuk
(a hadmúvelet elsó napjfua értelemszerűen a oapi feladatszabás követelménye szerint
mindenkor szabályozást kell adni), Konkrétan pl. ebben az esetben a 8yakollaton a
hadtest hadművelete egészére, a közelebbi feladatra, u clsó napra és az ellencsapáshoz
határoztuk meg a készletképzést és fogyasztási normákirt.

A módszer - úgy túnik - az elsó védelmi hadműveletnél hasznosnak bizonyult.
Ennek hiányábao a hadsere8tól tórténó utánszállítások szükséglettel való összhangjának
megteremté§éhez az adatok a hadtestekkel nehezen lettek volna összelrangolhatók a
helyórségben végrehajtott,,béke tervezés' során.

Tapasztalataink szefint a hadtesteknek átalárendelt, illewe ónáIlóan ténykedó
HDS-közvetlen alegységek, egységek vagy más csapatok any4gi biztosítását - hason-
Ióan a korábbi gyakorlathoz - a lradművelet megszervezésének idején általában a
készenlétig, val;r,nint a harc egy napjára, illetve a konkrét leladat idejére volt célszerű
szabályozni.

A csapatok anyagi ellátása a hadmúvelet elsó két napján általában nem a hadsereg
raktári készleteiból történt. A csapatok az any4gokat, eszközöket a hadsereg részére kije-
lölt hooi erőforrásokból kaptak és saját szálütóeszközeikkel vételezték. Eonek érdeké,
ben a hadsereg részére kijelölésre keniltek; központi raktárak, kirakó állomások, lakta-
nyai készletek, polgári vállalatok, lószertároló pontok, határmenti ellátó csomópontok.

Számvetések helyszíni pontosítása jól bizonyította ismételten, hogy a harcnapokon
a harcolókhoz elsősorban üzórségi (tüzér, aknavetó, §orozatvetó) lószerekból szüksé-
ges az utánpódás, valamint a harcból kivont alárendeltek feltöltésére van mód, Fó ellá-
lási idószak a harcoap vége, amikor is az alárendelteket felkészítjük a következó napi
feladatokra. Nem tévesztendó persze szem elól, hogy a hadművelet idószakában az alá-
rendelteknél naponta minden erővel törekedni kell a mozgókészletek előít szintű fenn-
tarrás;rd.

A gyakorlat tapasztalata az is, hopry a cigaretta és szappanbiztosítással kapcsolatos
feladatok nem megnyugtatóan rendezettek. Nehezen lehetne az elveiben szabályozott
ellátási rendet a gyakorlatba átiiltetni, mivel ezen feladatok - néhány más ,,egyébbel"
sohasem kerülnek ténylegesen gyakorlásra a feltételek hiányában.
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Az ,ánrzállilárzkal hadmúvelet megvívása ir]ószakában a HDS eszközeivel első-
sorban a harcoló elsó lépcsó hadtestekhez és a HDS-közvetlen tiizér m4gasabbegysé-
gekhez biztosítottuk. A harcból kivont zászlóaljak napvégi any4ggal való feltöltését a
dandár d]átősziuad és a hadtest ellátóezredek eszközeinek egyidejú bevonásával rendel
tiik el, amíg a harcból kivont gl. dd, feltöltését a HDS ellátódandár kózvedenül is segí-
tette.

A úrható eglszrégngi L)özt6lg€l csapat csoporto§ítá§ok (irányok), azon belül harci
napok és hadmúveleti felépités szefint számvetetük, kiindulva a védelem kiépítettségé-
ból, valamint a szemben álló csapatcsoportosítások és azokat támogató eíók pusztítási
Iehetóségeiból,

Az ellenség csapásának főirályában védó harltestnél napi 4-6a/r veszteséggel szá-
moltunk, mivel a múszaki munká]< második fokozata is elvégzésre került, Kedvezótle,
nebb viszonyok között, pl. a csapatok elé8teien védettsége, adott irányokban jelentós
ellenséges erófölény stb. esetén - a várható veszteség nagyobb is lehet, Számolva az
ellenség térnyerési lelretóségével, a má-:odik lépcsőre mért csapásaival, a győgyit6-V,J-
üdtó rendszert ú8y alakítottuk kj, hag, a17 ttg! hbetíx)é:

- a segóIylrelyek gyógyító tevékenysége minél hatékonyabb éwényesitését;
- a segélyhelyek manóverei célszerúségét;
- a sérültáramIas atkapcsolasat:

- a kiúritókapacitás optimáüs kihaszná.Iását,

Az elsó védelmi hadmúvelet kezdetén és az elsó napon a sérültek és betegek hátra,
szl itását a Vegyes Kórházbázisok OKÁ-ira a hadte§tekkel és részben a dandárokkal
végeztethik. A gyakorlaton ezzel párhuzamosan a séfültküritést sebesüItszállító vona-
tokra is terveztiik, miután - mind sürgetóbbé vá.lt az ellenség térnyerése miatt a sérültek
tömeges hátraszáIlítása a hadmúveleti övezetból. A hadtestek védelmi sávjában két
irányban telepüIt egeszségügyi zászlóaljakról és egészségügyi o§zt€októl a séfültek hát-
raszáűtása a hadsereg és az MN KHEL egészségűgyi dandárok szállítóeszközeivel tör-
tént az elöljáró által kijelölt gyógyintézetekbe, (VáIható egészségűgyi veszteség és a íel-
használható eró-eszköz a g, hdt. védeimi hadműveletében 3. :z. mlliAht.)

A blrttápbizlajítól l)ftet,lséfieÉ me1valősítása érdekében HDS hadtápvezetési pont
települt, E téren ismételten bebizonyosodott, hogy a HDS hadtápvezetési pontot önál-
ióan, a HDS H tengelyében, olyan helyen célszerú telepíteni, ahonnan az összeköttetés
biztosíüató a harcálláspoottal, az alárendelt csapatok hadtápvezetési pontjaival és az
kedvezó lehetóséget tefemt a HDS hadtápszervezetek Íolyamatos, megbízható vezeté-
séhez. Eppen ezért az el1irt teIepitési normákat nem szabaá mereven alk-almazni. A ked,
vezó funkcionálás íeltételeinek a biztosítása mindenkor a meghatáíozó, nem pedig a
telepítési távolságok,,méricskéIése",

A HDS hadtápvezetési pont az ismet házlzar csoportosításban települt. A vezetési
csoport elsó és második lépcsóre t4gozódott, melynek első lépcsójében tevékenykedett
d bddtáp, x)alamirt a fegl,erzxtecbnlAai t)ezetiíi hijzptl2t.

A hadtápbizto§ítást az MNHF és a FRONT hadtápdirektíva kivonat, valamint a
HDS PK elhatározása alapján a HDS hadmúvelet teljes idószakára tervezrük a lradmű-
velet részfeladatai szerint differenciálva. Alárendeltenkénti részletességgel került megter,
vezésre a hadmúvelet elóké§zító idószaka és a hadművelet elsó napja,



Átmenetileg, amíg a HDS repülók hadtápvezetése feltételei teljeskörúen ncm ala
kulnak ki, valamint ezze] összhangban a bcgyakorlottság nem éri el a kivánt szintet, a
HDS repülők hadtápbiztosítá§át a hadművelet teljes idószakára önálló hadtápbiztosítási
tervtérképen terveztiik meg, szoros összhangban a HDS Rep. Főnökségg;I, illetve a
HDS véde]rni hadművelete hadtápbiztosítási tervével, A gyakódat tapasztalata §zefint a
napi bevetések igény szerioti y^toztati§a megkövcteli a HDS repülófőnőkséggel való
szoros eglüttműködést, a hadtápbiztosítás naponkénti szabályozását a HDS repülócsa-
parok íele,

A HDS hadtápcsapatok feladatait eliátó és egészségügyi dandár, valamint a közúti
komendánszászlóaljak és hadifogolygyűjtó á1lomás a HDS hadmúveletre, azon beiül
részlete§en az előkészitő idószakra és az elsó napra szabáIyoztuk, A továbbiakban az
igény szeriot rraponta hadtápintózkedésekben pontosítottuk feladataikat. Ez utóbbi sza-
báIyozisra a gyakorlaton a korábbiaktól n4gyobb figyelmet fordítottunk feJismerve,
hogy a HDS hadtápcsapatok feszes irányítása és feladataik ,,harcintézkedés pontjaihoz
hasonló' egyértelmú megparancsolása esetenként sokkal nagyobb jelentóségű, mint az
alárendelt csapathadtápok működésének keretszabályozása, (Ugyanezt követelük a
gyakorló hadtest hadtápvezetésétól is,)

, A gyakorlaton ismédődóerr felvetődótt - bár a korábbiaktól már kisebb feszűltség,
forrásként - a lószer utánszállítási igények igerr elhúzódó idóben (munkagrafikon lZ-i4
órájában) való megadása az FVTSZ reszcióI. Most, amikor valamennyi haditecl-rnikai
anyagféleség az íntegrált szolgálat hatáskórébe taftozik, a korábbiaktól még szorosabb
együttmúködés szúkséges a két §zolgálat között, Amennyiben ,,idóben" nenl kerül ár
adisra a szilIitítét igény, amennyiben idóben nem kapnak szakmai intézkedéseket, uta.l,
ványokat, elosztókat az ellátódandár vezetó szcrvein keresztiil a rakt'árvezetók, úgy a
végrelrajtó szlllití, e]látő szervezetek munkája késve realizálódik a csapatok érdekében,

A hadmúvelet idószakában a következó harcnap hadtápbiztosításának megtervezé-
sét, a szükséges intézkedések kiadását a hadműveletre kidolgozott hadtápbiztosítá§i
terv, a kialakult konkrét helyzet és a HDS P§ valamint a HDS PK HTPH ehatározása
a.Iapján végeztiik a HDS hadtáptörzsben_

A hadtestek hadtápbiztosítási feladatait teljes hadtest hadmúveletre hadtápparancs-
kivonattal szabályoztuk. A továbbiakban a szükség szerinti gyakorisággal (eiétenként
naponta) hadtápintézkedés kivonatban ponto§ítotfunk. A hidtestek téimészetszerúleg
m4guk is általában naponta, v€y jelentósebb íeladatok elótt ponto§itó intézkedéseke1
adtak ki saját hadtápcsapataik, illetve áz alárendelt csapatok hadtápjai tevékenysége sza-
báJyozására

A védelrni hadművelet me8vívása során az érintett HDS-közvetlen csapatok
részére továbbra is naponta adtunk ki hadtápintézkedést.

A HDS és hdt. t€ozatban miod jobban meghonosodik a hadtápvezetés operativi
tísa növelésóre, a H-ról tórténó rövid előzetes lradtápintézkedések kiadása a PK HTPH
vezette hadtáp operatív csopontól. Ezen nrlerőre elkészített űrlapok fclha.sználásával - a
,,kisebb" közveden csapatok részére, az adott fegywernemi íőnökök harcintózkedésébe
beépítve történt a hadtápbiztosítás |eszab yozisa.

A badt€§hadíóp\A ftkphésnél és aaportosittílinál, i]lewe a míködésüknél a HDS had-
tápra érvényes elveket követeltiik, értel€mszerűen figyelembe véve, hogy a íeladatok
méretei stb. viszonyl4g kisebbek és jobban áttekinthetóek,
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Az ast?gleruemi daxdáralznál a szélességben és mélységben történó hadtáplépcső-
zést szorgálmaztuk. A htp. L lépcsó (állományában a dandár-segélyhellyel és anyaggal
málházott szálJító alegységgel), valamint htp. IL lépcsó (állomány ában az ellátósztaad,
dal) telepúlt általában.

2. A baltáp tí- ir ltz*izit)tztát, az átahtndit cvpttt\ft badíápbizt0,,itli.lltl &találfa lJ
a rextJtl*ezélre baaátatt elhtási lbrrálak iglrybcaltlc loordinálti:áxaA as:xfiiglrcirtí! !.r *iiltlx-
bözí[egei,íl uilelmi badmíítle htbn.

a) A szervezeti korszerúsitésból egyenesen következik a hadtáp felépítésének váI-
tozatoss€a, feladatorientáltsága, a hadtáp erók,eszközök oszthatósága, illetve önállóan
kikülöníten alkalmazhatósága,

Amikor a hadtáp eró-eszkózök closztí:áról beszélünk, ez alatt lényegében a saját és
megerósítő badtáptörzsek, egységek, alegységek elosztását értjük az a]áteadeItek és az
adott hadtáptagozat csoportositása szerint. A hadtáp eró-eszköz elosztásának minden-
kor meg kell felelni a parancsnok védelemre hozott elhatározíiának, a hadműveleti fel,
építésnek, vaiamint a csapatok tervezett manóvereinek, a védelmi hadművelet (harc)
lradtápbiztositása érdekében létrehozott hadtáp felépítésoek, Más szóval, a gyakorlaton
a HDS hadtáp csoportosítását a szervezetszeű és me8erósítésül kaPott hadt ápszeweze-
tekból kellett létrehozni és rendeltetésüknck megfelelően a hadműveleti íelépítésben
elhelyezni, lópcsózni.

A gyakorlaton alkalmazott megoldásaink szerint - a HDS hadtáp eró-eszkóz elosz-
tása eg ci/rení táltozata hbtl:

- a HDS eü. dd. és a ku, kom. z.-ak állományából fiegeú:ilé:Aht eú. erók,eszkö-
zók, valamint közúti komendánsalegysegek átalarendelese a hadtestek részére;

- a HDS hadíáí) rlsí; kpctíbe az ellátídandár |l)onányábóI vezetó és vezetést bizto-
sító szervek, anyagi készletek, szállító a.legységek, rakodó- és biztositó alegységek, az eú.
dd. állományából eü. oszt€ok, seb. §zál1, és mrás egészségügyi szakalegységek beosztása;

- a HDS badtíp taxalékba az eü. dd. átalárendelésre nem kerüIt részei, ku. kom.
alegységek, továbbá az ello. dd,-ból any4gi készletek és száIlító alegységek kikülönítése;

- a HDS hadtáp elóretolt lépcsóbe kijelölésre (kikülönítésre felkészitve) kerültek:
az ello. dd. á.llományából: vezető szervek, anyagi készletek szállító, rakodó- é§ biztosító
alegységek, az eü. dd, lllományábőI eü, osztagok és seb. száll. erók-eszközök;

- a HDS badtáp IL kpc,ót az ellátődandár főerói (más csopottosításba be nem osz-
tott erők része) képezték,

b) Mivel a HDS-közvetlen fegyvernemi ós szakcsapatok feladataikat általában
megoszwa lrajtják végre, részben mint HDS önálló hadmúveleti elemei, részben mint az
egyes hadtestek, összfegyvernemi dandárok megerósítói, önálló múködési területtel
(sáwal) nem rendelkeznek, ezért a hadtápbiztosítás megszervezésében kótelesek iga-
zodni az összfegyvernemi csapatok PK HTPH-i kóvetelményeihez. Ez u ,,lgazodá.s'
együttmúködés formilában valósul meg, amennyiben az adott HDS közvetlen pI.
tiizér, múszaki, vegyivédelmi stb. csapat nem keriil a HDS részéről ellátási utalásrá a
hadtesthez.

A HDS közveden fegyvernemi és szakcsapatok hadtápjai rendszerin t azoklak az
elsó lépcsóben védő g. hdt.-eknek (gl., hk. dd,-oknak) a sáyjáhar' települnek, ahol az
adott feglvernemi és szakcsapatok zöme mint átalárendelt (megerósitó)levékenykedik,
A telepítés (elhelyezkedés), utak használata, sérültek kiüfítése, ellátása stb. a2 e8yüttmű-
ködés mindenkor kötelezó, Más kérdés, hogy anyagi biztosítás vonatkozi§ába; az adott
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hadtest ellátássi rendszerébe kerűl-e az adott megerósító csapat uta.lásra, v4gy sem, A
gyakorlaton egyik megoldásként azt alkalmeztuk, hogy a íegywernemi és szakcsapatok
hadtápbiztosítását saját hadtápjuk közvetlenül végezte, nem terhelve az adott hdt. had,
típot, Elsósorban a üzércsapatoknál és a HDS,közvetleo gl,, hk. dandárokná.l közvetle-
nül ezt az ellátísi renr]et.

A kisebb (z., osztá.lylg) aláfendelt megerósító alegységeket ugyanakkor - mint
korábban is - minden tekintetben utaltuk, Ez elsósorban azokn vonatkozott, amelyeket
a hadtestek á.ltalában erósen me8osztva alkalmaznak alárendeltjeikhez szétosztva. Ez
utóbbi ellátási sajátoss€ azt a követelményt vonta m€a után, hogy az áta]áíendeIt,
megerósító szakcsapatok any4gi biztosítása érdekében a hdt. (dd,) cilátási szakaszain a
megerósító allománynak megíeleló készleteket, kapacitásokat volt szükséges létrehozni
és fenntartani.

Tapasztalataink szeriot a hadtest szervezetek hadrendbe áIütásával a korábbiaktól -
részben. a megnőtt lehetőségek alapján - n4gyobb kötelékek (pl, HDS ö, tü,-dd, mint
hdt. TUCS) is utalhatóak ideiglenesen eilátásra a megerósítő hadtestekhez, de ennek a
kérdésnek a kimunkálása jeienleg még nem teljesen megoldott.

Az ellátásra utalások kialakításánáL az ,,ésszerőség" szigoru megítélése mellett teí-
mészetesen nem hagyható figyelrrren kívül annak etó-eszkóz elosztísra gyakorolt von-
zata sem, A gyakoílaton ez a HDS száIlitóeszközeivel történő ,,támo8atá5ban" nyilvá-
nult meg elsósorban,

c) Az elsó hadművelet kczdetéig és annak kijelölt napjai idejére felhasznált alyagi
készletek pódasára az elóljáró honi eltátfui (egyéb) forr.ásokat jelöIt ki a HDS részére, A
gyakorlat példájáva.l élve, a sajátosság ebben elsósorban abban jelentkezett, hogy ezek
igénybevétele, felhaszná.lása és a HDS csapatai részére tórtónő további elosztása jogát is
átadta a HDS-oek a hadmúvelet teljes idószakára kísérletképpen.

Az ellátási felelósség elvét érvényesítve, szükséges volt tervszerűen biztosítani az
anyagi források i8énybevételét a h<lt. ek és a HDS-közvetlen csapatok rószére is_ Más
szóval a rendelkezósre bocsátott any€l forrá§okat el kellett osztani idóben és térben a
felhasználók (HDS hadtápcsapatok, hadtestek és HDS,kózvetlen összfegyvernemi,
fegyvernemi csapatok) részére. Az igénybevétel koordinálásánál biztositani keilett, hogy
az összhangban legyen az adott hadmúveleti-harcászati helyzettel és a biztosítandó csa
patok feladataival, az ellenség fócsapása irányában védó csapatok anyagszúkségleteivel,
Az sem volt íigyelmen kívül hagyható, hogy a fóerókifejtés irányában tevókenykedett a
HDS-közveden fegyvernemi és szakcsapatok nagyobbik része, ami az anyagi eszközök
összetételét is befolyásolta a mennyiségi mutatókon tul,

Mint már említésre keólt, a hadtestek műkódési sávszélességének megnótt mérete
következtében szükségessé vált legalább kettó ellátási kiüítési irány akalmazisa. Ezért
ehhez igazíwa az alapvetó ellátá§i any€okbóI törekedtiink a hadtestek sávjában, v4gy az
mögött mindkét irányban ellátási forrásokat kijclölni,

A HDS-közveden tüzércsapatok részére a tizérlőszett áítaIábal a HDS (bdt.) az
ellátódandár (elló, e,) szállítóeszközeivcl közvetlenül a tiizelóállásba, esetenként az ellá,
tószázad körletébe száűtottuk ki. E téren azt tapasztaltuk, hogy az any4gi kószleteket az
összfegyvernemi csapatok olyan ellátási szakaszaira (hdt,, dd, rakúrak) célszerú kiszálü-
tani, melyek az adott HDS-közveden szakcsapatok által a legkönnyebben elérhetók. E
követelmény szintén kapcsolatban ,lan az aoyagí fortások célszerú kijelölésével a távol
ságcsökkentést illetóen.
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A gyakorlaton ismételten meggyóződtúnk arról, hogy körletben (sávban, irány-
ban) elhelyezkedó, vagy múködó HDS-közvetleneket ellátás szempontjából célszerű

összevontan tervezni és szervezni, any4gi e§zközeiket egy adott pontra, vagy körletbe
biztosítani (kiszáütani, illetve vételeztetni). (Pl, MZo és PET, létii. e. MRTB, és rak,

dd. stb.)

Tapasztalataink szefint a hdt. és dandártörzsekben még nem minden esetben sike-

nilt maiadéktalanul megérteni, hogy az anyagi forrásokat sávonként (irányonként) cél-

szerú elosztani, igazítva azokat térben és idóben a csapatok csoponosításához és felada,

taiboz, koordinálni azok igenybevételének rendjét, sorrendjét, módját, szoros összhang,
ban a hadtáp eró-eszköz e]osztással és az e]]átásra,la\ó mindenfajta utalással. A felsorolt

,,háromfele" szabályozást (etőeszkőz eiosztás, ellátásra utalás, any4gi források kiutalása

és igénybevételének rögzítése) kiilön külön, de szoros összhan8ban kell az adott okmá-

nyokon megtervezni, a helyzet adta igények szerint való sorrendben, Célszerú előbb
megtervezni az ellátáua utalást, majd az anyagr források elosztását és végül az eró-esz-

köz eiosztást összeálütani. A hadtáp eró,eszköz elosztáshoz a hadtáptörzsekben min-
denkor pontosan ismerni kcll a parancsnok hadműveletre, harcra l]ozott erő-eszkőz

elosztását, Többek kózött ez szolgá.l a.lapui a PK HTPH ilyen irányú saját hatáskörú

döntéséhez.

3. A hadtáPuczetls negunezéséruk Lötetelmlnyi tldelnl badműtlektbett, a HDS (hdt,)
|)^ltáp fellpííl.úft fg hmmel

A gyakorlatra történó {elkészúlés során részletesen foglalkoztunk a hadtápvezeté§

elvi-gyakorlati kérdéseivel, újra iskoláztuk mit jeleflt az, hogy a védelmi hadművelet

lradtápbiztosításának vezetése a hadmúvelet vezetésének szeryes része. Ujra értelmez-
tiik, hogy a hadtápvezetés megvalósításában döntó a szükséges vezetó állomány meg,
léte, megfeleló csoportosítása, a vezetés kóvetelte kiképzettség,összekovácsoltság, a

szükséges vezetéstechnikai eszközók mennyisége és minósége, az azokat Vtszolglúő
szakállomány felkészültsége, a vezetó törzsek megfeleló elhelyezése, felszereltsége,

Szabályzataink elóírásait megjelölve ismételtűk át, hogy a felsorolt íeltételek ked-
vezó megléte esetén, a meghatáíozó azok mesteri a]ka]mazir'a, a HDS (hdt.) hadtáp
felópítése követelmé nyeihez ígazítása, a hadtáp manóvereihez való rugalmas módosí,
tása, a hadtápbiztosítás folyamatos végrehajtása igényelte szilárd fenntartása.

Már a felkészülés során rámutattuok arra, hogy a hadtápvezetés rendje, erókifejtése
stb, ugyanolyan - a hadmúveleti és hadtáphelyzet igényei szerinti állandóan változó és

pontosítand_ó eleme a hadtípbiztosításnak, mint a közlekedést, alyagj egészségigytbíz-
tosítás rendje.

A hadtáp felépítése, annak a hadmúveletek (harc) dinamikáját kóvető yáltozlsa

elengedhetedenné teszik a hadtápvezetés megszervczése és fennntartása rendszabályai
feladat és helyzet igényelte átgondolt, folyamatos pontositását. A végrehajtott gyakorlat
e téren is gazdag tapasztalatokkal szolgált,

A hadtáp íelépítése nem statikus, hanem dinamikus elemek egysége, mivel a had-

tápbiztosítási rendszer időról idóre felbomló egyensúlyának helyreálütását és életképes,

ségének folyamatos fenntartá§át célozza. Talán ez vo|t az egyík gyengébb pont a gya-

korló gl, dd, és HDS,közveden csapatok hadtáptórzsei tevékenységében, mivel a had,
művelet megvívása során a saját csapataink manővereit, az ellnsig témleré:éxeL *i;uxAez-

nínleit fiplelmen leítlül bagua, nen l,áltoztatták neg idíbel a badtápehnek tlhellezheű:ét*h-
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P'::,l blíriligt:: badwnyg/1!. ny_műAi(xk ktlltíot egtkt a mlíraki c:apato\Éa! u
atak uűzaíej!.zíLlú t,azelhtati forrá-rol igéx.,ykuét i readjéínm nódalltuták:iiiÉ.rég rzerint
lb-

Mivel a.hadtápvezetés szerves tésze a csapatvezetésnek, így cszközeik is alapvetóeo
megegyeznek, A HDS átszervezése igen lényéges javulást ereáményezett a ha,liápvez"-
rés h_rradó feltete]eiben. Ezen a gyakoilaton.uol-t mód elórzó. ,,próbára tenni'' a mignótt
lefielose8ek hozzaertó klhőználá§át. (Hadtáp híradás megnótt lehetóségei a glh<it.
véde]rni hadműveletében 1, r. n?tkrth,)

Ennek érdekében a íelkészités során újra ismételtük, h<lgy a badtáP hfu]ü.uit .l
pary.ni,nL,l. 1baduphehun,1 r//,atárnz.t".tnaI n.gel,td.u tell n,B,iilrzrri, fiqyelcmbc reve

í1, {1..ld"I! hadtap vezetószervek (hadtiprör).ek) e, h,dtip.zen czetef ilinl itl,,rnlk
l(orLllmenyelt, vJamlnt a rende]kezésre álló híradó eróket és eszkózöket. Miodezeket
Ía|amato:at igazítani sztiÉÉgu d budtál fúópííéúhez/

. _..Az összeköttetést rádió, rádiórelé, vezetékes, mozgó és je|ző hiradóeszközökkel
kell biztositani Nagyon fontos, hogy valamennyi hiradóázközi, sajátosságaik figyelem,
bevetelelel, komplex mödon afkalmazzok és ezáltal bármilyen kO.ü-?ny"lilOrOtt
mcgvalostr_suk a ha,.1tápvezetessel kap, solato. intizke.lesck. jel nre.ek er egyeb Lajckoz
tatások idóben türreno. rejtett adá"ár é. réreleL,

. A gyakorlaton megbízhatóan megveiósult a hadtápvezeté§i pontról az összeköttc-
tés a parancsnokkal és törzsével, az alárendelt csapatoÉ, az elöljáió parancsnokság és a
szomszódok hadtápvezetési pontjaivtri, az alárendelt hadtápszervezÉtekkel, lépcs5kkel,
tJgyanakkor - többnyire a híradás alapvetó viszonylatainak ielhasznáásával, va!,y önálló
viszonylatok megteremtésével - összéköttetést leÉetett biztosítani a ku. kon. i. cliszpé-
cser pontokkal is. Ezeken túl szervezettebb belsó hiradás valósult meg.

. _ Mindezek mellett még nem tudatosult kellóen, hogy a csapatvezetés cgységcs hír-
adórcndszerébe beilleszkedó és a hadtápvezetést biztosít hiraáásé.t o hadlupháy.nes
felelós, Elofordult még,a vcdelmi hadmúreler 1, napjan i.. hogy a.lorr cs,pat |rJiiphe
lyerte\ nem rudorr kelloen (l.zJmolni ,r hadráphiradas rcndieról.

_ Jól 
taprntható volt, hogy a hadtápvezetés folyamato55€it es szilárclsagát mennyire

erdsen 
. 
beíolyxolja - eselenkcnt mcghatirozza -'a megbíÁató összeköllete. lennlar

ra<a_ a hiradö etzközök hoz,,áenő kjhasznalása. a rcjrjelze, elórn szabályainak betarrá.,á
val a titkosító berendezések múkódtetcse, s nem utolsösorban a hirádo eszközökkcl
való manóverezés,

A gaÉarlatat a uédelni hadruúuefut llarltápbiztosíni.ujaaL tlazetélértl hadsereg hadtápve-
zetési pontot, az ellátódandár vezetésóre dandár vezetési pontot, a HDS iuatap'"t.O
lépcsó vezetésére ellátódandár elóretolt vezetési pontot, a Éadserei hadtáp tartalék kör
letébe egévségügyi dandár vezetési pontos_ teiepítetünk, A haitápveietési pontok
részére általában tórekedtiink az ellenieg várhato 

-focsapásának 
iranyától ol<Jalra a hír,

adás és összeköttetés számára kedvezo körzetbe, múszakilag b...ná.r.tt kórletet kije,
lölni, A hadtápvezetés élet- és működóképessége fenntartáá ér<lekében a hadtápveJe,
tési ponttól 10-1' km távolságban tafta.lék ÉlePülési körletet jelöItiink ki.

, A. baL*en hadtáp felilhé:kcA kialakításaná] sajáiosságként jelentkezen, hogy az elsó

try:b:," ":d9.j^patok,hadtápbiztosítás,ira tiieÍott lajtapeúk és -eszkáokloportja
a sav.szelesseget fi8yelembe veve, eg1, lépcsóben a védelem tengelyében, majd a hidmÚ,
ve|eu_telépítes változjsávaI szelessegben lépcsózve települt, VJzeiésére elló, e. elóretolt
vezetési Pont települt. (Megoszton telepíiésnél az egyik lépcsót az ellátóezred egyik
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szrllitó z^szlóalj törzse vezette.) A hadtest valamennyi harcá§zati magasabbegységét és
e8ységét biztosító hadtápcsoportosítást a hadtest hadtápsáv hátsó határ.án telepítetnik,
melynek vezetését az ellátóezred vezetési pontja végezte, A hadtest hadtáptartalék veze,
tése a tartalékállomáoyba beosztott eü. z. (o.) vezetési Pontján keresztül va.lósult meg,

Természetesen a védelmi hadmúvelet készenlétéig már a jóváh€yott hadtáp fel,
építésének megfelelóen szükséges a hadtápvezetés megszcrvezése is, Konkrétabban a
badló[) ftliPift:lr h|)z()tt elbatározásal c1g,ilejiíleg .lz lllútí lJaplj.íO:ítá§ iránlító uzet!:i pottoA
.rutitl tlgre kelktt bttjtani,.

- e vezető tórzsek állományának megosztásirr:

- a vezetési pontok parancsnokai kijelötósét;

- az információrendszer ós döntósi jogkörök egyeztetését;

- az általános szabályoktól eltéró biztosító-kiszoigáló crók és rendszabályok meg-
határozását;

az egyes csoportositások és vezetési pontok kózött a higgóségi, együnmúködési
viszonyok szab^Iy ozását:

az összcköttetés személyi, technikai eszközfeltételei, alkalmazási rendje szabályo-
zását, kiemelt {igyelemmel az ös§zekötó tiszti rendszerre és operatív csoportokra,

A hadtáptörzsek ellenórzésekor elesen vetódön fei, hogy a védelmi badmúveletek-
ben (harcban) külöoósen nagy hozzáénést követel a hadtápvczetés rendjének szüksóg
szerinti idóbeo történó változtatása, hiszen a kcdvezményes ideiglenesen az ellenség
kezében van, Emellett az is taPintható volt, hogy az előre meghatátozott túréshatáJoo
belül ncm célszerő az események menetébe beavatkoznt, de az azt meghaladó változás
csetén gyofsan kell e változásokra reagálni,

A gyakorlat jó tapasztalatokat adott az irányban is, hogy a hadtápveze|és es lgy n

hadtáp rugalmassága olyan munkamódszer kia.Iakításával érhetó el amely legobban biz-
tositja a heiyzet alapos és folyamatos éxékelését, a feladatok végrehajtási mérvének
ismeretét, a változások előrelátását; a tartalékok meglétét erókból, any4gi eszközökból,
utakból, köfletekből stb.

A gyakorlaton a korábbiaktól n€yobb figye]ínet lorditottunk a hadtápbiztosítást
befolyásoló, olyan esetenkénti leiadatok gyakoroltatására is, amelyek végrehajtásához
iderglenesen kiküIönített személyek, csapatok ténykedóse szükséges. I|uu* t,altaL:

- hadtápfeldetítés, vagy szemrevételezés;

- hadtápszervezet .vagy hadtápvezetési pont áttelepítésének elókészítése;

- egyes hadtáplépcsők, anyagátadóhelyek, ta]álkozási pontok, átrakó-, kirakó,,
v4gy ledobóhelyek munkájának iráoyítása;

- egy-egy hadtápm anővet irányitása;

- területkiürités;

- jelentós helyszíoi, vagy zsákmányolt kószletek igénybevétele, elosztása;

- kfuakóállomások harcszerú múkódtetésónek megszervezése.

Visszatekintve a gyakorlat eseményeire meggyőzően bizonyítottnak látjuk a had,
tápfe]építés és a hadtápvezetés elszaKthatadan ósszefüg8ését, annak statikus és d.inami
kus elemeivel, Gyakorlatainkon az elkövetkezókben még mesteribb hozzáértéssel szük,
séges ezen elvek alkalmazása.
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Sajnos a szetvezeti változásokat csak részben tudtuk követni a vezetés számitás,
technikai eszközei, alkalmazása tekjntetében. Ez elsósorban az R-l1,es, illetve VT 20-A
komplexumokhoz szükséges új pro|:rmok elhúzódó elkészítésére vezethetó vissza,
Aüidaló megoldások alka.Imazásával a számitástechnikai eszközeinket részfeladatok
kimunkálására tudtuk csak elsósorban akalmazní. E téren is jelentős elórelépésre van
szükség a gyakorlatainko n,

A galzarlat lapaszrabbi btrnÉábcn néhán\ hril,ethezteth k1,oaása
mndenAippea ittdakolt :

- tovább keü tanuLmányozni a védelmi hadmúveletek (harc) követelményei sze
rínt az új szerlezetí csapatok, azok harceljárásai követelte hatékony hadtápbiztosítást
eredményezó módszereket, hozzáértóbbe n kjhaszná]ya az átszervezett hadtáptörzsek és
alegységek lehetőségeit;

- a §zámítástechnika lehetóségei fokozottabb kihasznáIásával tovább kell melyiteoi
és operatívabbá tenni az FVTSZ és a HTPSZ e8yüttmúködésen alapuló, vezetó-irá-
nyító tevékenységét a HDS és csapaüadtáp irányába;

- az ellrátási feielósségnek alárendelve az együttmúködés szervezettebbé tételóvel,
m4gasabb szintre szükséges emelni a csapatok harctevékenysége - manóvcrei és a had-
tápmanőverek (utakkal, anyagiegeszségügyi erókkel, eszkózökkcl) ósszhangját;

- növelni kell a hadtáp vezetó állomány készségét az ető-eszkóz eIosztLs, az e)lá,
tá§ra utalás és az ellátó forrásokhoz kijelölés összehangoltabb tervezésében és szervezé-
sében, valamiot a honi terület eríforrlsú szervezett kihasználásában, azok ellenségtól
való mentésében, a területi szervekkel szükséges együttműködésben;

- mindent meg kell tenni a háborus hadtápvezetós ,,írásbelisége" csökkentésére, a
lríradó eszközökön továbbított rövid intézkedósekkel történó vezetési módszerek széle-
sitésére;

- az eddigiektól behatóbban célszerú a hadtápbiztosítás tervezése,§zervezése és
irányítása folyamán foglalkozni a biztosítási övben harcoló, onnan esetenként kiszoruló
(visszavonuló) csapatcsoportosítások hadtápbiztosítása kérdéseivel,

A rulkLktel a Jbbóirat téghl talílhatóA.
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