
Frontparancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton részt vett
gépesített hadtesthadtáptöízsek tevékenys€ének

tapasáalatairól

SArabátt Lírzló ezreda

1987 júniusában az MNK területén levezetésre kerüIt frontp,lrancsnoki és tórzsve-
zetési gyakorlat fóbb hadtáptapasztalatainak - egy vá,ltozatban töfténó - közreadásával
az új szervezeti strukturának megfelelő elméleti és gyakoriati tennivalókat kivánom eló-
sdteni.

A gyakorlaton kiemelten a védelem, a védelmi hadművelet (harc) elókészítésének
és megvívásának követelményei kerúltek íeldolgozásra (utóbbi évtizedekben íront-
szintű védelmet még nem gyakoroltunk).

A M4gyar Néphadseregtól bevont törzsek elsó alkalommal gyakoroltak a dandár,
szewezető hadtestekkel, az új hadmúveleti-harcászati és csapathadtáp szabáiyzat tcrve-
zetekben e]óirt kvetelmenyek és normatíváknak, okmánytervezeteknek megfelelóen.
Igy elsó alkalommal nyilt tehetóseg gyakorlati tapa_sztalatok szerzésére, a szabályzatok-
ban rögziretrek meré.érc. ellenórzóscre.

A badtápbiztosításra uanatÉazóau a gakorkt célkiűzé.;eitteÉ negfeleltíen adott a|tadtáp,
törzsek a védelmi hadmúvelet (harc) lradtápbiztositásának megtervezésében, megszer-
vezésében és vezetésóben gyakoroltak, Ezen belül fokozták az összfegyvernemi és a
szakmai ismeretek színvonalát, az űj szabályzatoknak meg{elelóen korszerűsítették a
szakági, valamint az ósszfegyverneni és szaktörzsekkel, csapatokkal az együttműködés
területeit, formát,

Járta§ságra tettek szert az újszerűen jelentkezó elméleti és gyakorlati kérdésekben, a
dandárszervezetű hadtest hadtápbiztosítására vonatkozóan,

Folytatták a hadtáp- és fegl,vezettechnikai szakágak törzsei együttműködésének,
tevékenysége legjobban megíeleló módszereinek, formáinak a kialakítását, kiemelten a
lószerellátás tenjletén, de az érdent eredmények még váratnak meguka.

Kutatták a hadtápbiztosítási okmányok (térképek, magyarázó jelentések, számve-
tések, intézkedések, jelentések) kimuokálásának, egyszerűsítésének és csökkentésének
lehetőségeit,

A gaAorlat h&dJápbiztasítáli íekdatai lÉgrehajtáll íapaJzlalatliról:
A íeladat elsó részében az elsó mozzanat feladatai végrehajtása során a hadtáptör-

zsek munkájában a párhuzamos munkamódszert céürányosan alkalmazták, ami biztosí,
totta a különbözó (hdt., dd., e.) tagozatokban a folyamatos, Éeszes, irányított tevékeny-
sé8et,
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. Kiemelt figyelmet fordítottak a feladatúsztázásra, az elgondolás kialakítására, a
döntéselókészítés kollektivitására és az egyes részfeladatok, d;ntések aláíeodcltek feló
történó továbbítására az elöIjáró hadtáptórzzsel való szoros együttműködésre,

Az clöljárói elózetes intézkedés feldolgozása, értelmezése, a törzs tájékoztatása és

'' aláfendeltek fcié törtónő differenciált, konkretizált Liadását (éló és fiktív alárendeltek
felé, az elsó lépcsóben védók és a hadtápbiztosítók felé stb.) a módosított grafikonok,
nak megíelelően 45 percen belüi hajtotta a hadtesthadtáptötzs végre,

á hadtest összfegyvernemi törzs feiadattisztázása elgondolásának kialakitása során
- a HTPH ós az FVTH érdemi kezdemenyezesc.e - a HÚP és szakcsapatok csoportosí
tá§a, az utak kijelölésc, fenotartása, helyreálLta§a, az e]látási íorrások ti:ztázasa aH-on
párhuzamos munkamódszerrel törtónt.

Az éló alárendeltekkel a kapcsolat folyamatos, érderni ós konkrét volt.
A megtervezés és megszcrvezés u.ís lllalllxt emeihetó ki a hadtesthadtáptörzs

nyugodt, operativ és hatékony tevékenysége, a folyamatos iníormáció: vétel, feláolgo-
zás és továbbítás.

. . Ar_ új_ szabáIyzattervezetet órdemben eredményeserr ós kritikusan ;r]kalmazták. A
hrdtesthadtáptörzsbcn kezdeti eredmónyeket értck el a munka rrcicndizalasa, az últa
való törekvésben, a munkaokmányok ésszerűsítése, a számítástecbnikai és vezetési esz-
közök alkalmazása terén,

. 
A hadtesthadtáptörzsben az ellátóezred operatív csoportnál kidolgozott okmá-

nyok tatalmi és formai vonatkozásban egyarint igényesiéget tükrözt;k.

. A7 éIő dandárlradtáptörzs elméleti felkészítettsége, felkészúltsége és munkája a
követelmények alsó határáo gyenge szinvonalú muúát végzett. '-

A dandárhadtáptörzs a hadtápbiztositásra vonatkozó elgondolását, elhatározását
igen 

"iskolapad módszer'-rel dolgozta ki, a tervezés á.lkalmával oem hasznosították a
íegyvernemi fónökök jelentéseiból a szembenálló ellcnség nemzetisége, §zenezete!
iegyverzete sb., amelyeket a daodár íelderító és légvédelÁi fónókénef jelentóseiben
lehet adaptáJrri,,pl, az elsó tömeges lógicsapás kihátása az egészségügyi veszteségre,

. A RAKTÜF jelentésóből, amelyből levonható az, hogy a aÁaa.,"getyh"ty f.l-
adata a |őszetklszá]]ltás volumene megnövekszik, vagy a daűr múszati t'dnOi 1eiente,séból megtudható, hogy. a múszaki harcany4g felhasználása a biztosítási órlben (a
múszaki zárcsomópontokbán) megnóvekszik, a múszaki murikák 1, ós 2, sorozatában
mennyi any4g k_erül beépítésre, mennyi fedezék kerül kiépítésre, amelyek a száIlításra és
az üzemanyag-íelhasználásra egyatánt hatással lehetnek.

A következtetések levonásfioz védelemben nem elhanyagolható a harcelőőrsök
helye, ellátása, uta.lfua, a védelmi sávbao elhelyezkedő egyéb é.a'k: határórcsapatok stb.

.,A . 
hadtesthad táptörzsben gyengébb oldal volt a különbözó hadtesthadtáp harc-

rendi elemek (csoportosírasok) vezetésének ós a híradás lehetóségének, összevonásá-
nak, egyeztetésének elnagyolása, tervtérképeken a hadtápok csopJrtosíiásának indok-
lása, a helyzet és a tervezési adatok keveredése.

A hadtest- és dandárszintú harc hadtápbiztosítására hozott elhatározás, a terv
kidolgozása során fel kell dolgozni minden oiyan kérdést, ami hatássa_l lehet a hadtáp,
biztositás megtervezésére, megszeruezésé.e, .r,irrt 

", 
ellenség várhato behatá.sának meg-

íelelóen, az elsó tömeges légicsapás (ELTÉCSÁS), az eltenság tömeges tüzérségi túzelá,
készitése a biztosító erók a dandár első lépcső ziszlóaljta, Í, íaueíaau ekó lápcsóben

,6



l

várható vesztesé8re, illetve ezeket a kérdéseket is celszeű vizsgáIni a számvetéseknél,
mógpedg irányonként.

A várható üzemany4g-fogyasztás kiszámításánáI nem hanyagolható eI az, hogy
mennyi eró, eszköz és any4g kerül igénybevételre, fellrasznáIásra, a kiszáütandó harc-
any ag, épitő any ag volumene.

Fontos, hogy az után- és hátraszállítási és harántutak hossza és annak berendezése
feleljen meg a rendelkezésre álló, biztosított szakcsapatok (íorgalomszabáIyozó, hely-
rcáIl,to) kapacitasnak.

Célszerű, lrogy a,,'I'erv a hadtápbiztosítás megszervezése" címú térképen, az aikal-
rrrazási térképeken csak azok rendeltetésének felhasználásahoz szükséges összfegyverne-
mi,fegyvernemi elhatározás legyen, de ugyanakkor célszerű a telvtérképen rögzíteni a

megerősítóket, a hadtest mentóosztagba kijelölt hadtáperóket, a komplex feltöltés
helyét és anyagi készlcteit, a fegyverzettechnika stacionér raktárait stb.

Az eIőkészitő idószakban nindig célszerú tisztázni, hogy mikor, mennyi robba,
nóany4g kerül a hadtestnél kiszállításra, amit az e|öIliLtő száüt ki annak a tranzitáItsár,
czeket a biztosítási tervben meg kell jelentetni.

A hacltest egeszségügyi zászl(lúj irányában a biztosítási óvb,en és a védeíem elsó
lépcsójében levó dandársegelyhelyek vezetését R-170, R-107 M-val az egészségügyi
zászlóalj útjln céIszerú vezetni.

Á csapaúadtáp szabályzatban jelenleg megfogalmazott csoportosítá§ úgy tűnik,
hogy elaPrózott (két irány, 4-' csoportosítás),

Alapvetó tapasztalatnak teknthetó az, hclgy a dandár szervezetú hadtest a had-
múvelete (harca) hadtápbiztositása elméleti és gyakorlati kérdései további a.Iapos vizs-
gálatot, begyakorlást igényel valamennyi tagozatban. Rugalmasabban kell kezelni a nor-
matívákhoz való mindenáron való r4gaszkodá§t, a lószerellátás és szállitássa.l kapcsolatos
számvetéseknél túl kell lépni, csak az FVTF-re várakozó megoldáshoz való ragaszkodá-
son, néhány kiemelt fegyvernemi tötzzse\ az együttmúködést kezdeményezni kell és a
fblyamatosságot fenn kell tartani.

A gyakorlat második felében feladataik végrehajtása során a hadtest, és dandárhad-
táptörz§ek beosztottjai munkájukat javuló eredményesség;el oldották meg, tevékenysé-
güket a dinamizmus jellemeztc. A döntósckhez szüksóges információkat időben feldol,
gozták, azok alapján gyorsan tudtak intézkedni. A vezetós végig folyamatos és megbíz-
ható volt,

A hdt. HVP - ezen belül az FVTF,ség folyamatosan rendelkezett a le8fri§sebb ada-
tokkal és szüksó;lszerúen készenállt a vezetés átvételére.

A hadtesthadtáptörzs tevékenységében pozitívnak ítélhetó meg az, hogy a helyzet-
nyilvántaltó térkópeket idóben, folyamatosan vezették, az inforrnációkat gyof§an továb-
bították. Mindezek mellett:

- Tovább kell íolytatni a hadtápegyüttmúködésben az útkeresésre való intenzív
törekvést, a dinamika vezetésével pálhuzamos, eredményes tervezómunka folytatását a
lradtest eilencsapása hadtápbiztosítása vonatkozásában, a bejátszott vcszteségekre való
gyors rcagálást, intézkedések és jelentések érdemi foganatosítását.

A jövóben célszerű n4gyobb figyelmct fordítani a dinamika alatti döntésekre,
alaposabban szükséges figyelembe venni a súrún lakott településeket, a lrarántirányú
folyókat és mögöttes területen lcvó nagy tavakat (Balaton), azokon található, felhasz-
oálható száűtóeszközöket stb,
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- A daodárellátó század vezetésében kiemeltebb figyelmet kell for<Jítani a végre-
hajtó alegységek vezetéséfe: feladatszabás, a személyes elizámoltatás, a híra<lás bizósí-
tása vonatkozásában.

- Sokkal kiemeltebben kell kezelni, összehangolni a dinamikai manóvereket az
öswfegyvcrnemi Lötzzsel ez összíegyvernemi törzs ielé kell játszani minden esetben a
hadrápmanóvereker, hogy ,:zok össze legyenek hangolva, Ki keü erószakolni a parancs-
noknál (törzsfónóknél) a száütási üteméknek megfáelóen az utak igénybevóteÉt, hogy
a hadtáp manóvere a csapatok menóverével összhangban legyei.

. -.A nldtápegyüttmúködés megszervezésénél és végrehajtásánál a figyelmet
érdemló kérdések egyeztetésére célszerú összpontosítani, amélyek gondolatokat]'kérdé,
seket v4gy felvetéseket jelentenek, Ehhez kiemelten fontos ismerol a részt vevóknek: a
parancsnoki elhatározás lényegét, a hadtest hadtápbiztosításra hozott elhatározást, a
hadtest feiadatait légvédelmi hadműveiet visszavetésében vató részvételt, biztosítási
óvben folyó lrarc, a fóvédőóvben folyó harc stb.),

. - 1 hid|4pecyüttműködés ta-rtalmát jó renclelkező módszerrel, cél, hely, fcladat és
idó szerint kell kialakítani, Kiemelt figyelmet fordítva a biztosítási óvben harcoló nem
kis lótszámoak hadtápbiztositá§ára,

- A biztosítási óvbcn harcolók hadtápbiztosítása vezetését a magasabb szintű
HVP-ra cé]szerű bízni, a hadtesthadtáptörzsból opelatív csoporton keresitül vezctve is
meg lehet va)ósitani.

- Azt is célszeű részletesebben vizsgálni, hogy a hadtáp csopoftosítá§ának feleljen
meg a vezetettsé8J ezen belül elsósorban a titkosított hífadás, a csopoltositá§,

- A közeljövóben célszerú vizsgálat aJá venni: a HVP híradásának, a múszaki
erók és eszközöknek l megoszthatóságát, a légvédelmi biztosítást, a VT-20 ESZG áüo-
mányának békében va.ló felkészítését stb. A kiilöníéle any4gjárandósági cikkekkel való
elsó és további ellátás rendjét. A dandárhadtáptagozatban igy céIszeÁ az ellátó sztaad
parancsnokáv;rl a feladatokat meghatározni és elszámoltatni, mint ahogy Mt a ZPK
végzi a száza<Iparaacsnokkal, arról kell e]sósorban a dandárhadtápfónö[nek meggyő-
zódni, hogy a századparancsnok megértette-e a feladatot.

O1uyéglba a gyakorlaton §zerzett tapaszta]atok azt bizonyítják, hogy az új szerve-
zetű dandfu és hadtesthadtáptörzsek alkalmasak a hadtápbiztosíiási íeliáatok tervezé-
sére, szervezésére és vezetésére. A kialakitott szervezetek (létszamviszonyai) biztositják
a funkcionális részlegeknek megfelclóen a feladatok szinvonalas vegr€hajtá;á! azonÉan
még objektíve órzékelhetó volia törzsek összekovácsoltságán"k u ti"nyr, egyes elvi és
gyakorlatias kcrde,ekbcn a bizonyralan,ag. a rap;sztalarlin,,ag,

. A tapasztalatok egyértelmúen azt is igazolják, hogy minden szinten - a BAZALT,
87 tapasztalataival - tovább kell folytatni a törzsek es szolgálati ágak celiranyosabb felké,
szitését, a kidolgozói munka tökéletesiteser, az okmánymintak ÚgIegesIteset, az új v4gy
újonnan beosztásba kerüló tisztek felkószítését, a szükseges jártasi{és készség szin97
nek kialakítását.
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