
A gépesített hadtest hadművelete hadtápbiáosításának
tapasztalatai az új szabályzat-tervezetek és végrehajtoft

gyakorlatok tükrében

Eíri Tibar czredu

Az összfegyvernemi csapatok szervezeti megujulása mindenek elótt az erók és esz-

közök ö§szpontosít]ísát jelenti. Ez a szewezeti változás természetesen nem csak megúju-
1ást, hanem több tekintetben - a hadtudomány legkorszerúbb elveinek és kutatási ered-
ményeinek íelhaszn ásával - a hadműveletiharcászati csoportosításban, a csapatok
alkalmazásában, a harc megvivásának módszereiben is jelentós változásokat efedménye-
zett. Ebben a helyzetben a Jzeruzeti ,rálí()kiJah a hadtápszervezetek új szervezeti formára
való áttérését, további integráIását, lehetóségeinek növelését a h,zdláPbizt()sítá.l - tórté,
nelmi távlatokban - kiakk h reldszeréwk fejlelztését is jehxti. Úgy ítélendő meg, hogy a

végrehajtott szervezeti korszerúsítés az l)sxfeguememi cwalak Íel!?ílé:lbfi, szerwzetlbe\

nűlöű.rében, urzxé.ri rexdjlben gi)kau fordulatot hozon.

Most, amikor a §zefvezeti változások befejezésének, az összfeglwernemi harc és a
harc hadtápbiztosítása megújulásának idószakát éljük, neg kell ragadnun| mi azt kat a
íapdfttllllíahat, amejek a tórtélelmi múltbóI, a tegnap és a ma elméleti ismereteiből,
gyakorlati módszereiből J'elbaxnálhatóh eg új szeneza újszerű alkalruazá.uiban.

A ziszI6a11, a dandár, a hadtest szervezeti felépités nem új a hadtörténelem palettá-
ján. Ezek a szewezeú formák az elmúlt évszázadokban végbement háboruk ,,termékei",
mégis azt kell mondani, a mi szervezeteink egyikhez sem hasonlíthatók. E tekintetben

,,tiszta yizű forrást", amelyból csupán meriteni kell, hiába keresnénk. .44oltAe azl latitju:
,Nen baghatóL Jigelnen hítal a Laábbi hábonlk tapavtllnlai, de té.rnÉ jól elzlinlbr, bog,
a tapa,rztalat wm jehlxhü néfclt ,l jel€nre. . . crak egahn elzközünk marad: tireAutls nk arra,
l:og előre l,is.rah a jöt,endő eseméryeit 6 bebatóan negt izsgáljl k a nai hebzetet.")

Most, amikor a világ- és katonapoJltikai helyzet formálásában a hagyományos
háboru ú1 doktdnája van derengóben a látlratáron - amelyet a n€y pontosságú fegyve-
rek uralnak - egy percre sem feledkezhetünk meg korunk kardináüs kérdéséről, a
tömegpusztító fegyverek világméretú alkalmazásának veszéIyétőI-

Visszatekintve az elmúlt idószak bonyolult összefilggéseire, az eddig megszerzett
tapasztalatokla, hatuozottan kijelenthetjük, a2 ,6j szeíyezeú formtk:a valő áttérés fő
feladatait eredményesen befejeztük, kezünkben van az új harc- és csapathadtáp szabaly-

l sapa!ryikar: Hadtudomiinyi irásai,7,ányi Katonai Kiadó, 1976. év, 20r. oldal



zat, elvégeznik tórzseink hadműveleti-harcászati felkészítését, átdolgoztuk a magasabb
harckészültségbe helyezéssel és mozgósítással összefüggő terveinkit, hadtcstparancs-
nokságunk egy gl. dd. tórzsével eredményesen vett tésit a frontparancsnoki ésiörzsve,
zetésj gyakorlaton, a írontparancsnok által vezetett gl, dd. együnműködési harcászati
gyakorlatán és jó eredménnyel zárult az egyik aiárendelt gl, dd, magasabb harckészúlt-
.igbe hell ezesi. mozgosirjsi glak"rlata.

Á történelmi múIt, a jelen tapasztalatai természetesen nem eIégségesek ühoz,
hogy az új hadtest-, daodár- és zászlóall hadtápszervezetek kikövezett úton, zókkenók
nélkül lraladjanak elóre, Úgy gondolom, a törtíielmi nilt, a rugszrntedttt tupasztalatol, "n. d|lzllbábzaloL luziinkbe adtók a sziii.tigu haPalzkor}ólat, ae.gtercnuttiL iz etírebaladát
Lerekit az j :zeruazLteL allalnazála, a hadtápbiztosítát íj.wl.ű cltei l.r gaÉotlali módsutei
t,tjlit.

_ . A végrehajtott gyakorlatok összegezett taPasztalatai mondatják velünk, hogy az új
hdt,, dd,, z. hadtápszervezetek aiaprendeltetéséból adódó feladataiknak minden'tekin]
tetben megfelelnek, A hadtest hadmúveleti hadtápbiztositísa elvei és gyakorlati mód-
szerei - történelmi és nemzetközi tapöztalatokon alapulnak és a jövóbe tekintőek.

Mielőtt a gyakorlatok tapasztalataj egyes kérdéseit érinteném, lényegbevágóan fon-
tosnak tartom elóreb ocsátani: a bdt. államárya nem állandó; ahdt. megerősítói, támoga-
tói lg!:z:lgtigi elktáúélt any4gi biztosításán ak koordináh.vilrt, hadtápmanővereik eglezte-
rl:éét a bd/. badtápsátan belnl a bdt, PK HTPH fehlís. Azzal kellett a gyakorlat során szá,
molni, hogy a HDS PK HTPH parancsára egyes csapatok átalárendelése, eg1 HDS löz-
l,etb i). hl, drl. előretlonál atáx a httt. álknáttliba kariih, A hdt. állományába iartozó heli
kopterszázad ellátását viszont a hdt. PK HTPH igény szerint a HDS ello. dd. csapatre-
pilő elleószázada közvetlenüI végezte, amely nenr a legkorszerúbb irányzatnak tikint,
hetó,

A legfilnto.wbb sajánvága i Éizé mlgis az, :tlrolható, hogy az ú1 szeryezetekkel ehí est/but
kenilt végrebajtásra harcászati, illewe többíokozatu parancsnok és törzsvezetési gyakor-
lat, mindkét gyakorlaton vat,je!, ndgl/rl tijrzr&, illent cvpdtoh l)etlrl? ,!.lzt, és ami Áegha,
tfuozó kérdés mindkét gyakorlat helsinki szellemét t.uirrőző oxruígtlűtelni hadniwht,
ilhtue harctetÉleryslg atit. Akét gyakorlx, a m4gasabb harckészültségte helyezés és moz
gósítá§ összegezett tapasztalataj, - néhány kérdés mellózése mellett - az j hLl/. y's c:apar
blldtip :z&báOzal lijkréúett a Aöuxkcőlben ,flglalbatí il:ze:

1. A uédelni badnk,tht - barcbadti! L,roPart0,1ítá.l/t dz aldpszabá4,zatteruezü iiilrá,wil
hknle a hadmibelx - a barc felépíté:iwk nedelelíen uhitalt nz6,, Az eddrgi tapasztalatok
affa mutatnak, hogy a g. hdt., a gl. dd, údelmi haltnííl)elüe, b,]ta - az ellenség várható
tevókenységének megfe|elően - ,,fí- h ná:ill iránltlk" suritl talti.utl meg, Ez a meghatáro-
zás egyben az erők és eszközök céürányos csoportosítását is determinálja. Következés-
képpen, a badtápbiztaú^ rh|j ft)ntas ahl)lrl, bng a g. hJt., ,t y/. dJ. badntl'tleletc ls harca
baJttiphiztuvt.lwt a Ij, ;_, l,.J,ih i,a]n)/al n(tlI l;,},/ bel/ ntttalr;,laui.

A harcszabályzat elóírásainak megfelelóen az elöljáró meghat átozza azt a ,köíIetet",
amelyre a lrdt., a dd. - a minden körülmények között történó megtartása érdekében a
fó erókifejtését összpontosítja. Ebból köv erkezik a natolik jcuttlr ,lt , ni;ztrint a hrlr., cll.
b,ldláP, fí aíkfeJté:ét, az adan iráq, a tlálo\atun bt/i1 ntyb,lrarlzaíí kiiet n|ltartá.yiy'rl b.]r,
fula F.purlnItJJ haJta pbit tnliáúu l,// a,nPnuo,itani.

Korszeű hadmúveletben, harcban egyre nagyobb jelentósége van a második lép,
csók, elófevetett osztagok, elővédek, ideiglenes hadműveleti-hatcászati elemek létrehÓ,
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zísának, a sikerek kihasználása, a betört ellenség megíütás4 az eredeti helyzet visszaállí-
tása a támadás felújítása érdekében.

Ebblil Éiinduha logalnazbató meg a batttadiÉ dl, mi:zerint q nzj.vclik lQlutí lit*azxbe.
harcba tlctisíhez, dz i.leighxl baltxűt itli-harcászati eleneA, tltrlaléAok batltápbizttl.títálikt
ííftíalt hddtáí)lípc:íkLLl ú tartaléL hadíáprrlí*krl ís -eszlőzöAful Édl rnd h,zli.

A csapathadtáp szabályzat abból indui ki, hogy a korszerű harc, hadművelet had-
tápbiztosítísa a hadtáp célirányos felépítésével, a feladatnak megfelelő legkézenfekvóbb
c§oportosítással valósítható meg. Ennek kapcsán a csapathadtáp szabályzat tervezet 8,

Pontja a következókethatalozza meg 'A hadtáp felépítése feleljen meg a hadmúvelet a
harc elgondolásának, a hadmúvelet íelépítésének, harcrendnek bizto§ítása a rendelke,
zéste ,ílló hadtáperók és -eszkózök hatékony alkaimazását,. ." amelyet ,,, ..irányok sze-
rint létrehozott csoportosításnak megfelelócn keII megosztani és az irányokon belül a
mélységben lépcsózni,"

A gyakorlatok tapasztalatai attól győzrtek meg bennünket, hogy ezen elvek megfe,
leló ,,szabadságot" biztosítanak a gyakorlat számára. Hangsúlyozni kell azt a legfonto-
sabb elvet, hogy a aaPatbadtáP rabá|zat nittt űlszcriií khaísígrt kínál. s ez nem is lehet
másképpen. Neru hhu ki;telcű ,,di;llí(,lt h4d/á|)lipl:lőí" líh,ehlzni, ha ertt únc: :ziiA,r!g. Azt a

gondoJkodásmódot keü erósiteni, hclgy az alapszabály zatok útmutatását követni kell,
azonban a kialakult helyzetnek megíelelóen kell a hadtápot íelépíteni, csoportosítani,

Ezóft ha a hdt. védelmének méIysége lerövidül, szélessége kiterjed, a hdt. hadtápot
nem mélységben, hanem szélességben kell lépcsőzni, és az itányonként alkalmazott
dandárok ós megerósítók figyelembevételével kell csoportosítani,

A barr is a csapathadtáp szabá$zltl, un lzet tt badlál) lepcrőzésél az egyes clemck lrarc-
rendben hadmúveleti felépítésben elfoglalt helyét, az arcvonaltóI §zámított települési
távolságát egyfelól szükségteleoül nagy pontossággal behatárolja, másfelól oly mérték,
ben írja eló, amely a korszerű ellátási elvek gyakcrlati megvalósítását kedvezőtlenül
érinti. Csupán példázva csak néhány kétdésre szeretném a figyelmet rárányítani. A
harcszabályzat III. rész, valamint a CSHSZ meghatározza a zászlóaljhadtáp csoportosítá-
sát, azonban egy íontos kérdés, a ZPK HTPH vezetési pontjára nincs kelló utalás,
pedig van elótttink péIda, amelyhez csatlakozunk a TF mintájára létrehozható közösen
v4gy önáIlóan a ,,hadtáp figyelóponC' (HF),

A harcszabályzat-tervezet I. ré§z 371. pontja elóírja: ,A fegyvefzeti és technikai biz-
tositó, valamint a hadtápegységek (alegységek) általában a kóvetkezóképpcn helyez,
kedjenek el: dandár fegyverzeti és technikai bizto§ító, válamint hadtápalegységeinek
zöme a dandár vagy a badtet bíucftlldfu l?ö1iitt...' A csapathadtáp szabályzat ebben a
kérdésben a 2 l 1, pontban foglaltak szerint a kóvetkezóket írja eló: . . ,áltaiában a perem,
vonaltó]: ,.,a dd, (e.) segélyhely 10 km, a lószerrel, műszaki any4ggal kik]ilönített szál-
ütó gk,,k .,.a dd. harcrendjének mélységében 1r-20 km, .,.a dd. ellátószázad .,. és a
hadtápvezetési pont a dd. trarcrendjc mögött vagy oldalt a peremvonaltói 25-30 km,. ,"

Ebben a tekintetben két lényeges megá.llapitás hivja fd. magára a figyelmet, nevezetesen
az, hogy a hdt. védelmének mélysége 

'0-60, 
a dd, e, 15-20, a zászlóaljé pedig 3 km,rg

terjed, valamint az, hogy a hdt. védelmi terepszakasz a peremvona.ltól 30-40 vagy több
km-re kerüI berendezésre. Ennek figyelembevételével azt mondhatjuk, hogy hdt. fővé-
dóóve és védelrni terepszaka§za között - mé8 közbeeső terepszakaszok berendezése
esetén is - megfeleló települési, manóverezési lehetóségek kínáIkoznak a dd. és hdt.
hadtápelemei számára, A gyakorlatok eddigi tapasztalatai alapján űgy ítélhetó meg,

61



hogy nebéz be|zabe Éehlxe az a fílráryba titlí gl dd., anrb ek hu.ltápíía-íi az elhtást a
bdt. barcrendy nögljtti íeriihttíl sz,lüdy'L\zíc bizíOrííani.

, A hucszabtlyzat-tenezet L rés; ]71, pont elóífása a hdt, hadtápot érintóen a
következók.szerint foiytatódik: ,,a hacitest fegyverzeti és teclrnikai biztoiító alegysCgei,
valamint a hadtáp és bad*st ná.wdi* léprője mdgöít" heIyezked)en el. Ez a megháiározás
elmélyült gondolkodásra kell, hogy késztesse a felelós beosztású tiszteket. A kérdés úgy
vetódik fel: van nekünk arra erónk, hogy aktiv védelmi hadmúveletben ilyen mélység,
ból a sebesültek ellátására, minden any€i eszkóz utárr, és háttuzlűtiLsár4 feltOltéséÉ,
bálavontatlsáta? Az eddigi tapasztalatok az t ígazoljíl<, hogy ezeket a,,szűkszavú" meg-
határozásokat alkotó módon célszeű a]kalmazni, anelyhez az nj csapathadtáP lzabáfi-
.aHe4e2eI ila4)1űle4! .i,r)/gal.

A CSHSZ,tervezet 2 11, pontja segít e kérdésben eligazodni, mert előírja!. , . a hdt.
eilr. z|szlóalj.. , 1)-20 km, illetve a szakorvosi segéIy második lépcsője 30-40, , ..a hdt.
hadtáp elsó lépcsóle 30-3) km, .,,a hdt, hadtáptartalék a HVP liözelóben 40-50 km, a
hdt. ello. e. és a HVP a hdt. hadtápsáv hátsó határ közelében )0,ó0 km mélységben. ..'
települ.

Az eddrgi tapasztalatok egybehangzóan azt'gazoljllr.,hagy a harc hadtápbiztositása
a konkrét helyzet, konkrét elemzése alapján a szabafyzat-tevezetek szelleméBen valósult
meg. A hdt, elsó védelmi hadmúveletében lrazai területen a fóerók elótt a mély biztosí-
tási óvben, ameiynek előírt mélysége várhatóan pontosításra keúI - 10-1' km mély-
ségre megerősített gl. dd, védett. A hdt, véde]nének mélysóge meghaladta a ó0 km't, a
második lépcsót - amelyet a biztosítási óvben levő csapatok visszavonását kóvetóeo egy
gl. ós egy hk, dd. lépcsői - ellencsapásra, a támadásba való átmenethez való csatlakJ,
zá§ra kellett íelkésziteni.

A kialal:ult helyzetben célszerúnek látszott hdt. hadtáp el§ő és második lépcsót lét-
rehozni ós az aoyd,egészségügyi biztosítást hadmúveleti fó- és második irány szerint
c§opofto§itani. lgy e hdt. hadtáp első lépcsóben, amely a fővédóőv mögótt helyezke-
dett el egy jelentósen me8e.ósített eü. z.-t, egy lőszeít, műszaki harcanyagot mentcsító
any4got száilító szd.-t, két ku. kom, sz, t, nehézhídrakó gk. rajt alkalmaztunk, a ná:ik
iláryba egy eü, z,, egy gk. száll, szd,, egy ku. kom. sz, működótt. Hdt. hadíáltaríákkal
lé})tsiíztiillÉ cgy dd. sh.-ból, egy ku. kom. rajbóI és lószerrel, mű.. anyaggal, ali. Eg.,gai
megfakott gk. szá]l. sz.-ból. -4 htdllp főeúi, köztiik két eü. o., amelybőI az egytk a szil-
ot,t,ui segé| ,a|JOdiL kpüíjél Éépezk, a hdt, vódelmi tsz,-a mö8ött telepúltek. Ébból a rra,
purI!ííálb!íl bdí. l)adtá! rlírelab l.pc:ít hozlml lltre, nixdig lottlrlt feúdala,. a biztosítási
óvben harcolók ellátására a védelmi terepszakaszra hátr;vont gI. dd. komplex feltölté-
sére; a második lépcsó ellencsapásának, támadáshoz való csatlakozásának végrehajtásá
hoz.

Az összegezett tapasztelatok aüa bátoítanak, hogy ez a csopoftosítás m4gabiztos,
szilárd keretet ad e hadtápbiztosítás megvalósíLásáüoz, Az elsó lépcsó irányok szerinti
a]kalmazasa belsó clsszerere]ében is jól köveüeti a csapatok csoportosítását és bizn:í|a,
Lr.p ..l bdl. badtáp íí unklí.jh.E a fdir,tryba, a neghatáraz1ít köiel \qíaúiláhl barcaló cjl
farta!ítás tldelibe iisszptlntnulju ls fbut:zbaíó hgen. A hdt, hadtáptarta.léknak meg van a
nélkiilözhetetlen állandó szerepe, azonban az elóretolt lépcsőt, lia létrehozását a helyzet
megkívánja, mindig a konktét feladatra celszerú életre hívni és a konkrét cél érdekében
alkalmazoi, szükség szerirrt átszervezni, kiegészíteni, me8szüntctni,
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Mindeot összevctvc a tórzsvezetósi és harcászati gyakorlat összegezett taPasztalataj,
alaplán az a következtetés vonható le, hogy szükségesnek látszik: a ZPK FITPH fgelii-
poltjál kiala]'<tani:. a dd. hadtáp első lépcsót a dd, SH-el e8yütt a dd, védelem elsó lép-
csője mögött; a dd, hadtáp fóeróit a dd. védósávjának hátsó hatáfán; a hdt, hadtáp elsó
lépcsójét lehetőleg a hdt. SH-el e8yütt, v€y kikiilönítve a hdt. a fővédőőv mögött - a
közbeesó terepszakaszon -; a második lépcsót a hdt, hadtápsáv hátsó határán; a had,
táptaftalókot az önállóan települt hdt. HVP-al együtt; ha elóretolt lépcsót hozunk létre
a hdt, második lépcsóból ellencsapás végrehajtásár4 tervezett gl., hk, dd. harcrendje -
illewe a célfeladatnak megíeleló hadmúveleti elem - kózelében célszerű telepíteni. Fon-
tos és elmulaszt}ratatlan feladat a tartalékkörletck kijelölése, amelyet azon terepszaka-
szok mögött kell kijelölni, ahol a dd., hdt, parancsnoka elhatározta, hogy a betört ellen-
séget megáütja. I(ír lenne ehhez külöo 

'ideológiát" 
meg{ogalmazni, mert ezt a kialakult

helyzet, a betört ellenség csapÁai - s nem más - fogla kikényszeíteni.

2. A bdt. balnűwleti ftll!ítaéual, a dd. balrruttdjll,el, d hadtáp t,l0p|ft0.1ííá.kil)dl, ,l 6d,
patlattű,treALel a válllári, faníatári jebe!ülí Éii)fítlsi ftladan,Éhal szlrtl dsz{iiggisbel áll a
ktizliti biznsítál tnegszeruezísc,

A hdt. elsó gyakorlatán a közúti biztosítás újszerű feladatként jelentkezett. A
kőzútibtztositiLs rexdtzíi eh,éneh azt tekjntettik,hogy a glphrsiutakat *all beretdtzni a ,,íő"
- és ,,másik ellátási - sebesültkiüritési irártyok" szeint, bdrátttataLat iell clíLésziteti a dd.
hadtápok vonalában, a veszélyeztetett objektumok közelében neguuiilí i,l t?ftlll!k &t,lÉal
Lell Éijelalni és minden hadtápcsoportosítás nak ful:lití utahu van sziksége.

Ismert tény, hogy erófeszítéseink ellenére ser,r sikerült e]étni a hdt. közvetlen
közúti komendánsszázad rendszeresítését, ezé* a hdt. közúti biztositásának aiapját a
megerósító közúti komendánserők képezték,

Nem szüksé8telen megemlíteni, hogy a HDS hadtáptörzs elózetes számvctésck
alapján a hdt. íeladatát pontosan mórlegelvc a hdt. hadtápot negaísifut( a hadmúvelet
elókészítésenek idószakában lg iözúíi klmenütszázaddtll tg f'aryahnLrzabábzri sza*alz,
.rzal, tg EEP,al, Ait atblzbídraki gk. rajjal. Emellett azt is figyelembe kellett venni, hogy
az utak helyreáütásálroz, fenntartás loz milyen műtzahi eúh tánogltá.uhldl számolha,
tunk.

Az elfogadott elveknek megíeleiően egy közúti komendánsszázad képes: 24 íorga-
lomszabályozó őrs (FÓ) telepítésével 120-130 km út berendezósóre tartalékképzés nél
kül, az uhé, szd. 1 nehézhídrakó gépkocsi raja pedig képes 40 fm-es TMM bíd létesíté-
séte,

A hdt. felépítéséból, a hadtáp fócsoportosításából, a felvázolt lebetőségekból kiin,
dul,1a, a ,,fí htási, scbaibhinrííí:i iláqba " cgy forgalomszabályzó szakasszal és egy rujjal,
egy nehézhídrakó gk. rajjal megerósítve az 1. hdl, GU-L a másik irányba egy forgalom-
szabályzó szakasszal, egy nehézhidrakó gk. rajjal mcgerósitve, a 2 sz. blt. GU,t; egy fot-
galomszabáIyzó szakasszal (egy raj nélkü1) egy irtántutat rendeztinkbe. A beleötí utak
berendezését az érintett hadtípelemekkel végeztettiik el, Az 1, lorgalomszabilyzó sza-
kaszt megerósító rajt a bizto:ítáti őubet alkalnaztlk, mid hdt. tafi^lékot képezett. A íaf,
takk is kerülí utahat, mivel több eró nem állt rendelkezésre, csupán kijelöltük és felderi
tettik. A Ltizúti tLftalikot az előteto]thadtáplePcsd manövereihez, a KÁ-ok múködteté-
séhez, a veszteségek pódásához alkalmaztuk,

Nyilvánvaló, hogy az utak elókészítésének, berendezésének megszervezése csupán
az egyik és nem is a legnehezebb feladat, Az utakon meg kell szerlezni a forgalmat és biz-
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tosítani kell a végrehajtást, fel kell számolni az eüenség csapásait, hciyre kell áütani az
utakat, ideiglcnesen pótolni kell a műtárgyakat.

A íelvetett gondolatok figyelembevételével a TÖF-eI, az FVTSZF-eI egycztetnik
az itfLfgahni Írl"d, amelyben két fontos kérdést ke.llett rendezni a ,,hátul levó" összfegy
vernemi csapatok, hdt, repúlók, megetősítók, támogatók manóvereit, valamint a harcá,
szaú rakéták száütásának, a sérúlt harc- és gépjármúvek vontatá§ának a fegyvczeti ós
technikai javítóalegységek mozgásának rendjét. Szeretném meglegyezni, cz nem könoyű
feladat és rendkivül magas színvonalú együttmúködési készséget és következetes végfc-
hajtást követel.

A megtervezett feladatok pontos végfehaitá§át a forgalomszabalyző órsök, század
diszpécserpontok, az ellenőrző-átercsztó pontok kötelessége megvalósítani. A végrehaj
tott 8yakoflat sofán a ,,mozgás" irányitását, a fotgalonszabiúyzó órsök útján az 1. és 2,
sz, G[I-on megosztva szetbontakoztatott század diszpécserpont és két EEP szilárdan
kózbentartotta. Talan az EAP szamat célszerú lenne növelni háromra, amelyet a hdt.
rlkrjrak erJcktben , elizerú alka]mazoi,

A második terület a szikséges nűlzaki ntlnkák tl,vzcbangtllria, amely megnyilvánul-
hat a műszaki csapatok által helyreáűtott csapatutak átvételében a hdt. kizliti biüasilá_w
ni|íszaki lámogatáu:i.ba , műszal<r erőkkel törtónó negeú.itéúbet sajnos azt kcll monda-
nom, a hdt. után és hátraszállítási útjaink műszaki biztosítása csak egyoldalúan, vagyis
részűnkóI tűnik rendczettnek. A hdt, múszaki ezred szervezetc alapvetően a hadmúve,
let, a harc megvivása, a második lépcsó harcbavetése, műszaki biztosításáfa szervezett
alegysógekből áli. A fegyvernemi és szakcsapatok - a ht. vezetési pontok is - a feladat
nak megfeleló műszaki alegl ségekkel reodelkeznek, csupán a hadtápcsapatoknak nincs
múszaki alegysége. E kérdés felvetése kapcsán kiűnt, hogy a bdt, l űrz&li !z0!8il/1tt1 fum
súmll az atát ís lLáh,drzlillítáJi ltd.É tlívali biznuiúsátal és ebben a tekintetben tartlra,
tatlan álláspontot képviselnek. Hangsúlyozni szeretném, hogy a hdt, parancsnok elhatá-
rczása alapján a hdt, hadtáp érdekében a Rábán, a Balatonon polgári és saját eszközök,
PTSZ-ek íelhasználásával kompátkelóhelyeket múködtettek,

Talán ennél a témánál a kelleténél tovább idóztem, azonban a tóma újszerúsége és
fontoss€a ezt szüksógessé tette. Ebben a kérdésben aZ út elején járunk,.1 taPasztaletok
írissek és plasztikusak, mégis szúkségesnek látszik két alapvetó következtetést levonni.
Ha azt akarjuk, hogy a hdt. közúti biztosításának megteremtódjenek a szilárd alapjai,
bdt. *aztakn kizúli htmmetttktts .rzázalat cllszel,íi ilrtrehí.l,ni, a könnyeo mérhetó feladat-
nak megfeielően. Döntó fontosságú kérdésnek kell tekinteni, hogy szervezeti módosí-
tásokkal a hdt. múszaki ezred alaprendeltetéséből adódóan legyen képes a közúti bizto-
sítás múszaki támogatására, Talán ennél is célszerúbb, ha a közúti biztosítás ,,műszaki
m4gja" a kezünkben van egy közúti komendánsszazad - három íorgalomsz abalyzó sza-
kasz mellé egy ,,út és híd helyreállító" szakasz szeryezet ]étrehozásával.

A forgalomiányító század hoyatanozuát illetóen a vélemények megoszlanak,
Egyes nézetek szerint céiszerúnek látszik az cllo. e,-be szefvezni, mások szerint - a
hiradő sziaat]hoz hasonlóan - hdt, hadtápközvetlen ,,önálló" alegysógként kell életfe
hívni.Tapasztalataimalapjánazutóbbiálláspontotképviselem,é!íddltííér!dla|já:e4y-
felöl alaprendeltetéseinél fogva a közúti erők r;:.u. bdt. hadtrip - részben összíeglvernemi

érdeii ftladanb megoldására hil|&latt, másíészt alkalnaz^ál hdt. parancsnok követel-
mélyd szerint a bd/. PK HTPH ht;teLl rntgsztt tlrzzi A gondolatok befeiezéseként csupán
felvillantani van lehetóség arra, hogy a berendezett utakat - ha azt megerősító erók ren-
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dezték be - támadásba váló átmenet során a HDS hadtápnak a közúti eszközökkel
együtt célszeű átadni, és az új megerósító eróket kell szétbontakoztatni a továbbfejlesz-

telt utakon a ZDP-al együttmúködésben,

3. Az anlagi bizn.ítás ls rujllitár lehd^ri nemcsak volumenében, hanem a hadműve,

letek időtartamát tekintve is eltérnek a ho.,ok harca anyagi biztosítása rendjétól. Cél-
szerú abból kiindulni, hogy a hdt. hadmúvelete 3,), vagy ennél több napot is m4gába

íoglalhat, amelyhez megharározható elókészító idószak kapcsolódik, Az any4gi biztosí-
tást és szállitá§t az ij barc- és csapathadtáp szab^yzat,teíyezetek elóírásaihoz igazodva

számos újszerú vonással gazd4godva végeztiik. Lényeges kérdésnek tekintettük a had-

táp-, a fegyverzeti és technikai - valamint már - szoigálathoz tartozó dqaKoh, úiill t?[b-

nikai uzki;ziiL Ao4lhx ellátá.ri, .lzállílá.ri, 1,0 tatási ftnd:Jzcrbn íajrtln í ré?rthaltáliL Meg kel]L

említenem e komplex rendszeten belül új megközelítésben dolgoztuk fel az egeszség-

ú8yi, az állatcgészségügyi, a katonai kereskedelmi, tábori elhelyezési alyag, és vizellátás

kérdéseit. Bizonyos objektív és szubjektív megítóIés következtében nem voltak meg a

hdt. repülő-műszaki, repúlótér-műszaki - egyáltalán a helikopterszázad eliátása - a poli-
tikai felvilfuosító anyag- és térképellátási, száűtási kérdések,

A hdt, védelmi hadmúvelet elókészítése és megvívása során - amclyet 4 napra tel,
veztünk - 8650 t lószer, 300 t múszaki harcany4g, 610 t e8yéb anyag és 2i70 t hajtó-

anyag íelhasználásával számoltuok, Hangsúlyozni kell, hogy az együttmúködési,harcá-
szati 8yakorlaton a hdt. méreű any4gíelhasznáIási arányok még m4gasabbak voltak.

Talán nem szükségtelen megemliteni, hogy a védelrrri harc megszervezése idósza
kában jelentós erófeszítéseket tettünk - a harcászati szabályzat-tewezet elóírásait

követve - a tiizelóállásokban kiegészító lószerkészletek a tervezett műszaki zárcsomó,
pontokon múszaki l]arcany€ok felhalmozására, az előrevonás során felhasznált készle-

tek pótlására a harcból kivont gl., illewe beérkezó ö, lrk. dd, komplex feltöltésére.

Következésképpen az elókészités időszakábao közel 1100 t, a védelmi hadatilela elsí
űpjá, pdi? 27aa í szikrd ls z4o t balianlag krrtilt Lirzállitáva a .rapanl: szillítóuzhtlzei

tp r!:z!n& beaauáuiual

A betórt ellenség megállitá§a érdekébeo hazai tenileten folytatott védelmi halc
aoy€i bizto§ításának íorrásait hadmúveleti irányonként elosztható laktanyai készletek,

,,kózponú" raktárak, népgazdasd források, kirakóáIlomásra, majd a hadművelet során

kiraÉókikötóbe szá]lítotiis a HDS rakrárakból kiutalt készletek képezték, Új,z,ru ,,,,r.
ké t tffl)QtiA a hdt. l,édősáujában a ba.dsáp hátst1 határáig elhiyczArdí, neKefírítíí, tánoglt(í L/

badttűuela sorál átalárendelt a. hk. dd, anyagtlhtásálak, tttáttszállithi ftkdatahak ajrze-

btzxgalíuit, folanans klrtrlináh:ót.

Az any€i bizto§ítás és szá.llitás komplex rendszerében állandóan visszatéró gondot
jelentett és feszültség forrásává nótte ki m4gát, hogy a fegyverzcti és technikai szol8áIat

rendszeresen ÉétL,e i:mefte üq a faga:Jztósi qormtikaL akiutal,tkészleteket, é§ szállítási igé-

oyeik - az elégtelen hadtestszintű lószerkészlet és száütókapacitás következtében -
meghaladta a reális lehetőségeket.

A szervezési változások tovább integrálták, összpontosították a hadtáperóket, -esz-

kózöket, ugyaoakkor a várt - hón óhajtott- mazgríanlagi kószleteA emeléle, asz lltőkapa-
citás reális növelése nem következett be. Ma a hdt. pl. ü.lószerből 1,2 ja-al rendelkezik,
amely már a védelmi hadmúvelet elsó napján sem lesz elegendó a rakétatüzértörzsek
jelenlegi álláspontja szerint, Más megközelítésben a hdt. ósszes szállítandó lószerkész-
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lete 1817 t, összes lószerszállító kapacitása 2094 t. Ezen belül is növeü a feszültséget,
hogy a gL z. raktár 3,7 t lószer mozgókés zletéhez 72 t a dd, raktfu 89 t lószer kiszabaába
94 t, a g, hdt, íaktfu 682,71t szál]ítandó lószerkészletéhez ó85 t szálítókapacitás ál1 ren-
delkczésre.

. A véde]rni harc bonyolultsága a hadtápvezetéstól fordulatokban gazd4g, alternativ,
sokiétú, szervezett munkát követel. Mivel izt akanuk, hogy a Llrx^,gil ,t,íí iara Aiuxrí
nlnyhnek ehget tuljanl tenni, a klszkt,A ,g terzit foldre raÉ'tiL, az i/,linJeltel" tlsísorb.l, a
,na,adib liP,iL J n,{,riú,íL ,nlllo,szhi.,tt b,iourl l .,zalltta,i t,1,1datnbh.l. Kig,,ztto
uiql,bj ha,ta:tlL8,, !i,z,*,,zlerlu ba/n"zltlrl t,l J t-.ll. t,d,/n,n,L ,,l,,, nt.)\l8;b|a_. e|\o
i]temben a biztosrtási ovben kiépített áliásokon; második ütemben á fartJaau ara-
ban. har_ckocsik. gyalogsagr harcl'árművek, páncélozott szíütó jármúvek, lövegek és más
tüzeszközök tüzeloallásajba, és tervezett zárcsomópontokon, harmadik ritemben a
véclelmi terepszakaszon a közbeeső vé<lelmi terepszalaszain, reteszállásaiban, lesállásai
ban, a második lépcsóben levó gl, hk. dd,-ok kij;lölt túzszakaszain, a védelmi terepsza-
kaszon berendezett tüzelőállásokban zömében földre rakva.

. Az együttmúködési és hatcászati gyakorlaton tovább erósödött az a véIemény,
hogy a harc- és hadművelet llláxlzáltlíái. felíöhiji. Éiijlííí.li f(ll alait clJij:Orbatt batfu,l
nűueltt, tlugtlítátátaÉ ilűzaka:zaihoz í.r oaA ná_ndtlarhal neptzakaszaibaz *c!l Aanti. Ilye
nek lehetnek a légi, Iégvédelmi hadmúvelet e5 a biztosltasi óvben folvó lrarctevékenv,
ség, az ellenség rohamának elhárítása. ; herörr ellenseg megáüras.r stb. iclőszako'k,

_ Talán nem szükségteleo megemüteni, hogy hazai területen - amig lehet - a vizellá-
tást célszerú a zárt rendszerű, általunk órizteten vízforrásokró] biztoitani. A meglevó
Iehetóségek mellett is szilárdan kézben kelt tanani a tábori elhelyezesi anyag és mű'szaki
épitóany4g helyszíni beszerzósének iranyirrsát, Tálán a kelletcnéíaprolékási'bban foglal,
kozunk a szcmélyi áIlomány íürdetésével és íehérnemú cseréjével. A hdt. vedOŰvja

::t|:,.r,,"|:T.1]" megálJapithato. hogy az 1omány fiirdésáre számtalan lehetósjg
kinálkozik í;lvakban. ipari. mezógazdasági üzemekben, más nyilvános fürdókben, téleí
és nyáron egyaránt. A tctt intézkedésre visszagondolva azt hiszem ehgndí lctt tlt/xa
ebutltlni a ftirtletlst, megbalűrlzni a nennytl rubizllt 0$z€{|űjlé,li/teÉ, uasa'láúnaA renrljét.

. , 1,'a"- lrurrnatjuk szó nélkül, hogy ha már elóljáró a hdt. raktáraktól 200 km-rc
levo VERÁ-I hararozta meg a katonai kiieskedelmi eílátas és természetbeni járandósá,
gok forla;atnlk - kookrér hadtápfeldeítés alapján - kötelességiink lett volna jelenteni,

l.fl ,,.k.,.|i-T_rnegyet m,rgába foglaló védósávban lqvó FÚSZERT vállaiatoL ,,rak]
tárházaiban_" tegalabb.8-1tl napra etegéndó áru található, hisz ezek evakuálása nem megy
egyik óráról a másikra.

_ ,.Amíg cgyes tenileteken a 
"tulszabályozás''-t tapasztaltuk, acldrg kevesebb figyclmet

forditottunk a több ezer tonna ao yag,raLodására,lleg f.i...n él blnnem zaélÁáry: uz
egyik mozgósított gk. szíllitó zászl6aI1 a számára elő|rt miL]házási terv alapján berende
zett Jakodóállásokon, rakodógépek és váltó múszakban <lolgo zó rca íő IiM alka]mazá-
sávai n4gy nehézségek árán volt képes 2000 t Iőszert 24 óráatt felmáházni. A HTPF,
et_|ijt11.1i|.r -*, hogy ,,s,zorongaton" helyzeükben azr jelenrsck, hogv a rzkodást gl,
e_r9kkel togják megnlrlani. Fn azt gondolom. gl. aeB. megero.irés a hadiáp fe.lezobizio
sításhoz sem lerz ele8endö. A rakodást ugl a hazai. mini az el]en.eqes ,"óI.t.n 

"r 
rr.-

vonaJ.mögött közigazgarisi iztrvek jltel klicndclr polgári lakossfu iién1 bevetelevcl ktll
megoldr'ni. lFy löítent ez a megelózo helyi es r, iJaghábo ru kban is.
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Az artyagj biztosítás és szállitx néhátty aktuális kérdésének elemzése arra eoged

következtetni, hogy a megkezdett úton tovább ha]adva tovább kell nóvelni - elsósor-

ban - a gl. hk. z, és dd. t€ozatokbao a tiizér, aknavetó, páncéltóró lószerkészleteket,
korszerűiíteni kell a csapatok várható alapvetó feladataibóI kiin ddva a mozgó él liegészítí

kilzktel btl:í arlitryait, elsósorban a lőszerek 1avára, ezzel párhuzamosan rez ni Aella szál-

tbó Aückleek hapa[itáúl. Euk a gandr,latoh a gl. hh, úszlóal1 úllbó xaka:z, gl. hh., tii. dd.

szillító:zázad vervezxek lltreboaiv fik mltatnale ha azt akafjuk, hogy krónikus lőszer-

hiány már a hadművelet elsó napján ne kóvctkezhessen be.

4. A badtáp raAtecbnikai biztosítása a közlekedési, egészségügyi, élelmezési, ruhá

zatj szaktechnik;i eszközök állandó alkalmazható állapotában tartását jelenti, Ez magába

i-oglalja a szaktechnikai eszköZök szakszerú üzemeltetését, me8óvá§át, karbantartását,

kiszolgálását, jalítasát, a lrelyszínen nem javítható eszközök hátraszálLítfuát, vorrtatását,

A tepasztalatok azt igazolják, hogy hasonlóan a más technikai biztosítási rendszerekhez,

a váÁató szakfeladatokkal összhangban kell tervezni üzemeltetésüket, kiszolgálásukat, a

várható veszteségeket e8yaf ánt.

A tapasztalatok azt bizorlyítják, hogy a hadtápszaktechnikai biztosítás valamennyi

területét 

' 
fe8yverzeti és technikai szolgálattal összehansoltan a hadtápbiztosítás szerves

részeként kell kezelni, E tekintetben az tgénybevétel tervezése keüóen megalapozott,

emellett elsősorban a karbantartás, de küIönösen a javitís, a veszteségek pótlása még

n€yon M Út elején tart, a dd. és a hdt. lradtáptörzsekben,

A gondok lényege abban összegezhető, hogy az egységes tcchrrikai biztosítás rend,

szerének csatornáin végig haladó szaktechnikai eszközök javítási feltételei ezideig nem

teremtódtek meg, a megsemmisült eszközök pótlásának pedig tovább gyengültek a

lebetóségei. A csápatok a legegyszerűbb eszközökhöz sem rendelkeznek javitóanyagok-

kal, alkairészekkel, céIszerszámokkal, a ,,nyugati" importból származó speciális eszkö-

zeink sorsa szinte ,,tr4gil:ussá" válhat.

Ebben a szellemben kell íoglalkozni azzal a gondolattal, hogy a gl. hk, dd, ello. e,

ja,litószázadubm a hdt. 1alitózász\íaljában létrehozott hadtápszaktechnikai javítórészle

geket cl kell látni hadtápszaktechnikai javítóany4gokka], tartalék alkatrészekkel a hdt.

iaktárakban pedig célszerűnek látszik a pc. és gk, javító4g, raktárban hadtáP.rzaAury':lliÉai

jl.t,itriag. ralúr Ázhgt létrehozni, a szükség es jat ító,, nozgóké.rzhttLet me7alaÉíta i.Tal^n
nem félesleges megemlíteni, nehéz hinni abban, hogy háboruban lesz, ha békében is

gondot okoz etz alkatrészkészletek csapa§zintű megalakitása, a potenciális ellenségtol
vásárolt eszközök hazai részegységekkel való kiváltása,

5. Az tgísuigüpi bizn.itás feltéteIei a szenezeti változások során tovább javultak, a

szerryezetek korszerúsódtek. Az egészségügyi anyagellátás irányában is történtek bíztató
lépések. Ebben a szeüemben kell íoglalkozni azzal a gondolattal, hogy elégségesek-e az

erók és eszközök a hdt. hadműveletek egészségügyi biztosításához, A válasz az, hogy
nen, de azt is hozzá kell tenni, hogy a betört elhnség ntegállíttísáboz dlkalnazott a,ík egy'lz,

slgtigi biztotitiúboz a bdt,tk egendí eú*,kel l-r e.rzLaziikki r,:udtlieznrk, a tauíbbi feladat
haz megtísítí u,íkre és e.rzkljzőAru uan lziÉslg,

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton a hdt. védelmi hadmúveietében 1)0/o,

4500 fő eü, veszteség8el számoltunk, amelyből az első napon 
'oÁ, 

1400 sérült ellátását

kellett biztosítani. A feladat végrehajtásáboz - védelmi hadmúvelet idószakára - a lrdt.

két eü. o., két sebesültszáütó gílkocsiraj, cgy fürdetó taj, egy sebész szakorvos csoport
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me8erós!test kapott, Ebbe a kepbe kell beillesztenünk azt az elvi megállapítást, hogy ag,
hdt, hadmüvclereiben naponta 2-2 eü. o, megerósítésre van szüksé§ A iz,ímvetéők ait
ígazol1ák, hogy esedegesen tömegpusztító fegl-verek a.lkalmazása eietén is - amikor az
eü. veszteség elérbeti a 2100 főt - a két eü. o, ós a már említett megerósítés elegendónek
látszik.

. , _A 
vegrehajtott eddigi gyakorlatokon a védelmi hadmúveletekben az egészségügyi

|:.":i!Tr_!fuo-_ íontos teoyezo beíolyásolta; a fegyveres kiizdelem kezíetea Í ii/1
biuuttti:j ,uh! utjt ttl)púrta\tJ| - a hdt, eróinek közel iioro-a - kerülhet a.lkalm azásra; szá-
moIni.kell a llgi-kgúdelni hadtlűwltt :arál az cllenség áltd, afíet-íÉk ny't nag rrujű rjn?á-
:okÉul s végi| számolni keil a tóbbszörös túlerőben levő elien:ég több irá/?ri;út mbr LJ;pá-
tálal és batcászatt-hadműveleti méiységbe tőítérlő betöúiuel.

_ . Ebben a szellemben kell foglalkozni azzal a gondolattal, hogy a biztosítási óvben
íolyó 1,2 napos harc eű. biztosítására - rneggyózódésem szeriot -'céiszerúnek lászik az
irányokban védó megerósített gl., hk. és határór zászlőallakat eü, erókkel - z. SH el -
megerósíteni, irányonként orvoscsoporttal, sebesültszáütó gk. erókkel megerósített gl,

P d,d iH ": 
telepitenl. s egyáltalan nem látszik feleslegesnik - a kórlrázaf távolság"ait

h8yelembe veve eéc7 eü. o, teleprtese sem. Gondoljuk végig: ez a telület végül is;fel,
adásra_van kárhoztatva"; a polgári eü. létesítményekre nem számolhatunk;", poiga.i
lakosság és szervek evakua]ása megkezdódött, a iebesülteket a hátfább, 60-80 knr-re
lijelölr polgári kórhazakba lchet csak hitra,z,rllItani,

.. _ 
A gondolatsor folytatásaként céIszerű a íő- és másik iránynak megfeielóen első

lépésként a szervezetileg legerósebb sebesüItszállitó gk, rajokÉal, orvoicsoportokkai
megerósített két eü. zá5zlóaljat telepíteni, A sebesültszáütó eszközöket móg ai ellenség
rohama elótt elóre kell vinni a települt dd. SH-lrez, Á főtánybao vé<ló i]d.-t célszen]
megerósíteni a megerósító v€y a biztositási óvból visszavoot ó. cld, SH-el,

A védelmi hadmííveletben az eú_ erók csoportosításánáJ abból kell kiinrJuloi, hogy
az. SH-ek állandóan készen álljanak a tartalékkörlet elfoglalására, a bekerítésben ]ei3
dd.-ok ellátására mért minden lehetóséget meg kell r4gadni a sebesültek hátrasziűtá
sára. Ebbe a feladatba be ke]l vonni a visszatéró általánoirendcltetésű szállítóeszközöket
és a nem szá]lítható síllyos §érültek kiürítósét a hdt, helikopterek, a lesáJlásból visszatéró
harci heükopterek, folyókon, tavakon - pI. a Balatonon - uszalyok, kompok bevonásá,
val. A.szigorú rendszabá.lyok bevezete,é mcüett ,]zzrl is számolni kell, iogy a súlyos
sériiltek ellátasát.át kell .,kapcsolni" a védelem mélységébe, ezért célszerő-L ellenség
rohamának mcgállitása idószakában a szakorvosi segéIy második lépcsólét létrehozni, éi
egyik eii. o,-r a hdt, védelem terepszakaszán telepíteni, a biztositá§i óvból háttavont eü.
o,{ pedis a hdt. mfuodik lépcsójében, a vedelmi terepszakasz mögött telepüIésre felké-
szíteni. Szükségesnek látszik a hdt. szinti mentóositagba egy fegyvernemi e, SH-et,
illewe irányonként 1-1 települt eú. z. osztalyozó .,opo.tot| e, e-ü, védelmi erói egy
részét beosztani,

A kikegé.rzslgzigli él jánáryagi feladanh a lJdí. b.ldtáPfeltt!útér jzwa rélzét Éipezik. A
tapöztalatok arra intenek, hogy e feladatokat a PK HTPH-nek személyesen kell az cü.
szolgálat részere megszabni. KüIönösen íontos a múködési rerület, a vízlelóhelyek,
elláto forrasok íelderitese. a szemelyi állomány élelmezési, vízelláttsánd<, eti. állap'ota-
nak.,elhelyezési körülményeinek vizsgalta és folyamatos figyelemmel kísérése, Járható
útnak túnik. ha a felderítés és ellenőrzés is a sebesült-ellátási, kiüdtési irányoknik meg-
íelelóen va.lósul meg,
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Az álktrgi.Jzségiigi bizíariLi: {eltételá alapvetóen megvannak, azonban védelmi had-
műveletekben elsósorban éIó állatok vfuása, élelmiszerek helyszíni beszerzése esetén
szükségesnek látszik a HDS áeü. o, ,,támogatása" is, Természetesen a ,,metszéspontok,
ban" az eü, védelmi századdal együ,ttműködésben kell feladataikat megoldani. Ennek
összehangolása a hdt. EUSZF és ESZF feladata.

A bdt. ea. ag. u*lár Iétrehozásával jelentósen megszilárdultak az eü, €. es 8yó8y-
di4gnosztikai berendezések ellátásának keretei. Az ellátás rendje hosszú évtizedeken
keresztüI alakult ki, mégis azt kell mondani, hogy az ellátás rendje ,,eresztékei" helyen-
ként meglazultak. Az eü. ag. ellátás rendje nem egységes. Az ag. ellátás a hdt. tagozattól
a katonáig a segélyhelyeken keresztül a hdt. eü, z. egészségügyi any4graktárak útján
valósul meg, Az ellátási rendszer eüentmondásai akkor elezódnek, amikor nem az eü. z.-
ok, hanem az eü. oszt4gok települnek, amelyek az eü, ag. raktárai a csapatok ellátásához
nem rendelkeznek készletekkel, az pedrg egyáltalán nem lesz könnyú, hogy az eü. z.,k
eü. €. raktárait a feiadatokhoz elórevonjuk, A hdt, eü, raktár a szükségleteknek csupán
egy részével, gyógydiagnosztikai eszközcserékhez pedig egyáItalán nem rendelkeznek
cserekészletektel, alkatrészekkel. Meg vagyok gyózódve arról, hogy ez az ellátísi reod,
már az elsó hadmúveletben döccenókkel múkódne. Ezért célszeóbb lenne a hdt, cü. ag,

raktárkészleteit a szükségleteknek megíelelóen kiegészító gyógydiagnosztikai és szak
technikai eszköztartalék ké§zletekkel teljessé tenni, és az utánszállítási és ellátási rendszer
kereteit tovább erósíteni.

Ez a szervezet már most képes lenne nagyobb leladatok megoldására is,

6. A bdt, balháp hgrcbiztrlrítála, amely magába f'oglalja a hadtáp íelderitésót, a
rá<lióelektronikai és tömegpusztító fegy.verek elleni védelmet, az álcázást, a múszaki, a
vegyi- és fedezóbiztositást, az éiet-, a működó-, a teljesítóképesség alapkérdéseit,

A harcbiztosítá§ komplex rendszerében döntó fontosságú hcIyct fogIa| el afelleri,
ílr.Ig^z,hogy az elj. feldedtó és áeü, erók lrdt.-t méretú íela<latokat oldanak meg, mégis
azt kell mondani, íó íeladataik hdt, hadtáp érdekúek, melyet a hadtápkörletek, utak,
ellátóforrások, vízlelóhelyek tekintetében a többi hadtápfelderító erővel együttműkö-
désben keli, ho57 megoldja. A hdt. íeldeítést - tapasztalataink szerint - komplex feldr
rhlsi *rL a|apjál lehet megszervezni a hdt. érintett szakágfónökeivel, parancsnokhelyet-
teseivel e8yezterve.

Ahdl hadláp tönugpuzriíó Ji3|1,clrh elh i !éJ.elnéacA feltételei csakis a hdt, komplex
rendszerén belül valósulhatnak meg. Alapját három fontos kérdés képezi: az időbeni
értesítés, a passziv védelmi rendszer megtéte, és a következmények szervezett felszámo-
1ása feltételeinek megteremtése. Ezen belül is lényeges kérdésnek tekinthetó a szétt4golt
elheJyczés, a tartalékkörletek elókészítése, a műszaki munkák elvégzése, tarta]éL:utak
berendezése, a mentóosztagok szcrvezett íelkészítése, Olan hellzetet Lell teremteni, ame11,,

ben tg irlíbet meglahisítható a uezxés hellreállítfua, a AotluAlzméqel filrzámoli:a, é; a lnűkö,
díhíPtrjé1nád lwgílzöíl aőA ö:szeaaa! alAalnazá:a a barcot toaább fabt4íó barcá)zaíi ru})lrtl-
itó: érdeAében,

A údióíeth ikLi údíkza megszervezését a hdt, REHF-i által javasolt rendszabáJyok
figyelembevételével célszerű megszervezni, amely m4gába foglalla a nagy tcljesitményű
rádióál]omások HVP,tól minél n4gyobb távolságban tórténó telepíté§ét, műszaki
berendezését. Emellett a HiF á.lta.l kidolgozott terveknek megfelelóen mesterien keü
alkalmazni, az üzemmódok, védőáramkörök, tervezett üzemidók, frelolenciák elosztá-
sát.
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Az ákázátL a műsuki l)izíaúán a hadtápszervezetek zómében saját erejükre
támaszkodva végzik. Ehhez a had,l.ipnak nincsenek meg a szükséges eró- és eszközfelté,
telei, Célszerúnek látszik, ha védelnl hadmúvelet megszervezése idószakában a PK
HTPH intézkedésébel meghatátozza 3 múszaki munkák sorozatának rendjét. Isrnétel-
ten azt kel] mondani, előttünk álnak olyan báborus tapasztalatok, amelyek atabíztat,
nak benrrünket, hogy a hdt. védelmének mélységében ne7 rJaí ah a hirendelt Llkasúg,

fiíldnanÉagépek, helyzúu, takb l!ítlíatt.lagok igulbttaul,ttrl ftlttelei. Errol|emondani e§y
elkövetkezó háborúban sem szabad, mert a rombolt utak, mútáfgyak helyreállítáia
,,tömegmunka" nólhil elképzelheteden.

A hdí, hddláp l)egibiztajilása a tömegpusztító fegyverek elleni védelem kérdés-
komplexumából kiszakíüatatlan, mégis néhány speciáüs kérdésról kiilön is kell szólni: a
rendelkezésre álló erókkel, a körletekben az utakon a íelderitési terv részeként is, meg
kell szervezni a íolyamatos vegyi, sugár- és biológiai felderité§t, és velamennyi körlet,
ben létre kell hozni - ott is ahol nincs szervezve - a tűzoltó aeg.-ket, amelyek a hdt.
hadtáp mentóoszt4g szerves részét képezik,

Talán nem szükségtelen kiilön is szólni arról, hogy c élszerő a hadíál]laöll!ílhul belül
a suníl|í az anyagt eszközké§zletek szaktechnikai eszközök m entesitéséíe mr tllilí áll0-
násaAat elíhilzitani, Ezzel párhuzamosan kell elíhlszinni a szennyezett ruházati anyagok
mentesítését, a bdt, közvetlen vegyivédelmi zászlőt1 áüonányába szeíyezett r házati
nfiíesííí 4€g,- k alhalnlazá,;át,

E témakór további rontos kérdése a badtűp frdezíbiznítá:a. A íedezóbiztosítást
alapvetóen két irányban kell szervezni: egyfelól a saját erókkel és eszközókkel, másfelól
a parancsnok által biztosított gl. hk. alegységekkel,

Azt gondolom, ma már nincs olyan egység,, m4gasabbegység-parancsnok, ak! ne
ponto§an éftenó a hadtáp fedezóbiztosításának jelentóséget, amelyet csak megerósító,
támogató erókkel lehet magabiztosan szervezni. Ennek elleoére elsőrendú kötelessé-
günk, hogy saját eróink felhasznrá]ásával megszervezzük a fóldi és légi figyelést, a vizuáüs
íeldedtést, az objektumok közvetlen órzését, az ügyeleles alegysógek létrehozuát, a
közúti komendáns- és rendészeti szolgálatot.

A korábbi gyakorlatok tapasztalatai alapján célszerű a körletekben a védelmi terep
szakaszokat kiépíteni, amelyet a saját és megerósítő erók szállnak meg a diverziós cso-
portok, légideszantok, visszamaradt ellenséges erók tlímadásának visszaveréséhez.
Emellett elsósorban a megerósító erókkei - a saját erók alkalmazrásával együtt - célszerú
megszervezni az utak mútárgyait, a vízkózpontok, kirakóállomások őrzését, az anyag-
szá.llító és sebesültkiüritó oszlopok kísérését, az alacsonyan szálló légi célok ellen légvé-
delmi tűzcsoportok létfehozását,

Ilyen irányú biztató lépések meüett azzal is számolni lehet, hogy a hdt. parancs,
noktóJ kapott meghatalmazfu alapján az egyes hdt., dd. hadtípcsoporto§ítás a PK
HTPH ,,jelére" a kozeli csapatoktól a betört ellensé8 szétvelésc órdekében 

"támogatást''kapjon, Sajnos azt kell mondaoi, hogy a úgi altalnaz.ir kőzyetle a hdt., a dd. légvédelmi
rendszerében valósul meg, pedrg a h4gyományos légvédelmi tüzérezred rendszerbe állí-
tásáva.l megteremüetó a hdt. fócsoportosításának veie együtt a HVP,nak közvetlen lég
védeLmi oltalmazása, Ebben a kérdésben a felfogások megoszlanak, mert az összfegyver-
nemi parancsnokok jől látjaLk a kérdés fontosságát, a légvédelmi szakemberek sajnos
nem jutottak még cl e kérdés lontosságának felismeréséhez.
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Azt kell mondaoom - a hosszú évtizedes tape§ztalataim alapján -, hogy magabiz-
tosan csak azt taítjuk kézben, arra számithatunk, ami a hadtápszervezetekben rendszerc-
sítve van, A szervezeti változásoktól jog3al elvárható lépések ezen a terűleten nem
következtek be. Amíg szinte valamennyi szervezet még a rendészeti komendánszász-
lóaljak is légvédelrni eszközöket, múszaki gépeket kaptak, addig az ellátóezred számára
csak a ,,műszak{apát" jutott, légvédelmi eszközök tekintetében pedd még SZTRELA
11. sem. Azt sem mondhatjuk, hogy a vegyivédelem, a -mentesítés - a nagy tömegű
anyagot és technikai eszközt fi8yelembe véve - az erós oldalunk lenne, reális igéoyként
feimerüló tűzoltó gk.-róI nem is szólva.

Toaábbra:am rnlbzett a hdl, badmfueleteibn a hudifogllaA gűjtkt, írzé,v, tllátáld !.r

bátraszállítáv. A korábbi gyakoriatok során egy alkaiommal a hadiáüományra feltöltött
HDS HFGYÁ,val veló együttműkódós e kérdést kimozdította a holtpontról, de a várt
szervezeti keretek a hadtest vonatkozásában nem jöttek létre. A hdkttaA len€ti:e me.,
meg újuló kérdés. Mi úgy ítéljük meg, hogy az űj szabáIyzat,tewezetben a felelóssóg
mögött nincs meg a végrehajtás feltétele, mivel cz a hlrrlis csak egoldalúdn tat szahá

|ona, mett pl. a hdt. MÚF számára ez a feladat nincs elóírva.

7. A hdt., d dd. bddJáfl)ezet1.1! feltótelei, a hadtápszervezetek korszerűsitésének
eredményeként számottevóen javultak. A dd., a hdt. hadtáptözsek funkcioná]is felada,
tokra szervezettek, ,,lnálló' blradó Éi;t éAekAel rendelkezxel, a hadtápcsapatok erői jobban
koncentraltak, a hadmúveleti, harcászati felépítésnek megfelelóen csoportosíthatók és

nagabiznan tlezabttík.
A hadtápvezetés valamennyi kérdését nincs lehetóség részletesen érinteni, Talán

erre e tanulmány keretében oincs is szükség. Arra váilalkozhatom, hogy a gy-akorlatok
sofán §zerzett újszerű tapa§ztalatQkat éíintsem.

Meghatározó kérdésnek tzLrtom a hdt, hadtáptörzs a feladatnak megfeleló íunkcio-
nális csoportositását és annak újszerú vonásait az oivasó eIé tárni:

A védelmi hadművelet elókészítése és végrehajtásának vezetését az,,önállóan" a

hafcállfuponttól 20-25 km-re hármas csoportosításban települó HVP-ról célszerű meg-
valósitani, Ezen belül a hadtáptörzset állandó és változó csoportosítás szerint kell
működtetni. Az alapvetó csoportositá§t a hadmúveleti tervezó, a közlekedési biztosítást
tewező, az anyagi biztositást tewező, az egészségügyi biztosítást tervezó, mobil adatíel
dolgozó csoport kópeztók. Az ideiglenes funkcionáüs csoportositás magába foglalja az
esetenként jelentkezó kernelt feladatok vezetését, Ezek közül is ldényegesebb a had-
múvelet, az egyes kiemelt hadmúveleti ,,Iépések" lerwzelt során a H-on a PK HTPH
vezetésével műkódő,, hddtápbedm/i! rí i ()paut 11, 60pr|í ",

A tapasztalatok arra cngednek következtetoi, hogy a védelmi hadmúvelet terve-
zése időszakában olyan munkarendet és funkcionális csoportosítást kell létrehozni,
amely biztosítja a parancsnokkal és helyetteseivel a személyes kapcsolattaftást a feladat
úsztázásától, az elhatfuozás meghozatalág. Ezt pedig csak kózós kollektiv munkával a
H-on lehet elvégezni, majd a HVP-orr szakadatlan együttmúködésben folytatni. Aki
már valaha vezetett hadosztály, hadtesthadtápot, körtnyen megéfti, hogy a HW ,,l!tt"
elsísorban a H-hoz ű nen a bdt. elkl. e.-hez Étjtídil, A HW az ij.rszes akrerdlt hadtáp,, feg
wrzüi ó: rccbrihai biztlsííása ulzülséra hit)allll, ezért nem érthetó az ellátóezredhez - ennek
is a második lépcsőjéhez - va]ó indokolatlan ragaszkodás.

A végrehajtott eddigi gyakorlatokon néhány vezetési aktus újszerűen valósult meg,
A hadtáphadmúveleti tervezó c§oport a H-on R,142 rádióállomá§t telepitett, titkosított
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távbeszélő,készülékkei rendelkezett és a fegyverzeti és technikai hadműveleti tervezó
csoporttal két oldalsátolral rendelkezó közös törzsbuszban telePilt, ab\ uau:

- yi'zlatok eljuttetása mellett íolyamatosan tájékoztattuk a HVP-I az elgondolás
kialakulásáról;

- az írásos elózetes intézkedést már megelőzve a fí feladankat nagoltló aapanle PK
HTPH1, 

^ildtápcsapatok 
parancsnokait radión, rávbeszelón ujLtlztaittlk é: ftladataAat

szabtanA számuLra a küszöbön á]ló tennivalóka (tónylegesen működött az ello, c., egy
eüz. operatív csoportja);

- a parancsnoknak tett jelenté§ után az összfegyverncmi vezetésben bevált mód-
szereket kóvewe a ldí, PK HTPHI b|íadó eszközökón - az eiózetes intézkedés kiadása
előtt - a hadnűuekt badtápbiztl).lítá.láfd kialakítatt ekmdah.út j enllrl, a HDs PKHTPH,
ének, aki minden esetben elóretekintó útmutatást adott a feladatok végrehajtásához;

- valamennyi é ntett PK H-el, fegl.vernemi fónókkel pontosításra kerültek az
együttműködé§i alapkórdések,

Talán nem szük§é8telen megemlíteoi, hogy a tervezési, vezetési okmányok alapve-
tóen tartalmukban, formájukban változtak,

Ezen belül is a hadosztályok ezirányú munkájával szcmben lérryeges változás, hogy
a hadtesthadtáp a hadművelet teljes idószakára tervczett, ezen belúl teljes részletességgel
az elsó napra. A hadtáPblztosit^s fő etáPjait kéPezte: u előkészítő )dőszak, a légvédelmi
hadmúvelet és a mély biztosítási ővben folyó harctevékenység, az ellenség fóvédóóv
elleni rohamának elhárítása, a betöró ellenség ellenlókésekkel történó megállítísa; a
második lépcsó ellencsapása és az eredeti helyzet vissza:íütása; a HDS ellencsapásfioz
csatlakozó csapatok támadásánrrk hadtápbiztositása,

Az új uabájzarnrueztt tülrlbel a hadnű,aht hadtápbizto:ítására badte:tbadtáppa-
rau Aeriih kictolgozárra, amelyből az alárendeltek összfegyvernemi megerősitók (pl, hj.
dd,) hadtápparancs-kivonatot, a hdt. hadtápcsapatok intézkedést kaptak, Mint ahogyan
a kialakult helyzetnek megfelelően mindctt cga badmhlahti napv biztasitái terlü LíEíttl-
t nk, úg1 napanllttt hadtápialczkdéJ l^ztlh. amelyböl az alárendeltek. megerósítők intéz-
kedés-kivonatot, kaptak,

Befejezésü csupán néhány gondolatban a hadtápegyüttműkódés kérdéseit kívá-
nom érinteni. Ugy gondolom, ma már senkit sem kell meggyőzni arról, hogy a hadtest-
hadmúveletek hadtápbiztosításának sikere csak a hadmúveletben részt vevó valamennyi
hadtáperő és -eszköz, támogató összfegyvernemi, leglvernemi csoportosítás együtte§
erőfeszítésével, szoros, szakadadao együnműködésével és a lehetóségek legteljesebb
kihaszná.láslval érhetó el,

Ma azt kell mondani, hogy a hadtápbiztositás mindeo t€ozatában, minden terüle-
ten együttmúkódést kell szervezni, amclyet nlrp mint nap meg kell újítani.

A gyakorlatok ósszegezett tapaszta.latai arm engednek következtetni, hogy a had-
típe8yüttmúködés alapját a j'vlhagyott biztosítási tervek, a HDS PK HTPH, a lrdt.
PK €yüttműködé§i utasításai képezik. Az a véleményünk atakult ki, hogy a hdt., dd.,
hadtáp együttmúködését a megszervezés idószakában kell végrehajtaoi az alárendelt és
megerősitő átaláreadelt PK HTPH,ek, hdt,, dd. saját és megeló§ító, e§etle8es támogató
hadtápcsapatok parancsnokai tészére. Célrerűxek láhziA az eg,nthúhi l^t tffrpdJztakí,
téráipex ,ren,/elÉez!l' móúzerluel megsze--ezzi Arról is szó lehet, hogy a hdt, PK együtt-
múködését követően a hdt. PK HTPH az együttmúkódést a H oa aprtiléAas nunkátul
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hiépített badtálrlemehhd gaulagínt tilszftptlememi tercpaxtal felhasznáh.uilal uezuse le,

mivel ennek feltételei a HVP-n még nem teremtódtek meg,

Az ezideíg végrehitott HKSZ és M ellenórzés, a parancsnoki és törzsvezetési, az

együttmúködési és harcászati gyakorlatok összegezett tapasztalai arra engednek követ-
keztetni, hogy a hadlípszervezetek széleskórű korszerúsitése, további integrálása, a had,
táperók összpontosítása biztos alapiát képezi a hdt. hadmúveletek hadtápbiztositásának,
Az űj szabilyzat magába íoglalja a hadtudomány legfontosabb elveit, a hadtápbiztosítás
gyakorlati módszereit. Elóretekintó útmutatást ad a halc hadtápbiztosítása végrehajtá5á-

hoz, a hadtápcsapatok alkalmazásához, Emellett néhány területen a várt elórelépés még
nem következett be, a feszültségek nem nyertet feloldást.

A helyzet tulságosan sokféle ühoz, hogy egyszer és mindenkorra meghatáfozott
szabályokat alkalmazzunk, Mégis néhány tenileten céIszerúnek látszik a megkezdett
úton tovább haladni. Áz eddigi tapalztaknk alafuán célrzer/ínek htsziA u harüCrűsiléjt a
t,l,ábbi urak*kex ft,l1ldttti:

1. A Harcszabályzat-tervezet IL rész pontjait átrendezni, pontosítani, oevezetesen
a ZSH múködésével, a zászlóaljhadtáp vezetésével a hadtápfigyelópont kialakításával
kapcsolatos kérdésekben.

2. A zászl6a\ és dd, t4gozatban növelni kell a lószer-mozgókészleteket és ehhez
fejleszteni szűkséges szállító kötelékeket. Úgy tínik, hogy a megkezdett út horizontján
máris kirajzolódtak a zlsz|őalj e\látósziaad, a gl, hk,, tlu. dandlLr e}látőzász|őalj szemeze,
tek, a további integráció és a hagyományos fegyverrendszerek felgyorsuló fejlesztésének
eredményeként.

]. Elkerülhetedennek látszik a hdt. közúti biztosításának átértelmezése. Refi§
szükségletként vetődik fel három forgalomszabályzó és egy út-, hidépító szakaszból álló
hadtest közveden kózúti komendánsszázad rendszerbe állítása.

4, Elkerülhetedeo a hadtápegységek és -alegységek légvédelrni fegyverekkel, íöld-
munkagépekltel valő elátása, a hagyományos hdt. létii. e. alkalmaz,ásának felülvizsgá-
lata, valamint az ello. e.-beo a repüió ellátószakasz létrehozása.

5. Sürgetó kérdésként vetódik fel az any€mozgató eszközökkel valo ellátás meg-
gyorsítása, önrakodó gépkocsik számának növelése, a TS kemencéinek eredeti, szám
szerinti helyreáütása, mivel a TS-ék eredeti 10 db kemencéjének száma érüetetlen
okok miatt 9 db,ra csökkent.

6, El kell érni, hogy más szolgáJatok számára a CSHSZ-ben elóírt feladatok, köve-
telmények, az érintett szolgálatok szakutasításaiba is bekeóljenek,

Talán nem szükséges befejezésként megemlíteni, ezek a tapasztalatok az elsó hdt.
dd. gyekorlatok végrehajtása során születtek. Mésis azt kell mondani, ho8y a hdt. a dd.
elméletileg megalapozott hadápbiztosítár rendszeréhez, korszeóen integílált hadtáp-
szervezetekkel rendelkezik, Az elórehaladás útjai máris kirajzolódtak, van és lesz állandó
tennivalónk, azonban máí most azt mondhatjuk, hogy a hdt., dd. z. hadtápszervezetek
ne gfe k ke h a laprende hal:akxe L.
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