
A,,Bazal1-87" kéüokozatú hadtestpaíancsnoki
és törzsvezetési bemutató gyakorlat íőbb

hadtáptapasáalatai

^[N 
2284 badíápíOlzJ

A M4gyar Néphadsereg életében és fejlódése íolyamatában kiemelt helyet foglalt el
a néphadsereg szervezeti,vezetési rendszerének átfogó korszerúsítése. 1987,ben vé8re,
hajtottuk a szárazföldi hadsereg új szervezeti formára történó áttérésót, megalakultak a
dandárszervezetű hadtestek.

Az $ szerlezeti és vezetési struktúravá]tás - bár alapjuban nem változtatta meg a
harcászat, illewe a hadtápbiztosítás elveit - mégis szükségessé vált az új harcszabályzat
és a csapathadtáp szabáIyzat-tervezetek kidolgozísa. Ezen új szabályozók elsajátításának,
gyakorlatban törtéoó alkalmazásának és az új szervezetek teljeskörú megismerésének jó
alapot szolgáltatott a terueLneÉ megfeklían ahtóber 5, is notember 2. l?özöít l)égehajlllí
,,B,LzalrB7" fedfué?efi hezuett kltfohazali badteslparananc,Ai !önllezeÉti és benatató ga?or-
lat,

Az ,,M" állományú 91. dd. bernutatásával végíehajtott gyakorlat számos, a jövóben
hasznosítható tapa§ztalatot adott, Mega.lapozódon a részt vevó hadtáptöfzsek ismelete,
jártassiLga az új szabalyzat-tewezetek alkotó alkalmazása, a hadtápbizto§ítás megrerve,
le\c, mcgszervezcse és vezerése terén,

A gyakorlatok hadtápelgondolásának kialaI<tásánál és az oktatlsi kérdósek beá,llítá-
sánál a témának megfelelően - figyelembevételrc került az elöljáró tagozatok lltd
meghatározott követelmények, a harcászat és a hadtáPbiztositás elméletében és gyakor-
latában végbement változások, a végrelrajtott továbbképzések, törzsgyakorlások tapasz-
ta]ataj,, az 6j szefvezeti kereteknek megfelelően az új harcszabályzatban éi a csapaüadtáp
szabályzat-tervezetekben elóírt követelmények.

A gyakorlat tervezé§e, szervezése és végrehajtása során mindvégig kiemelt figyel-
met fordítottunk a részwevő vezetó és végrehajtó állomány elméleti, gyakorlati felkészi
tésére, a balesetmentes végrehajtásra, az anyagi és pénzeszközök célorieotált íelhasználá-
sár4 a technikai eszközök gazdaságos üzemeltetésére, a kombinált menetek elókészíté-
sére, a hadtápalegységek telepítésére és tevékenységük bemutatására, az elrendelt harci
okmányok követelmények szerinti kidolgozufua, valamint a csapatok tényleges hadtáp-
biztosítására,

Hadtipuonatkazó:bu a gakorlat tárga tlolt:

A hadsereg elsó lépcsójében levó gépesített hadtest elsó védelmi hadműveletének
elókészítése és végrehajtísa, majd támadásba való átmenete hadtápbiztositásának meg-
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tervezése, megszervezése és vezetóse h€yományos fegyverek alkalmazásának viszonyai
között a háboru kezdetén.

A gakorlat rllAitűzéyi t oltaA:

1, Gyakoroltatni a PK HTPH-eket, hadtáptörzseket és hadtápcsapatokat az új
szervezeti felópítésben és az új oormatíváknak meg{elelóen, a harctevékenységek elóké:
szítése hadtápbiztosításának megtenezéseben, megszervezéseben es vé§rehajtásában.

2. Módszert adni a hatcszabáIyzat és a csapathadtáp szabályzat-tervezetekben rög,
zitett elvck és normák gyakorlati alkalmazására,

3, Útmutatást adni a dandárhadtáptörzsek, ellátóezred és egész ségngyi zlrs/ró$pa-
rancsnokságok részére a védelmi és támadó hadművelet (harc) hadtápbiztosításán;k,
va]amint a szakegységek a.lka]mazásának megtervezé§e, megszervezése iorán az okmá
nyok kidolgozásához, a Enalmi és formai követelmények megvalósításfioz,

A galorlattlt részt t ett:

A hdt, állományából mintegy 6000 fó és 1500 db gép- és harci technikai eszköz, a
gl, dd, htp, 'M" allományán tul a táborok múködtetéséhez szükséges személyi á.llo-
mány, sza|itó és szaktechnika. Az eilátóezred parancsnokság, a szállitó z. és szd. pk,,ok,
a tábori sütöde négy kemencés részleggel, az egészségügyi z.-ak parancsnokságaiból kia
lakított operatív c§opolt (csak a békehelyórségben), valamint az ellátóezred állományá-
ból egy 90 fós vasúti ellátóáJlomás (VEÁ).

A gal:ulat |íbb általátto,r i,r hadtá!.wjáíll§iga j az alibbiqAban drzegezbert|:

1. A védelmi hadmúvelet (harc) hadtápbiztosítása megszervezésének tervét és a
kapcsolódó okmányokat a hadtáptörzsek (hdt,. dJ.. e,), ri cllátóezred. egészségügyi
zászlóaljparancsnokai teljes terjedelemben a békehelyórségeikben dolgozták ki,

2. A parancsnoki és törzsvezetósi gyakoflat keretón beiúl bemutató jelleggel - egy
negerósíten gl. z. védókörlete, egy szd, sebesüitgyújtó fészck, az szd. ételkiosztóirely, a
7SH telepűlési helyei múszakil4g teljesen berendezve, a z, eilo, sz. a dd. SH, a dd,, a g,
hdt, Hvp múszaki munkák nélkül felkészülve múködési helvcik bemutatására - e cs,
patok valós tevékenysé8e került végrehajtásra

. 3. A bemutatót végrehajtó dd. hadiállományra való feltöltése tartalékosok igény-
bevétele nélkül más alakulatoktól történő vezényléssel volt biztosíwa, A bemuiatón
részt vevó hadtápszakállomány és szaktechnika tényleges ellátási íeladatokba nem került
bevonásra, dc a kiérkezést követóen október 2)-ig a felsorakozásra való gyakorláson tul
szakharcászati tárgykörök szerinti összekovácsolást hajtottak végre.

4, A bemutatót követó tözsvezetési gyakodat késóbbi idópontban a béke belyór
ségekben került levezetésre,

_ >. A hadtápvezetési pontok telepítése, múködése az okmányok kidolgozása, a
hadtápvezetés rendje az MNHF által kiadott követelmények szerint törtéot.

ó, A gyakorlat közvetlenül az alapkiképzés befejezése után került végrehajtásra, így
az I. idószakos állomány csak a 30 órás szakkiképzési fogla.Ikozás any4gát sajátitona éi.

7. Az alapkikipzóst követóen az egyébként báziskiképzésben részesüló szakallo-
mány részére a helyórségekben kellett intenzív - a munkába épített - felkészító foglal-
kozásokat levezetni,
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8. A csapatok ellátása a gyakorlat körzetében két e átási körzet, ezen belül öt
alkörzet működtetésével tönént. A központosított ellátás érdekében Zirc vasútállomá,
son VEÁ múködött,

9. A telepütési helyre beérkező csapatokat meleg éIelemmel láttuk el, a harc- és

gépjármúvekei a kót ellátási körzetben kialakított tábori TH,en telepített töltósorok
alkalmazásjval töltöttük íel,

Összexlglben mindezek a sajátossá3ok jelentósen próbára tették a hadtáp személyi

állományát is technikai eszközeit. A feladat végrehajtása során reális képet kaptunk a

hilönbözó szintú hadtáptörzsek, hadtápegységek, ,alegységek ielkészültségéról az új

szabályzat,tervezetekben elóírtak védelmi irányelveinek elsajátítási és alkalmazási foká-

ról, az új szervezetek összekovácsoltsági szintjéról és a hadtáptechnikai e§zközók hadra-

foghatósfuáról,

Kezdettól fogva tapasztaltuk elöljáróink érdemi segító-irányitó tevékeny§égét, elis

meréssel nyilatkoztak a látottakról, észrevételeikkei jelentós segít§éget oyújtottak a szak-

feladatok eredményes végrehajtásáüoz.

L

A GY AKORLAT ELŐKESZÍTESENEK
HADTÁPTAPASZTALATAI

A gyakorlat sikeres végrehajtása érciekében az elöljáró törzs által megszabott köve-

telmények és a hadtestparancsnok által jóvfiagyott feikészúlési terv alapján végeztük a

munkát, Az elókészitő munka feladatainak végrehajtása alapvetóen két ütemben tör-

téot, gyakorlatil€ ez a tevékenység már április hónapban beindult,

Kiemelten kczeltük a gyakorlaton részt vevó állomáoy elméIeti íelkészitését. A
hdt. PK HTPH hadmúveleti-harcászati kérdéseket tanulmányozó csoport kiképzésére -
sajátosan - bevontuk az alárendelt PK HTPH,eket, a végrehajtó hk., gl, dd, htp, tö,-ek
yezető állom^íyát is. A továbbképzésen, törzsgyakorlásokon feldolgoztuk a frontpa,
rancsnoki és törzsvezetési gyakorlat tapasztalatait. értelmeztük az MN SZARAZFOLDI
CSAPATAI HARCSZABÁIYZAT és a CSAPATHADTÁP SZABALYZAT-terve,
zetekben fögzített elveket és normákat. A tanulmányozást és a feldolgozást azonban

nehezítette, hogy ebben az idószakban az alárendeltek nem rendelkeztek egyetlen egy

sz^bllyzat-teíyezettel sem, ezórt ez a felkészítés jclentós idó és energia-ráfordítást igé-

nyelt.

1!87 májusában az összfegyvernemi követelményekre építetten kidolgoztuk dif,
ferenciáltan kiadtuk - a hadtesthadtáptörzs ,,FELKESZULESI TERV'LóI, melyben rész-

letescn ütemezé§íe kerűlt a törzsben, valamint a csapatoknál lelblytatandó segító tevé-

kenység. Kiadásra került az általános hadtápszervezési intézkedés, amelyben az ellátás

alapkövetelményei kerüItek meghatározásra. Az adatok pontosítását kóvetóen viszont
rósztvevóként differenciáItan kiadtuk a,,2. sz. hadtápintézkedést", amelyben véglegesen,

!észletesen meghatározásra kerültek a konk!ét feladatok. E módszer biztosította az alá-

rendeltekkel történő párhuzamos munkavégzés feltételeit.

Ebben az időszakban a teljeskóú okmányminta-koüekciók kidolgozását - a HDS
HTP törzs iránymutatásai, követelményei aiapján - végrehajtottuk.
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Az előkészítő idószak egyik legkiemelkedóbb feladatának lehet tekinteni agl.dd.

hadiál]ományra történó kiegészítósinek, a gyakorlat any€i és technikai eszközsziksé8
lctének megtervezését, megszervezésé a gyakorlat körzétének szemrevételezését és"a
hadtápelemek telepüIési követelményeinek megh^rfuozí§át. Ezen feladat végrehajtása -
annak ellenére, hogy PK HTPH-i értekezleteken az érteLmezése megtörtéú - kezdet-
ben nehezségbe ürközött. ami alapvetóen a több irányból érkező információk zavaró
hatasára vezelhetó vissza.

Az elókészítés idószakában a legtöbb gondot a szükséges pihentetési any€ok
átcsopoftosítá§a, a készletek idóbeni megalakítása, Iépcsőzése jeientette. Az ok;kat
megviz8álva megállapítottuk, hogy a ruházati szolgálatíónökök a pihentetési any€-
szük§égleüket hiányosan mérték fel, elsósorban a 63 M egységes sátórból, A biztositait
nem laktanyaszinten koordinálták, illetve az utalt egységek késve, vagy nem is adták
meg az igényüket, A másik jellemzó hiányosság volt, hogy a pihenteiéshez szúk§éges
any4gmennyiséggel számoltak ós nem vették figyelembe a HDS PK vonatkozó intézke,
déset, amelyben a táborok követelm ényeit határozza meg. Így fordulhatott eló, hogy a
hadtestszintú igények az elvonulás elótt, de még a gyakoilut vinhelyén i, folyamatJian
emelkedtek. f'ermészetesen mindezek a hiányossfuok a különbözó szintű szakelleoőr,
zések alkalmáva], a következetes elszámoltatássa] megclózhetók lettek volna.

. A jelentós mennyiségú hadtesten belüli átcsoportositás ellenére elöljárótól kenilt
biztosításra 475 klt, 63 M egységes sátor, 3000 db 4 cm PH á8ybetét é5 ]Ó00 db 8umi
matrac, Az any4gi eszközök átcsopoltosítását a.lapvetóen közúti szálűtással hajtottuk
!e8rc c\eryl(n}. rendkir üü e,,emeny nólhil, Az átLjoporíovljsok Íeladarairr minregy {:
db szilLiró gepjármüvet. 15 db pótkocsit vettiink igénybe. A végrehajtás §orán 9ó00
km-t használfunk íel.

A békében rendszeresitett vízszállító és hűtókapacitás - bemutató miatti - elégte-
lensége következtében az elöljárótól kórni kellett további szaktechnikai eszközöT<et.

Nagy_ figyelmet fordítottunk a törzsek és csapatok megbízható - téJi idólárás sajá-
tossQainak megfelelő - éIelmezési ellátás megszervezésére. Az ellátást a csapatok és tár,
zsek gyakorlaton tórténő elhelyezkedésének megfelelóen két ellátási körietben, ezen
belül öt ellátási alkörzetben szerveztijk és hajtottuk végre, Az eüátás centralizálása és a
gazd1,4g.,s rirelezestk megvalosirjsa erdekében dz ellitoezred állomanvával egy vasu-
tal]omjsnn VEA.t múködrerrJnk, A VEÁ lllományába J íci rirzt. t t ío Íi.zLhellirres es
76 fó sorkatona tartozott és biztosította a két körzetben levó gyakorló áliomány rom-
landó élelmezési alyaggd,, tizífállal és katonakereskedelmi cikkekkel va]ó e]táiisát, a
gép- és harcjárművek feltöltéséhez sziikséges hajtóanyag-szükségletet. A VEÁ.n 19 db
vasúti v4gonban tárolt any4g és annak pótJása a polgar! vállalatc,k áltaü napi kiszáűtással
biztosította a gyakorlat közetében levó állomány éi technikai eszköz any4gszükségletét.
A vótelezéshez és a saját allomány ellátásához r8 db szaktechnikai 

".ikÓ, 
volt birto-

sítva,

, A települési ködetek szemrevételezése tóbb lépcsóben az érintett áJlomány részvé-
telével ken]lt végrehajtásra. Kiemelten vizsg,áltuk i körletek közegeszsógllgyi|jáwtny-
ügyi helyzetót. Az á.llomány lclkészítése során foglalkozások kerültót< tevezeiésre a kOi-
egészségü3yijárványügyi. a téli idójárási rendszabályok betartásáva.l kapcsolatosan.

A vasúti szál]ítások tervezésére, a végrehajtás irányitásáta, kézbentartására a hdt,
PK HTPH vezetésével hadtestszintú operatív bizottság került kijelölésre. A bizottsfu a

8ó



tervezó munkát központositottafl kézbentartotta, a gördülóany€-igénylések kelló tar-
talommal idóben felterjesztésre, majd biztosításra kefültek,

A vasúti szállítás biztonsági rendszabályainak és az egészségügyi reodszabályok
betartására az egész áLomány részére a felvilágosító eióadások megtörténtek, Jó tarta-
lommal, gyakorlatiasan vezették le a módszertani vasúti betakási gyakorlatokat.

A gyakorlatra elvonuló alakulatok hadtápszolgáJatainak felkészítését a hadtesthad-
táptörzs lolyamatosan figyelemmel kísérte, a gyakorlatra való elvonulást megelőzően
három helyórségben ellenőriztük a készen]étet, végrehajtásta kerüIt az állomány alaki
szemléje, az anyagok csoportositásának, Iépcsózósének ellenórzése, A íelmerült kisebb
hiányosságok (méret, minóségi csere, rendfokozati jelzések stb.) a helyszínen megszün-
tetésre kefültek, A követelmények egységesitése érdekóben hadtestszinten, majd a gl,
dd. szintjén is bemutattuk a íózópontok ós pihenósátrak tclepítését.

A gyakorlat előkészítése, a végrehajtásra va.ló felkészülés tervszerú volt, ennek elle,
nére a laktaoyákban maradt néhány íootos any€, eszköz, melyekért késóbb vissza kel-
lett jönni, illetve a csapatok után kellett szállítani. Az elkövetkezókben - mindezek
megelőzése érdekében - cászeű lenne az alaki szemléket olyan számvetéssel végrehaj-
tani, hogy a szemlére elókészített anyagmennyiség szerelvényenkénti csoportosításban,
a végrehajtást követően ne a raktírakba, elhelyezési körletekbe keniljön vissza, hanem a

megfeleló órzés megszervezésére közvedenül a szerelvényekrc kerüljón berakásra,

ü-

A HAD^I,ŰWLEru FELADAT FELDOLGOZÁS A,
A TöRZ\LK TERI,EZó-5ZERVEZő TEVEKENY'EG E

Az e\őkészítő időszak egyik kiemelkedó feladata volt az október 05-06-i békehely-
őrségben végrehajtott törzsfoglalkozá§. Feldolgozásra került ,,A hadsereg elsó lépcsőjé,
ben levó gépesített hadtest védelmi hadmúveletének elókészítése és végrehajtása had,
tíPbiztosításának me8teívezése, megszervezése és vezetése tr4gyományos fegyverek
alkalmazásának viszonyai között a háboru kezdetén" tárgyú hadműveleti feladat.

A kidolgozás négyórás munkagrafikon alapján történt. A PK HTPH vezetésével a
parancsnoki munkahelyen. (,,Harcállásponton") operativ csoport múkódött, állomá-
nyába a KSZF, EÜSZF, ÜSZF és a hadtápösszekötő tiszt (gy6gyszeíész) tartoztak.

Ez a csoport alakította ki a hadtápelgoodolást, illetve a parancsnok részére szüksó-
ges javaslatok me8tételét, e8yüttmúködve az összfegyvernemi törzzse\, a parancsnok
elhatározása térképéhez megadta a hadtápegységek csoportosítását, A csoport feladatát
képezte még az elsó lépcső dandárok felé az irásos elózetes iotézkcdésck kiadása, mely a
feladat vételétól számított 2,' ófán belül me8töItént.

A megsmert kiinduló adatokat, az elöljárói intézkedés Iényegét, a hadtápelgondo-
lást a hadtápvezetési pont munkahclyérc az operatív csoport összekótó tiszt útján jut,
tatta el, í8y a hadtápbiztosítási terv kidolgozása párhuzamosan beindult.

A hadtápvezetési pont munkahelyén a kidolgozói munka ebben az idószakban a
hadtáptörzsfónök vezetésével folyt.

A munkavégzés egyik alapvetó gondjakélrt jelentkezett, hogy a kialakított funkcio-
nális csoportok múködése annak ellenére, hogy lészükre az önálló munkahelyek kijelö-



Iése irodáklran megtörtént, munkaköri leír.ásban a feladatok meghatározásra keniltek,
nem volt zavartalan. Egyes funkcionáüs csoportparancsnokok feladataikra ugyan elmé-
letileg felkészüItek, de kevés gyakorlati tapa§ztalattal rendelkeztek, magaÚLb szintú
töfzsben c§ak néhány hónapja szolgalnak. a hadtáptöíz\ csak az alapsziniú összeková-
c§olts€ot érte el, Ezért tóbb olyan feladatot, amelyet a kiilónbözó csoPortoknak kellett
volna megoldani, a tet lező alosztály végezte, minek kóvetkeztében ,,csúszott", elhúzó,
dort a grafikon rzerinti kidolgozás.

A fegyvernemi töúsekkel az együttműködés megfeleló volt, de továbbfa sem
megoyugtató a száütási feladatok összehangolása, A szál]ítótér génylésck leadása -
annak ellenére, hogy a figyelmet többször ráirányitottuk - késve v4gy egyált án nem
kerültek vé8rehajtásra,

Az alárendeltek részére az előzetes intézkedések, Iradtápparancs-kivonatok, szak
mai intézkedések idóben kidolgozásra kerültek, azok továbbítá§a titkositott géptávífón
történt. Gondként jelentkezett, hogy a nagy tömegú intézkedósek rejtjelezése elhúzó-
dott, ezóft a más helyórségben dolgozó operatív csoportok a kidolgozást késve, 1-2 nap
eltolódá§sá] tudták csak megkezdeni, Tata helyórségben múködó három operativ cso]
poft részére az intézkedóseket ös§zekötó tiszt útján továbbítottuk.

A hadtesthadtáptörzs, a dandár, az ellátóezred és az egószségügyi zás ó$ opetatjv
csoportok által kidolgozott okmányok összességében a kóvetelményeknek megfelel-
nek, azonban azok mennyiségét célszerű lenne c§ókkenteni, Ezen okmányok kóió tar,
tozik a helikopterszázad küIön hadtapbiztosrtási terr,e. intézkedes a hacJtáp-híradószá-
zad részéte és intézkedés a hadtápegységek tömegpusztító íegyverek clleni védelmére.
Ezt az indokolja, hogy a lrelikopterszázad hadtápbiztosítása szerves részét képezi a had
test csapatai hadtápbiztosításának, az intézkedések tekintetében pedig a hadtesüadtáp-
törzs szakemberekkel nem rendelkezik, Ezen intézkedések elkészítésóre célszerú lenne a
hadtcsr HÍF öt es WF ör kötelezni,

A kidolgozói munkában segítséget nyújtott a tábofi VT-20 gépi adatfeldolgozás. A
számvetések mintegy 40o/o-a gépi feldolgozással készúlt. Az elkészített számvetések
elemzése azonban ráirányította a figyelmet, hogy a kidolgozás időszükségletének nagy-
sága a biztosított adatok minósége, mennyiségc a hadtestszinten már. nem elegerrdó, A
számvetések az cllátóezred megbontását nem kóvetik, a báziselosztás nem megoldható,
A jelenleg rendelkezésre álló program csak ,,hadosztályszintű", ami csak a megnevezésé-
ben tekinthetó hadtestszintűnek. A törzsgyakorlást követóen a rendelkezésLinkre álló
IBM személyi számítógéppei végrchajtott próbafuttatás során bebizonyosodott, hogy a
kidolgozás rdószükséglete jelentó§en, minte8y 3Oolo-ka] csökkent, az adatok minósége,
mer_)!yi:ége a követelményszintet elóri, az elkészített táblázatok kulturátak, köonyin
áttekiothetők, Az elkövetkező gyakorlatok során - bfu ezek az eszkózök nem renc]ize-
resítettek - hasznáiatuk a vT-2o-szal szemben korszeűbb.

A végrehajtott kótnapo§ töfzsgyakorlá§ és a kitelepülé§ig rendelkezésre álló közel
két hét - a szervezési muqkák mellett is - jelentós mennyiségű idót biztosított a további
kidolgozói tevékenységhez és a pontosítások végrehajtásához. Ennek ellenére a teljes,
köű okmánykidolgozás feszített volt, amely bebizonyította, hogy a feladat kidolgozá-
sára rendelkezésre ltló 16 óías ciklusidó csak akkor tanható, ha a jelenleginél lóval
összekovácsoltabb a hadtáptörz s, a hadtáptisztek álta.láoos katonai, hadtíp- és szakisme-
retei közel azonosan, jó szinten vannak, képesek egymlás helyettesítésére, segítésére.
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III.

A KOLIBLNÁLT IIENET. VEGREHAJTASA,
A GYAKORLAT KORZETENEK ELFOGLALASA

HADTÁPTAPASZTALATAI

A gyakorlatra tönénó elvonulás kombinált menettel, ezen belül döntő mértékben
vasúti szálütással történt. A végrehajtásra 10. 10-tól, 10. 1r-i8 

' 
nap keretében került

sor,

Kerékeo az elókészítő részlegek állománya összesen 480 fő, 74 db technika hajtott
végre menetet. Ez az áJIomány ö§szetételénél fogva - jól oldotta meg feladatát. A csa-

patok beérkezéséig biztosították a vezetési, munka és pihenteté§i feltételeket, az állo,
mány meleg élelemmel való fogadását.

A gyakorlat körzctébc a kiszállrtas alapvetóen katonavonatokkal került átcsoporto-
sitasra, A vasúti szallrtás t, berako- es 1kirakóáüomás igénybevételével került végrehaj,
tásra. A'vasúti szillttásra az állomány felkészítése mc8tórtént) a szolgálati személyek az

elóírt okmányokkal rendelkezett, Jó színvonalú e8yüttmúködés volt a katonai száütó
szervekkel. A vasúti be- és kirakások, a száütmányok egészségügyi és technikai biztosí-
tása a követelmények sziotjén valósult meg, az állomásokon a melegedősátrakat idóben
felá-l]ították, biztositották a személyi áüomány részére a melegító ital kiszolgá.lását. A be-
és kirakfuok során három súlyosabb sérülés történt, melyek a munkavédelmi elóírások
be nem tartása miatt következtek be.

A kijelölt táborhelyek elfoglalása" berendezése összességében tervszefúen történt.
Ugyanakkor a végrehajtott helyizíni ellenőrzések több hiányoss€ot táftak fel. Így pél-
dául a 63 M egységes sátrakat nem a meghatáJozott követelmények szerint telepítették,
A §átrak könilárkolásánál a földet a pvc szegély föIé emelték, háromná] több sátrat
összefiiztek, nem minden sátorhoz volt szikrafogó- és füstcsókivezetó-lemez. A tábo-
rokban nehezen alakult ki az egységes belrend, Ebben az időszakban az állomány kato-
nakereskedelmi cikkekkel való ellátása és a szakácsruházat cseréje akadozott.

A fenü hianyossfuok az ellenórzések hatására a helyszínen megszüntetésre kerül-
tek, a készenlétet a töfzsek és a csapatok a meghatározott idóre elérték,

Iv,

A TENYLEGES HADTÁPBIZTOSÍTÁSI, ELLÁTÁSI FELADATOK
|EG REHAJTAsAN AK TAPASZTALATAl

A gyakorlat hadtápbiztosítása, az elöljixő t4gozat követelrnényei ós az érvényben
levó szakutasítísok e\őtrásu alaplán került megszervezésre,

A gyakorlaton részt vett csapatok haltóany4gból mozgó- és kiegeszító készletek-
kel, élelrniszerből - az tányétlap szerint - a gyakorlat teljes idószakára szükséges nem
romlandó, a.Ikörzetenként 2 napi romlandó és a létszámnak megfelelő 2 ja. taftalék éIe-

lemmel, a hadiruházat téh yiitozatáya], 300o/o fehérnemű, 5oo/o íelsőruhlnat és 20o/o láb,
beli készlettel, a személyi állomány pihentetését biztosító sátrakka-l és tábori elhelyezési
any4gokka.l, az lűominy után illetményes 30 napos készletnek megfelelő egészségügyi
any4gokkal vonultak el.
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Az egészségűgyi szolgálatok jó szinten h4tották végíe az egészségügi objektumok
telepítését, berendezését, múködésük megindítását, minden esetben haladékta.lanul
intézkedtek a gyors és szakszerű ellátásra.

A segáyhelyeken az elóírásoknak me8felelóen törrent a betegíorgalmi naplók fel-
fektetése és vezetése, A kiszáütott gyógyszer- és kötszerkészletek bizto§ították az állo-
mány ellátását.

Gondot okozott a kőzegészségigyi és jánányügyi munka területén az elienórzósek
íolyamatos biztosítása és annak dokumentálása. Az egészségügyi szolgálatfónököt a 33.
gl. dd.-nál sorakozók alkalmával fél napokra kivonták 

^ 
szer,,lező, ellenórzó munkából,

így a segélyhely iányítottslge alacsony színvonalít volt.
További gondként jelentkezett, hogy a kihelyezett alegysógek az előírásokat meg,

szegve - kereske<Jelemból és nem a kijelölt vízvételi helyekról vételeztek élelmiszert
és ivóvizet, ezért két esetben 1r, illetve l0 fós enyhe lefolyású hz§menéses megbetege,
dés fordult eló.

A gyakorlat időtartama alatt rendelésen 614 fó jelent meg, melyból kórházba került
11 fó, helyórségi segélyhelyre lett szílJíwa 17 sorállományú és 2 fó hivatásos katooa. A
szakrendelé§re utá]t állomány 1,/5-e fogiLszai jellegú gondokkal került,

A gyakorlat várható üzemany€-kiszámítását negatívan befblyásoita, hogy a harcér
ték a tervezés idószakábao gyakan változott a tervezett felhasználbató kilométcr -
rágyakorlások miatt - a 8yakoflat során jelentósen megnövekedctt.

Megfelclő tartalékképzéssel (3o0lo) a VEÁ-ta biztosítottunk 45 t E-8ó,os, 24 t ESZ
92 benzint, )4 t gázoIqat és 1,0 t MT-lóp harckocsimotorolajat.

Á technikával történó begyakorlások után a harc- és gépjármúvek utántóItóse
tóori töltósorok ielhasználásáva_l me8történt. A napi átlagíelhasználás ezeken a napo,
kon hadtestszinten gázolajból 16 t volt, A felhasznált hqtőanyagotZirc YEÁ-ról a csa-
patok vételezéssel pótolták,

A begyakorlások sűrúsége következtében október 25,én a VEÁ-n elfogyott a gázo-
laj és harckocsi-motorolaj, kiszálütás is szükségessé vált,

Ebben _az idópontban az alárendelt alakulatok töltő8épjármúvei feltöltött állapot-
ban voltak, Így a 33, gl dd. üzemany4g,raktára tOl t, a Zl, hk. dd. üzemanyag-taktára Z9
t gázolajjal rendelkezett, ami e.legendó lett volna a harc- és gépjármúvek által felhasznált
hajtóanyag utántöltésére a békehclyórségbe töfténő visszaélkezésig, A helyórségben
mindkét alakulat rendelkezett az utántöltéshez szükséges mennyiséggel,

Az elötjáró áJta1 pótlóiag a VEÁ-ra biztositott 4q t gázolaj felvételeztetése után a
hadtest valamennyi harc- és gépjármúve feltöltött á.llapotban került vissza a békeheJyór-
ségbe.

Az elkövetkezó gyakorlatok hajtóany4ggal va]ő el]átása érdekében a várható
fogyasztils kétszeresét célszerű tewezni, és ezzel párhuzamosan intézkedni keü egy-két
n€y fogya§ztású a.lakulat felé, hogy a békehelyórségben rendelkezzenek meghatározott
üres tárolótérrel a gyakorlaton esedegesen megmaradt hajtóanyag fogad,isára.

A résztvevó állomány élelmezési ellátása összességében jó színvonalú volt. A
begyakorlási napokon a személyi dlomány részére az igénybevételnek megfeleló m4gas
kalóriatarta.lmú étkezést biztosítottunk, A hidegre érzékeny élelmiszerek megóvására
kiemeit figyelmet fordítottunk, A berendezett vasúti ellátó állomáson feidolgozott
nyersany4gok jelentősen megkönnyítette a főközpontok dolgát, csökkent az ételek eló-
készítési és eikészítési idejc.

90



Gondot jelentett azonban, hogy kezdetben kevés figyelmet fordítottak a fózópon,
tok szabá,Iyos berendezésére, a higiénés íeltételek biztosítására. Ezen a téren a rend fenn-
tartása érdekében folyanratos ráhatás vált szükségessé,

Több íózóponton a személyre menő munkaelosztás, feladatszabás nem történt
meg, ezért a munkavégzós §Zeffezeden volt, esetenként a szakácsállomány 20-22 őíát
dolgozott,

A személyi áIlomány katonakereskedelmi ellátása szervezési intézkedésben megha,
táfozottak szefint történt, Á 8yakorlat idge alatt a forgd,mazlás értéke elérte az 1,2 mFt-
ot, melyból az étkezés-feljavításra átadható összeg - átl4gosan 14 napra vetitve - 4,95

Ftlfő/nap.
Átilános problémaként jelentkezett, ho8y a VEÁ által beszerzett any€{élesé8ek a

KESZG törzsadatokban nem szerepelnek, feldolgozásuk hosszadalmas, jelentósen
mcgnöveli a gépidór.

A VEÁ múködese meg{etelóen szo|gáJta az any4gellátás terén vele szemben
támasztott követelményeket. Rendelkezett a zavarta]an múkódést biztosító személyi és

tárgyi feltételekkel. A vállalatok - a sütóipaí kivételével - az elóre leadott megrendelók
alapján a szükéges any4gokat kiszállították, ezzel a kocsimozgásokat jelentós mérték,
ben csókkenteni tudtuk.

Az elrendelt nyilvÁntartásokkal rendelkeztek, azok vezetése folyamato§an történt,
azonban az is bebizonyosodott, hogy az élelmezési raktárrészleg által vezetett ,,klasszi
kus" gyakorlati nyilvántartás nem felel meg a követelményeknek. mivel az egységek felé
tőnénő számIiaáshoz újbóli összesítéseket kell végrehajtani,

A résztvevó állomány jó minóségű ruházati biztosítása érdekében hadseregtagozat-
ból 1000 db 65 M gyakorlónadrág, 1000 db 6' M gyakorlókabát és 1)0 db 6' M páncé-
loskabát került átc§oportositásra. A gyakorlat folyamán az öltözködési fcgyelem, a biz-
tosított any4gok minósége megfeletó szinűnek minősíthető, azonban a ruházatunk
gyenge pontjai itt is megmutatkoztak. A 65 M bakancs a karbantartás ellenére is gyor-
san átázik, a teljes íelszerelésben nehézkes a mozgás, a 82 M kabát hldeg stb.

A tisztacserét elóször az alegységek készleteiből, majd a központi raktárkészletek-
ból biztosítottuk. Az elrendelt cserekészlet nem volt elegendó, ezért két alkalommal a

zdaegerszegi táborba az MN TJÜ kiszállított, a tatai táborba öoálló szállítíssal biztosi
tottuk a folyamatos cserelehetóséget.

A gyakorlaton a w,- §zol8álattal együttmúködésben 7 füIdópontot üZemeitettúnk
FMG gépkocsik felha^sznalásáva|. A fiirdetósátrak mellé telepített ruházati raktára]r cse,
rekészleteiből biztosított volt a tisztaruha-csere, Ez a fűrdetési kapacitás bizto§ította
lgyal az áüornány fürdetését, de az elkövetkezó gyakorlatok tervezése §orán számolni
keüene a gyakorlótér körzetében található laktanyák és polgári vállalatok íiirdetési lehe,
tóségeivel is.

A GYAKORLAT, BEFEJEZFSENEK, AZ EREDETI HELYZET
WSSZAALLITASAN AK HADTAPT APASZTALATAI

A gyakorlatból a íészlvevő csapatok a bemutató ütemének megfeleióen iépcsóze,
tesen keniltek kiléptetésre. Ez mind az ellátásuk, rnind a vasúti visszaszáütás vonatkozá-
sában komoly szervezó munkát igényelt,
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A visszaszállítással kapcsolatos szervezó tevekenység több hianyoss4ggal valósult
meg, Ezt csak részbea magyarázza az, hogy lz eredeti tervhez kepesi valtóztak a bera-
kóállomások, illetve a vissza.szállításra keniló technikai eszközökÉen is változások tör,
téntek,

. .Az elsó szállítmányok parancsnokai a VKP-vel későn vették fel a kapcsolatot a
berakások megkezdése eltolódott. Ez alapvetőeo a tefuezó tevékenysé8 hiányosságaira
vezethető _vissz4 mivel a gyakorlatból tOrténő kiléptetés és a bera[ás -egkeáésekózött csak két és íé] óra állt rendelkezésre a végrehajtóknak. A gyakorlatok iervezése
során a továbbiakban célszeű lenne elérni azt, hogy a feladat végr|hajtása után a bera,
kás megkezdéség legalább 12 óra álljon rendeúézésre a végrihajtának.

A vasúti berakóállomásokra elrendelt egészségügyi. any4gl es technikai biztosítási
fclteteleket me8telemtetrük. A telepítési követelrnények elóiiás szerinti végteha,ltitsfua
azonban több esetben a belyszínen l kirendelt operaúv bizottságnak kellettlntézkedni.

A szíllítások esemény, rendkívüli eseméoy néikjl keniltek végrehajtásra.
A gyakorlatról visszaórkezó állomány fogadására a békehelyórségekben visszama-

ral]t állomány jól íelkészúlt. Valamennyi helyórségbeo biztosítótt vJlt a visszaérkezó
állomány füidetése, íehérneműcserél'e, illetve a Áelegetkezéssel va.ló ellátásuk.

vL

K öVET KEZT ETí|S EK, J AV AS L AT oK

_ _ _ 
1. A gyakorlat célkitűzéseinek meg{elelóen megállapítható, lrogy 1987. évi kiemelt

feladataink közül a szervezeti korszerűsítés egy jeleniós áüomásáhoi-érkeztiink el, Elöl
járóban le kell rögzíteni, hogy c n4gy jelentóségű feladatsort a tervezett ütemben, szer-
vezetten, me8feleló mioóségben - az elöljárő htp. tö.-el szoros együttmúködésben -
hajtottuk vógre.

. . A gyakodat tapasztalataival gazdagodva e8J,óItelmuen megállapitható, hogy a g,
hdt. és alárendelt dd. htp.-ok, az elbtoeired a kóvetelm enyekneÜ rn"gfeleló"n kűzerÚ,
södött, javultak a háborus hadtápbiztositás szervezeti kéretei, a bé-keellátás feltételei.

, Etdemben javultak a hadtáp béke és háborus irányításártak szervezeti és technikai
feltételei, lehetóségei,

_ _. A gyakorlat eredményes végrelrajtásával tírl v4gyunk az elsó összekovácsoláson,
feikészítésen 

_ 
mely megíeleló tapasztalatot adott az egész hdt, vezetó és végrehajtó állo-

mányának. Ugy gondolom, hogy joggal megállapítható: a dd. szervezetű h:dt. s;ervezet
jelentós előnyóket ad a felkészítés, alkalmazás, a mindennapi élct elveinek és gyakorlatá-
nak egységes szemléletkövetelmenyck szerinti szervezésébén és végrehajtásábá. Megfe-
leló elvárásaink vannak a megerósltctt lrdt, és dd. htp. töíz§ek megnöv;kedett lehetásé-
geivel szemben, úgy a béke ellátás, mind a háborús felkésztilés 

-rninóségenek 
további

javításában,

_.. 
Kezdetlegesen tapasztalbatóak voltak a szeryezetekben megjelent htp. híradó, a

váll, kísérő,, rakodó szd.-ok lehctóségei, melyek minóségben új fúételeit hozták létre a
hdt,.hdm. (hatca) hadtápbiztosítása megbízhatóságának rolya;atoss€ában és vezetett-
ségében.

A gyakorlatra me8határozott célkitúzések lelje§últek, A PK HTPH-ek, a hadtáp,
tórzsek é§ csapatok megfeleló ismereteket szereztek a HARCSZABÁrYZAT éi a
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CSAPATHADTÁP SZÁBÁLYZAT,tefvezetek elóífásainak me8ismefésében az új
normatíváknak me8{elelóen, a harctevékenységek előkészítése hadtápbiztosításának
me8tervezésében és megszervezésében. Me8teremtődtek a kelló alapok az e8ysé8esitett
okmánymintarendszer végleges kidolgozásához.

A gyakorlat a.Ikalmával végrehajtott bemutató hadtápfeltételeit és -feladatait, vala-
mint újszerűen a védelemben levő gI. z. ZSH-nek és a hdt, HVP,nak plénumos
demonstratív bemutat]á§át M elöljárói követelményeknek mcgfelelóén - a tényleges ellá-
tásban kezdetben tapasztalt gondokkal együtt - követelmények szintjén bajtotnk
végre.

2, Reális alapokra kell helyezni a hadtápbiztosítás lcrvezését, olyan szárnvetési
okmányokat lenne célszerű kidolgozni, amelyekre a hadtáptörzsek a rendelkezésre á.lló
állománnyal harci körülrnények között képesek dolgozni, A számvetések és jelentések

kidolgozása alapvetóen fiizetbe történjen, ezze| elkerülhetó lenne a szám nélküü papí,
rokra való kidolgozás. A hadtest és dandárhadtáptörzsek, ellátóalegységek részére
elrendelt, kidolgozandó térképek szükségessége további megfontolás tárgyát kell, hogy
képezze,

], A tábori VT-20 számitógép alkalmazása a jelenleg meglevó programokkal kor-
szerútleo, a továbbfejlódés iráoyát véleményiink szerint az lBM rendszerű személyi szá,
mítógépek alkalmazása jelentené,

4, Az új HARCSZAB ÍrLyZAT es CSAPATHADTÁP SZABÁLYZAT-terveze-
tek előírásai figyelembevételével célszerű ]enne egy hadseregszintú módszertani fo81ál,

kozás levezetése a hdt, és dd. HVP tclepítése és az ott folyó munka megszewezése
témakórból,

5, A komendánszászlóalj a békében meglevó állománnyal a hadtesthadtápvezetési
pont kiszolgálását csak kúlsó vezényléssel biztosított állománnyal képes végrehajtani.

6. Az e]vonulás elótti ellenórzések megszervezésénél célszerű lenne azt a módszert
kóvetni, hogy a szemle végrehajtása után közvetlenül az elrendelt anyagi készletek beva-
grlnírozásra kerüljenek,

7. Az elókészítő idószakban n4gyobb hangsúlyt kell fektetni a megalapozott szám-
vetések elkészítésére és biztosítani szüksége§ a stabil, megbízható személyi és teclrnikai
harcértéket, Ezzel elérhetó, hogy a gyakorlat helyszínén megszúnjenek a soronkívüli
génylések.

8. A táborokban az összevont fózópontok üzemeltet(se nem minden esetben cél-
szerű. A továbbiakban alapelvnek kell tekinteni a zászlóalj (osztály) fózópontok rend-
szetét, ezzel biztosíthetó a par;urcsnok ellátási felelósségc az alárendeltjei irányába.

9. Hadtestszinten célszerúnek és gazdaságosnak tartjuk egy központi készlet létre-
hozását sátorból, pihentetési anyagokból és törzsbútorzatból.

Nagyságrendjénél abbóI céIszerú kiindulni, hogy egy dandárgyakorlat szükségletét
biztosítsa. Ezzel jeleotós mérvú emberi energiát, klométert és üzemanyagot lehetne
megtakarítani.

10. A szeméIyi á1lomálry ftirdetéséoél minden esetben számolnunk kell a gyakorla-
tok körzetében található stacionér laktanyai és polgári vállalatok fiirdóivel.

11, A gyakorlatok befejezését követóen a visszaszáütás megszervezésére legalább



12 őra bíztosít^sa szükséges. Ezzel lehetóséget biztosífunk a VKP-va.l tőííénő egyezte-
tésre, a száütmányok megndulási körletben történó rendezésére és a berakasok izerve-
zett v élreha]tásiía,
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