
A honi légvédelem 1987, évben a Szovjetunió
állami lőterén végrehaitott éleslövészettel egybekötött

harcászati gyakorlatai hadtápbiáosításának
tapasztalaiai

Hautzixger Gyah. ahzrcd.e:

Az 1987, év a kiilfóldi éleslövészetek szempontjából nem tekinthetó igazán kiemel-
kedó esztendónek. Ebben az évben nem került sor a légvédelem nqgy eseményének szá
mító, hadtestszintú 

"Sztrelba' 
típusú gyakoflatra, amely egy-egy idószak fokmérője, a

felkészüItség vizsgája valamennyi résztvevőnek,
1987, év mégis mérföldkó a m4ga nemében, ElószöI lótt a légvédelem a nem egé-

szen egy ér.vel ezelótt fendszerbe állított új n4gy hatótávolságú VEGA légvédelmi raké,
takomplexummal, elóször hajtottak végre a vadászerpülók ezredkötelékben nw táyol-
ságú 1ég átrepülési manővert hazai fepülőterükól a Szovjetunió állami lóterére.

A végrebajtott e8y§ég-, és magasabbegység szintű gyakorlatok talán a megszerve-
zés és a lófeladatok bonyolultsága szempontjából jelentettek érdekes, újszerű feladatot a

hadtestparancsnokságnak, a lövészetek szervezóinek,
Az idóben egymást kóvetó gyakorlatok összefogására, a feladatok írányit|sáta gya-

korlawezetóség került létrehozásra, amely a márciusi Szovjetunióban végrehajtott szem-
revételezés után elvé8ezte a 8yakollat megszervezésével kapcsolatos munkát, majd a
helyszinen irányította, koordinálta a csapatok tevékeny§égét-

A csapatok hadtápbiztosítása a helyzetből adódóan sok új vonfusal gyarapodott, a
feladatok bonyolultsága miatt több szempontból éfdekes, újszerú helyzetekben kellett a
munkát végezni,

A gyakorlatokra való felkészüIés idószakában igénylésre kerúltek a szükséges szálJí-
tóeszközök. Mivel a feladatok végrehajtására saját tecbnika nem került kiszállításra, ezért
az EFE megallapodásoknak megfelelóen a személyi állomány szállítása - nagyobb részt
- nemzetközi személyszáütó vonatok igénybevételével volt tervezve. A szúkséges férő-
helyigényt a szovjet fél visszaigazolta, A gyakofiatok tervezói viszont az érvényben levó
szabályzók szerint olyan követelményeket állítottak a !övő csapatok elé, amely a vissza,
igaz oltaktól eltérő ki§zállítfuokat követeltek. Igy a tavaszi szemrevételezés után a pooto,
sításoknak megíelelóen szükségessé vált a száütások bizonyos fokú módosítása, Ennck
eredményeként a korábbi évek szállítási gyakorlatától eltéróen több íajta szállítási mócl
került alkalmazásra, azz a Dagy távolságú szállításokat földi é§ légi szállítóeszközök
rgénybevételével hajtottuk végre. A földi száütá§okat vasúton, a gyakorlat eisó idósza
kíban valünk együtt íeladatot végrehajtó l. g. hdt. katonavonatain, valamint menet-



rendszefinti nemzetközi §zemélyszállitó vonatokon végeztük, mely szállitásokat kiegé-
szitették a hazai és a kiilföldi szakaszban a szükségessé vált közúti személy- és any4gsiál-
lítások. Légi úton a CsapatrepüIő pafancsnokság száütó gépeivel személy- és anyagszál,
ütás tóftént, és bizonyos értelemben ,,szállításként" fogható fel a vadászrcpülők saját
gépeiken végrehajtott átrepülé§e is,

, A honi légvédelem gyakorlatainak történetébeo elóször kerüIt sor légr száütásra a
MALEV TU,lr4 B típusú gópével, A ,,rbaru' járat kétszeri felhasználása gyakotlatilag
me8oldotta az Asztrahány körzetében feladatot megoldó állomány ki- és hátraszállitá,
sát, valamint az elsó ütemben íeladatot végrehajtó legvédelmi rakétaegység állománya
nagyobb részének hazaszáIttuát. Jelentős elórelépés, lrogy a iégvédelmi rakéta éleslövó-
szetek színhelyén megépített repüIótér igénybevételével egyszerűsödtek a kinti 

"belsó''légr szállitások, amelyeket nagyobbrészt a saját, kinttaftózkodó AN típusú gépekkel
oldottuk meg, ami jelentósen lecsökkentette a szovjet száIlító helikopterek bérbevételét.

A gyakorlat elsó idószakában szoros egyúttműködés alal,ult ki az t. g, lrdt. hadtáp,
szoIgálatával Az elókészítés során a két hadtest között megá.llapodás szűletett a kózó-
serr végrehajtásra kerüló íeladatokat illetóen. Ezt követóen a közös tevékenység példá,
san alakult, jól bizonyítva a hasonló szervezetek közötti együttműködés jó lehetőséget.
Az L. g, hdt. jelentós személy, és any4gkiszállítást hajtott végre a saját technikával, kato-
navonatokon lövészetre menó légvédelrni rakétaezrede í9án az 1- h. lé. hdt. részére,
míg az 1. h. lé, hdt, a záhonyi átrakókörzetben biztosította a katonavonatok ellátását. A
honi légvódelemnél mar jól begyakorolt módszerekkel meieg élelemmel történó ellátás,
még egy étkezésre úticsom€ várta a határra órkczóket, A technika átrakása után meleg-
vizes zuhanyozás, trsztacsere áIlt a szeméiyi állomány rendelkezósére.

A technika átrakásánál korszerű, jóI bevált az I]MK íőgzítő elzköz, amely nagybart
lerövidíti az átrakási idót. Álkalmazása egyszerú, biztonsfuos, számúzi a sok veszódség-
gel, jelentós időveszteséggel járó ,,kötözést" és faékelést. Az anyagsztűtó kocsik átten-
gelyezhetósége megszüntette a korábbi átrakodá§ idó- és munkaigényes manóverét. Az
anyagkocsikban létrehozott egységcsom4gok, konténeres rakományok képzése külön,
beo is korszerúsítette az anyagszáIltást.

A száűtások a bonyolult szervezés ellenére zökkenómentesen, jó együttmúködé§-
ben kerültek végrehajtásra a feladat teljes idószakában.

Az egészségúgyi szolgálatok már a hazai felkészülés idószakában komoly munkát
vegeztek. Megrörtént a kjvJ]asztott szemelyi állomány egészsegügyi szúrése, valamint
védóoltasa. Osszeállitxra kcrültek azok a leglényegesebb egészségügyi any4gok, ame,
lyek biztositották a kinti, saját bázisú ellátást, Ennek szükségességét indokolt4 hogy a
gyakorlat térségóben levó klimatikus körülrnények, elsósorban a 35-40 "C körűli nap,
pali hómérséklet, a lótérre jellemzó krónikus vizelégtelenség nehéz helyzet ele állítotia
az á)lományt. A gondos hazai előkészitő és felkészitó-felvilágosító munka, valamint a
kint folyamatosao yégzett )áN^nyigyí tevékenység meghozta az eredményt. Járványos
betegség nem fordult eIó, egy komolyabb - kórházi, helyszíni ápolást gényló - esetet
leszámirva megbetegedés nem történt. A s zór"ványosan előforduló egeszségügyi problé-
mák megoldása jó §zínvona.lon történt.

A gyakorlaton részt vett csapatok élelmezése többfáe módon, szervezésben va]ó-
sult meg, A rakéta éleslövészeten részt vevó csapatok élelmezési ellátását az első ütem,
ben az 1. g. hdt, éleslövészetet végrehajtó ezrede végezte, m€as színvonalon, A máso-
dik ütemben feladatot végrehajtó magasabbegység ellátását, az elsó ütemben katonavo-
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oatokon kiszáűtott aoy€okból, helyi vételezéssel kiegészítve (hús, zsír, vaj, tojás) a
magasabbegység hadtípja a körülményeket felülmúló, gondos, kórü,ltekintó hazai szer-
vezést és elókészítést bizonyító munkáva.I végezte.

A legbonyolultabb ellátási helyzet Ászttahanyban alakult ki. Nehezítette a helyze-
tet, hogy a korábbi gyakorlatoktól eltéróen ide nem sikerült saját hadtápot kivinni, így a
nagy lélsz|Lrrlú repüló-, mérnök-múszaki, illetve rádiótechnikai állomány ellátását telje-
sen a szovjet hadseregben érvényben levő norm& szerint, természétben biztosított nor,
makiszabatok alapj,ín kellett megszervezni, Eüsmerés a feladatot végrehajtó vadászre-
püló egység hÁtáp lományának akik bonyolult körülrnények között, nagy lelemé-
nyességgel a szovjet étlap szerinti anyagokból ízletes magyar ételeket fóztek.

A halőzótüomány élelmezési ellátása a korábbi jó szinten a szo,tjet hqőzóétkez-
dékben történt.

Jelentós, ú1 elemként értékelem a praktikus csom4golású 1,5 literes kiszerelésben
biztositott ásványvíz-ellátást. A kiszállított többezer flakon ásviny,tíz,kjegészíwe ahely-
színen beszerzett isvály,lizzel, az étkezésekhez biztosított teával e8yütt a nagy hóség-
ben is zókkenómentesen biztosította u lüonány folyadékszükségletét,

A ruházati ellátásban újként értékelem a repüló,műszaki állomány ezévben rend-
szeresített új, nyiLri ruh|natlnak nehéz időjárlási körűlrnények közötti kiprób/tásá't. Az űj
ruha kiá.Ilta a próbáját. Az iűomárry - egy-két negatív véleményen kívúI - megelégedés-
sel fogadta a korszeű, munkavégzést jobban biztosító telePtarka öltözetet,

A teljes állomány íehérnemú-ellátása elórecsomagolva, a teljes idószak szükségle,
teit fedezve történt. A kiszáütást mindenki m€a végezte. Egységenként tartalék ruhá-
zat, porvédó szemüveg és kűlönleges ruházat lett biztosítva és kiszáüwa. A vonaton
utazó áIlomány részére böröndökben egységcsomagok kerültek kialakításra.

Az á.llomány elhelyezése a lótéren az elsó idószakban kissé zsúfoltan, a másodikban
viszonylag jobb körülrnények között történt, Az €yakkal ,ágyíelszereléssel va.ló ellátást
a szovjet fél végezte. Asztrahányban a tiszti és tiszthelyettesi állomány elhelyezése szál-
lodábaó, a sorállományé a szovjet féI által bizto§ított és berendezett sátrakban történt,
zökkenómentesen.

A glaÉarlat főbb badtáptapasztalatait az akbbiaÉban faglalom ösze:

A szillítáuk urin: jőlr belílt a technika úgynevezett UMK eszközökkel történó
rögzitése, az átrakásokat egyszerribbé tette M anya}szi]l]ltó kocsik áttengelyezése. Egy-
szeű és gyors a polgári Iég1 közlekedési váüalat 

"charter" 1áratának igénybwétele. Cd-
szerú a belyi, belsó személy- és anyagsziűtásobÁoz sqát AN repülógépeket használni a
Iótér és Asztrahány között. Folytatni keü az egységcsomagok, minikonténerek mind
nagyobb kórú kalmazását.

Az ryénségiigi bizlotítás rnost ís elsósorban a megelőzésre, a járványvédelmi rend-
szabályok fokozottabb betanására irányult.

Az élelmezés tern a hazu ízek, a magyar koszt bizto Sit^a yolt a fő feladat, amelyet
alapvetően kiszállítással, itüonról kellett megoldani. Elengedhetedenül fontos a n4gy
vízveszteség póiására az ásványvíz biztosítása.

Az igazi próbán jól vizsgazott a. műszal< dlomány új mintájú, korszerű tereptarka
ruhigata.

A l,ezetés l€frhten először most múködtek együtt közvetlenül'- eredményesen - a
honi légvédelrni é§ gépesitett hadtestek hadtápszolgálatai, megszervezve mindazon
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közös ellátásibiztosítási feladatokat, amelyek jelentósen hozzájáLnitak a íő felad,atok
eredményes,t égehajtáslltoz.

. .lssu:régéb1l a gyakorlaton részt vevő hadtápszolgálatok magas színvonalú munká-
va.I, jó szinten_ hajtották végre biztosírási tevékenységtiket. NehlXtó köriilmény, hogy
]<19yl9natok hianylkal, űgy a hadtáp, mind az e§eb biztosítási feladatok csak nafr,
k9:],:Hllír1 igénylő szervezés és elókészítés útjái' valósulhatnak meg, am.lyek sáí
objeküv hibalehetóséggel jáI együtt.

Célnmí lenne a személyi állomány mindenkori katonavonatokon tófténó szállítá§a
- harci teünika kiszállíúsa nélkiili esetekbeo is -, mert csak így valósíüató meg a zök-
kenómentes, minden oldalú biztosítás.
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