
HARCKÉSZULTSÉG ÉS HADTÁPK|KÉPZÉS

Horci helikopier dondór óltol t988-bon vé9lehojtott
repülő horcószoti gyokollotok hodtóp toposztolotoi

DoíLbóuóíi ottó szózados, vgwáíi Tíboí alezredes

A harci helikopt€rdandár a népúradsereg olyan fegyvernemi harcá-
§záti íragasabbegysége, arnely nélkü szinte nem kerüI levezetésre koalí-
ció§, hadser€, hadtest - újab]ban dandár - légvédehi rendszergyakor-
lat, illetve bármilyen szi]xtű együntínúködési tevékenys€ biztosítá§a.

Ennek megíelelóen a dandár egé§ze, esetÉnként rész€nkénti alkalma-
zásának hadtápbizto§ítása kettó, illetve több leszáuóhely alkalmazásá-
val (esetl€ az alaprepülőtérról 60-70 km-es távolságra) a béke-hadtáp-
állományra fokozott terheket íó, Íga többek Wjzött:

- a hadtáp íelkeszítése (gyakorlatokon való r€§zvétel) az ellátó szd-
ra é§ a dd. segélybelyre korlátozódik;

- az ellátó szd. és a dd. SH. állományából kózvatlen repülést kiszol-
gáló ellátócsoportokat k€ll léirehozni ;

- az ellátó szd. funkcionáüis köt€lm€inek gyakoroltatá§a a megosz-
tott§ág miatt;

- egyidejúleg kell biztosítani a készültségi e§ keszeatléti erók, esz-
közök magas szintú hadtápellátását is.

Összegezve a §zázad-hadtáptagozat fetadatait a dandár-hadtápiagozat
íeladatai végrehajtására hivsltott eüátó szd. és dd. sH. hajtja vég,re. Ilyen
módon a szalnharcászati 8iyakorlataink a ht. és soráIlománytól egyaránt
msgas fokú szervezett§éget, hozzáértést, több esetben sajáto§ megoldáso-
kat igénylő tevékenységet követel.

Grazdag tapasztalatdkat szer€ztünk elsósorban a helüopts-al€y§e.
gek harctevékenysége hadtápbiztosítása m€gszerv€zésében, vezetésében,
az eszközöt repüés,re tij,rtenó elókészítesében, folyamatos utánszáülítá-
§olí tervezésébelt és egyíithnűködési feladatok megszervezéeében.

7988-ban g. gaalrnrletolc hdtópbiáogíaóso céli@kílLt íogoúrrwztuk ívg :

- a hadtáptörzs elméteti és gyakorlati íelkeszütségéndk eró§íté§€t,
a magasabb barckészüts€gi feladatok ve€rehBjtásánat és a heükoptereik
barctéválr€nyégei hadtápbizto§ítá§ának tervezésében, szerv€zéséb€n é§
vezetesében;
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_ a CSRP. hadtáptórzs intézkedései alapján a helikopterszázadok
hadtáp§zeínpontból történó átadás-átvételének zöIlkenőmentes gyakorlá-
sát, az ii§szíegyvernorni hadser€-hadtáptörzzsel való együttínúködést. Á
hadtest hel. szd.-ok hadtápjainak megalakítását és átadá§át;

* hadtápszolgálatunk gyakoroltatását a helikopter-olegységek harc-
tevékenység€ hadtápbüto§ítá§ában, valamint az alap-, közbeesó, tartalék,
(leshely) repülótereken (leszállóhelyeken) közvetlenül íeladatot ne,rn vég-
zó, nem al'kalmazott hadtápteohnike és anyagi ksszletek repülótérról tör-
ténő kivonásának megtervezését, a mentőosztagokba kijelölt hadtápá o-
mány f eladatainak végrehajtását :

- a hadtáp háborús köriilmények közötti gyakoro]tatását, a HDS,
elló. dd.-tól (HDS. Htp. I. lépc§ó, cSB, El ó. szd.) bizttositott anyagok fel-
vótelezésében, vasúti kir,akóállomásokra beérkezett készletek átvét€léb€n
és alegységekhez történó kiszállításában;

- a leszállóhdlyi biztosítás hadtápfeladatainak gyakorlá§át;

- a hadtáptiirzs gyakoroltatás:it a helikopter-alegységek harctevé-
kenységei hadtápbiztosítá§ával kapcsolatos elhatározások meghozatalában,
a hadtápbiztosíítási terv kimunkálásában, a hadtápilttézkedé§ek készíté-
sében, a hadtáp összefoglaló jelentcsek szerkesztésében és felterje§zt€sé-
ben, valaínint a hadtáp élet- és múködőképe§sége növelésének gyakonlati
megvB]ósítá§ában, az ellenséges csapások hadtápkövetkezínényei felsá-
molásána,k megszervezéséb€n.

A céLok nlegbalóslllása il,őrend,i, sorrenl,ben :

A ,,GRÁNIT" és ,,ZENGÓ-BB" gyakorlat §zervezé§i irr,tézkedesének
megfelelóen a dandár, And!á§hida leszálüohelyen két harci hdlikopt€r-
rajjal egy héd idótarlarn ,an telepüt. Ezzel egy idóben az alaprepülőter-
r€ diszlokált 1? db ÍIIG-21 típ. vadriszrepülBáép, áltrandó kéizültségben
tartottunk 4 db MI-8 típ. közepes száülítóhelikoptert, továbbá repülőterün-
ket ha§ználta 2 d]b AN_26 típ közepes §záuitó repülőgép.

Ebben az idószakban a hadtáp fó erökif€jtését Andráshida ieszáltóhely
feladatnak megfeleló üz€íneltetesi íeltételeinek megt€rernte§ére összpon-
to§ította, kiernelt figyelmet forditva a közúton történő manőverek leszes
m€szerveásér€, valarnint az áf,települó vüe. §zd. hadtápbiztosítása ké-
pezte. Andráshida l€szállóhely üzemeltetése teljes egészeben tábori had-
táptechnikai eszközök alkalmazásával valósult meg.

A íeladat m€gkezdése elótt két nappatl végrdhajtottuk a leszállóhely
hadtápfelderítését. Tisztáztuk a helyi beszerzési lehetóségeket éllrll. rom-
landó és ivóvíz vonatkozásáben. Együtfinúködést valosítoütunk meg a
közelben diszlokáló szárazföldí dandárral.

A telud,at aégretnjt,ása érdekében lét"ehoztulk pga ell,ótó-kiszolgőló
csoportot az alőbbi ös1zetételben:1 fó elló. szpk.; 1 iisszevoni élelmezesi
elló. raj (6 íő); szál(ítóraj (11 db gk.); élrn. ru,}r., táb. elhe., re. mű., rk., hír,
tüó. ag. szállításra; 1 üza. tö. raj: (6 gk., gk. üza., !e. üza., re, kenóanyag
szállítá§ra); csölkkentett szd. sE. (re. bizt. orvos, eü. kátona, mentő gk.,
ki€gészített ielszereléssel ecyütt); útó. szd. szolg. vez. meger6§ített állo-
mánnya] (€gy dejúleg össz€vont szd. rakéti'kat vezette); fkm, rai; órraj,
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A heliikoptenrajok re. ü2a. szük§églete 4'l l te. RT hajtóanyag volt,
eszközökben rendelkezésünkre állt ítöltő és §záltító gk.-kb,an) 41 t hajto-
anyag. A zökkenómente§ re. üza. ellátá§ érdekében a hiányzó hajtóanya-
got a határórizeti íeladat bizto§íiására kirend€lt re. ü2a. tö. gk. bevonásá-
val oldottuk meg, oly módon, hogy a re. biztosító re. üza töltő gk. üresen
ment egy RT szd. telepűlési helyére, ahd1 elózőleg egyéb haóműveleti
ieladat érdekében tároltun,k le hajtóanyagot, E feladát végrehajtása ér_
dekében töltó gk..kat kellett találkoztatnunk anyagátadó ponton, ahova
a §zállíiandó hajtóanyag bevizsgálása cájából PI_z táboli üza. la ort is
telepítettünk.

Hajtoanyag RT §zd,-tól való vételezését objektív körüImények kizár-
ták, A nagy teljesítményű re. üza. szállító gjmű. feltöltése fóld alatti tar_
tálybó1 technikai okokbóI elmaradt (nem rendelkezik megfelelő szivattyú_
val). A gépjárművek úza. ellátását a közeli laktqnyából üza. csekk ell€-
nében oldottuk meg (eszköz a töltőhelyhez). Élm ellátást kellett biztosí-
tani L, u., vI. norma a]lapján. A norma szerinti különbözetet pótlékolás-
sal, i]lgtve startétkezés biztositásával kü]önítettiik el. Hajózó, tiszti és
sorá1lományú étkezdét üzemeltettünk,

A repülőtér műszaki biztosítást és a repülőtér technika,i biztosítást
részben az odatelepült szovjet hel. szd,-dal egyűttműködésben valósítot-

Az alaprepülótéren együttmúködési megállapodás alapján a vre. szd.
hadtápját 7 db re. üza. tóltő gk.-Vat megerósitettük. Biztositot;tunk be-
vizsgálással 186 t RT hajtóanyagot, feltöltöttúnk 36 db külónböző típusú
gépjármúvet. elhe]yeztünk 22 fő hajózót. ?6 fő ti. tts.-t, 130 fó sorállo-
mányt, 10 fő polgári a]ka]mazottat. Élelmezé§i el]átást biztositottunk
I., IL, III., VI. norma alapján. Az elszámo]ást az érvényben levő szabályok
szerint hajtottuk végre.

A hadtáp órzés-véde]me a lc,szállóhelyi ós a ]aktanya általános órzes-
védelmi rcndszerében valósult meg. Szaktechnikai eszkiiztik kisiavitását
lrelyszinen saját eríikkel és eszkiizijkkél a gk, jaV, rai bevonásával o]dot-
tuk meg. A nerT javitható eszközajk csctleges cseréiét légi úton tervezliik
végreha itani,

A hadtatpvezetés ilz alaprepü]ótérr(il a par.ancsnoki hifrendszer útján
Valósult meg. Az cllátósZakasz_parancsnok jelentésL3t naPonta 1o,00 és
17,0() idiipontokban, távbcszélőn tette meg,

A vezetés a]apvctij .}kmánya az eLkészitelt ,,Hadtápbizlositás i terv'..
va]amint vle. e,-de] kótött együttmúkijdési megá]lapoctás volt. A gyakor-
lat f elki]sz jtettsógóIc je]]cmzó. h()gy a dd. htp,_nak Ic1 kellett készűlni
egy újabb les2állóhely hadtápbiztositiisára, ame]yct az alaprepülótertó]
120 km távo]ságra jclij)tek ki, 

^ 
hadtápbiztositást n-regszerveztük. az e]lá-

tó_kiszolgáló cs{]po11 gépiá.miiVcivel ós anyagi készleteivel. szemólyi á]
lományával a2 e]rendc]t idóre ir mcrret végrehajtására ktlszen /r]]t. azon-
ban kikúldósükre nr:m kerü]t sof.

Május hónapban az elöljiró kika,pza,si intózkedósénck megfe]elően
bemutató módszeltani szak}iarcászati gyakorlatot hajtottunk vL_igrc uz
alapfcpülótóren és körzctóben.

2l



A hadtáp szakharcá§zati gyakorlat módszere - egyoldalú, egyíoko-
zatú §zd, repü]óharcászati gyakorlatra épüilő hadtáp szakharcászati gya-
korbt.

Tárgua:,,L harci helikopterszázad harct€vékenységének hadtápbiz-
tosítása a g. hadtest védelmi hadmúveletében, valamint a g. hdt. ellen-
c§apása közvetlen l€itámoga ása hadiápbizto§ítá§ának meg§zerv€zése ha-
gyomáayos f€Werek alka]_mazá6ának viszonyai között."

A szakharcászati gyakorlat időtartama megegyezett a repülóharcá-
§zati gyakorlat idótartarnáva,I, amely 3 napra volt tervezve. A gyakorlat
második napja bemutátó jelleggel k€rült végrehajtá§ra. A bemutató meg-
hívottai a CSRP alárendelt szakállománya, HDS. hadtáp, g. hdt. hadtáp-
törzseinek képviselői, tanintézetek htp, tanári állománya, MNHF-§ég
meghivottai.

Szakharcászati gyakorlat leglény€esebb cé}jának tekintettük, hogy
erre az idóre má. kiadásra kerüIt az új CsapaüadLip szabályzat (terve-
zet)-ben foglalt követe}ményeket a gyakorlatban hajtsuk végre.

A harci helikopterszázad és a biztosítására kijelölt helikopter üzem-
bentartó század, illetve a repülóharcászati gyakorlatra kijelólt egyéb biz-
tosító és kiszolgáló elók a repülótéren,,izoláltan" a leszál'lóhelyi biztosi-
tiist legjobban megközelitó módon települiek, Funkcionáltatturk,a repülő-
harcászati gyakorlaton résztveYő harci helikopterszázad ellátó §zakaszát
(amelyet az elló. szd. állományából j€}öltünk ki). A közvetlen el,látás. ki-
szolgálás érdekében: kettó db elm. ellátó pontot, start elm. ellátó pontot,
gjmú. üza. feltöltő helyet, helikopterfeltöltő helyet, rakéta- és lószerelóké-
szítő és feltöltő helyet hoztunk létre.

A szd, SH, állományából - startorvosi rész}eget és szd. SH.-et te-
lepitettünk, A dd. hadtáptörzs, elló. szd,, dd. sH. gyakoroltatá§a érdeké-
ben telepitettünk HvP-ti dd. SH.-t; az elló. szd. állományából re. üza..
gk. üza. ruh. és élm. raktárt, erő és eszköz hiányában a re. rak. és lószer-
§zállító gépjárrnűVek h€lyeit csak jelöltük.

A gyakorlat időszakára települt a dd, STGYH. (ck, és hel,), hiradó z,
állományából a folyamatos ös§Zeköttetést biztosító híradócsoport (hc. hel,
szd, és külön a HVP részére),

A HvP állománya jártasságot szerzel,t a tábori körülmények között
végzett törzsmunkában. A gyakorlat általános harcászati helyzetére el-
készitettük a ..Hadtápbiá0'sítás megszervezése"-nek tervét. magyarázó
jelentéssel együtt.,,Hadtápintézkedést", ennek kivonatait és a,,Hadtáp
összefogIaló helyzetjelentés"-t, A nagybani anya_gi számvetéseket egész-
ségügyi prognózisokat, szállítási tervkivonatot, különbóző statisztikai di-
agrammokat a gyakorlat idejére vezényelt IBM kompatibii]is számitó-
gépen dolgoztuk ki, Első a].kalommal használtuk a saját erőből létreho-
zott, törzsmunka végzésére alkalmas utánfutót, (Állománytáblában törzs-
busz nincs rendszeresitve.)

Az dllomó.ny glakotoltatáslit két Jő részben hajtottuk uégre:

a) Az első íő rész oktatásl kérdései a következók voltak:

- harci hel. szd. htp. alegységeinek megalakítása az ellátó szd. állo-
mányából, ezzel egy időben a magasabb HKSZ végrehajtá§a, földi lép-
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csők besorolása, anyagi készlétek szétt€lepítesének megsz€rvezése- A had_

táplexd€rítés vég.ehajtása ;--' 
totai iéftsók menete, ezen belül rorTlbolt és szennyezett útszakasz

rekuzdése, osztop meetoraitax, mentesitá, települési körletek elf€lálá_
sa, hadtáp harcbiztosítás megszervezése es végr€hajtása ;--' 

- ti. hel. szd. }r,arotevékenysége hadtápbiztosításának megszerve-

zése.

b\ A mősodik íő íé§z oktatási kérdései:

- ellenséges légierő álta1 mért csapás következményeinek felszá-

moIása i

-'h". rr"l. szd. újrabevetései hadtápbizto,§íta§ának megszervézés€ és

végrehajtása;' ''- 
- 

-áiiu""ae". 
felderító - diverziós csoport - földi támadásának el-

háritása, a támidás kavetkezmenyeinek lelszámolásai .. , .----'- 
á nuatap anyagi készletet MK szintjére való f€]töltése, utánszál-

1ítások megsZervezése és végrehajtása,

Az oktatási kérdések 3-4 mozzanatrá épültek, A mozzanatok veze-

te"ere rollurto"a.vezetóket jelöltünk ki, Foglalkozásvezetók a gyakorol-

Üiá"i r"e'i"Ű"*t jegyek aiapján hajtották. vegre, A mozzanatok tartai-

-li ugyittitottlrk lssze, nogy az általános katonai é5 a szakkiképzés kó-

""ia-?v"i a gyalkorlaiban- integrálódj anak, Igyekeztünk "háborús" 
kö-

.r"i"i-e.,i.t"t "a leglobban megköze)iieni, A hadtát telepü]esi körleiet

"c" ;".;Í h"iitúteirajjal ért lági csapás. az e)lenség felderrttj d,iverziós

"iJp".i loiár ia-"aa.ái ejtóerrryős ,áilul i",.italt"t,, A2 áIcázási rend-

.""irá}yok bctartását légi fényképezéssel kontroláltuk,

A gyakorlat fo}yamán nagy hangsúlyt_ helyeztünk, a, helikopterek

*pulot;ii-to.rtirtség;ót hivá§; törte;ő alkalmazáSának hadtápbi2to§í-

tásikérdéseire.Aszervezetszerúvegyivédelmialegységetfóldilépcsők
l;-C-""l".i. mentesítésére, fürdés végrehajtásáIa a]ka,lmaztuk,

A gaakorlat Iö \oposzlalolai :

A szd, htp, telepitósénél néhány funkcionális részleg. ,részére 
a 3-5

km-es tavolsag viszónylag nagy vo]t, igy pl, rakéta- es.löszerraktárt az

üzemben tartá szd. fegyvercsóportjának kötelekébe keilett.átcsoporto-

si""l, 
-Á, 

újrabevetéshÉ való gldkészrtes kapcsán az anyagi szükség]e-

iet jármúre icllett rakni és a helikopterek visszaérkezése után gépkocsi-
,,rur'" goppar.x részére gyors ütemben kellett kiszál]itani, (A célszerűség

oJo"nlienii kiszúlIitást kóverelne. azonban a meglevő lgk, menn}icéq és

i ..,n,l.]k,-z.sr. ir]]ó idi] Flt a l.hp|ücpget adla,)

Bonyolította a helyzetet. hogy egyidejűLeg volt szükSég (csak rész-

U".,1 o n"n.áá"O"r"köz cscréjére (gondola, blokk), .ütó szd,-hoz.való száili-

iarl.n, a fedélzeti í,akéta os l,,izer. a gépek széttelepitesi _távolsága, 
az

trtá- "rá r", csop. oldalirányú mintegy 1-1,5 km-re tó!ténő telepitése

-i"tr,-u rirÚ"" "uká.r,"- 
u,álósult meg, §zen eszközók más célra történ'i

alka]mazása a következiikben sem valószinú,

A hajózóétkezdét a leszállóhely köze]ében levó_ hajózópjhenő és a

"ra, 
pt, ,r.,", pontja me]lett célszerú telepiteni, melynek állományábó1
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lehet idószakosan üzemeltetni start élm. ellátó pontot. Ez a gyakorlat fo-
lyarnán ebben a formában fennalkadrás nélkü,I működött. viz§gálDi kell
az élm. elló. raj és a vegye§,ra}íár üto, szd. körletében való ielepítésenek
lehetó§égét, az ellátandóI§hoz való körelítés miatt.

Nem sikerült teljes egészében m€ta]lálni a h€lyét és mágyőző biz-
tonsággal műrködtetni a szd. SIl-t. Szerény eróvel és eszközeivel egyide-
júleg 2_3 irányfeladatot kellett m€goldania - folya,rnatos leszállóhely-
biztositása a starton, sérültek ellátá§a 3-4 km_re a szd, SH-en, az égy-
szakaszos rendszernek megíeleló kiürítés végre}iajtása - amelyre ob_
jektíve csak részben tudott megfelelni.

Anyagi biztosítás érdekében bevonásra kerültek az ütó. és hel, szri.
szolgálatvezetői (kenyér és viz vételezése és felhasználók részére történő
kiszállítá§a, mozgó kat. ker. bolt működtetese).

E]látó szakasz pk, kózvetlen kapcsolatot kell, hogy tartson nemcsak
a hel, szd. pk.-val, hanem az ütó. szd. pk._val is, különösen lényeges ez,
ha a szd. harcbavetése nem egyidejű, u,gyanis a közvetlen újrabevetésj
elókészítés az ő ütemezése és szükséglete szerint történik,

Dandárszinten - amennyiben három század]eszá)lóhely rendszcrben
történt az üzemeltetés - a dd. htp, telepitése, elhelyezése 5-B km_es
távo,l§ágra nem indoko11,.

Ilyen esetben a hel. szd,-ok leszállóhelyei körzetében célszerű kije-
lölni. Ez egyszerűsiti az anyagellátást, nagyobb tartalók képezhcl.ő, a légi
úton tőrtónő ellátást egyszerüsiti, a működő, és te]jesitőképes§éget nö_
veli,

Ismét bebizonyosodott, hogy a dd, üzemanyag-raktár te]epítését jó
út mellett, egyenes telepen (akár tanyákat, majorokat fe)használva) kell
végrehajtani. Ezt indokolja a nagy teljesítményű re, üza, szállító gk,_k
gyenge terepjáró képessóge, erős borulékonysága és kicsi kapaszkodó-
képessége, tengelynyomása, Dandárszinten ennek módját meg lehet ta-
láIni. A századok részére tőrténó utánszáIlítást is csak hasonló rendszer-
ben ]ehet megvalósitani, vizsgáltuk szd. §zinten az ellasztikus tartá]yok
alkalmazh;rtóságát, Techn),kailag a szd. mego]dotta, azonban eszköz és
idő miatt helyette, amennyiben szükseges szá]lítóeszközze] törtóno mcge-
rősítés a célszerűbb.

A darrdár hel. STGYH rés?ére a dd. htp. á]lományábó1 szinte állando
jellegűen a re. üza. tö. cszközökot kellett kikü]öníteni egyrészt a beér_
kezett úza. lcszivására és az üza, raktárba történö szállitására további
Vizsgá]at céljából, másrészt az elkészült gópek fe]tiiltésére, Ezt a hadtáp-
tartalékból oldottuk meg-

Elóször valósitoltuk meg konkrct éles tevékenységek komp]ex ér-
telernben vett hadtápbiztosílását önállr'l keretek tls táboIi körülmények
között múködó HvP-ről, A repülőcsapatoknál eddig csak harcálláspont
műkődött és aho] cgy hadtápvezetési csoport, mindez egy települési he-
lyen. A HPV-n települt a hadtáp- és a fegyverzet-technikai törzs, pol, o..
szü, alo., szerv. kieg. alo.. pü, ala elhá, alo., ig. íóti-, htp. híradócsoport.
ór- és komendánscsoport, A HVP a harcálJásponttól 6 knl_Ie, az eltó, szd.
és a jav, szd. kiir]ete között, a hc, hel. szd. hadtápjától mintegy 2 km
táVolságban tolepü]t.
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A személyi állomány az új vezete§i helyzetüez jól igazodott és min_
taszerű együttmúködést valósított meg, különösen kiemelkedett a folya-
mato§, precíz kirlcsönös információcsere.

A repülés közvetlen kiszolgálásában részL:levő töliógépjárművek fdl-
irészítesére, újratölté§ére kijelölt idóponto]< a hívásla történó harceljáriis
következtében többször vál]tozták. Ezért a mozzanatokat több alkalom]oal
át kellett §zervezni, ez nagylokú rugálmasságot és operatívitást követdtrt
m€ a gyakorlat vezetőjétől, illgtve az ellátó állománytól. Az étkez€sei<
időpontjait több alkalornmdl kelüett átszervezni, ez nagylokú szervez!
készséget, lel,kiismeretes rnunkát követelt az l-es, II-es, vl-os normát
bi/tosító éleImezési ellátópont álIományától,

A dd. sH. telepíte§e, áttelepítése vontatottan került végréhajtásra.
A SH. békeállománya megerő§ítés nélkül a tel€píté§t, bonrtást norma-
idóre nem tudta végrehajiani. A nyári nagy meleg miatt különös figyel_
met fordítottunk a folyamatos ivóvíz biztosítására, az étkezés higiéniájá-
ra, az ijza. töltőrajok tel€púté§i körletéb€n a tűzvédelmi rendszabáilyok
betartásá,ra. Az üza. átfejióhelyot (3 alkaiommal 6 db gk.) habbal oltó
túzoltógépkocsiva1 erősítettük meg.

A gyakorlat ideje alatt 6 gépjárművön kellett kisebb javitá§t végre-
hajtani. A kisjavitásolrat a tábori körülrnények között települt STGYH
állornánnyal kiküldött javítócsoportoklral oldottu.k meg,

Szakharcászati gyakorlat végrehajtása után a hadtápszolgálat teljes
állománya előtt értékeltük a gyakorlat mozzanatainak végrehajtásá,t az
auibbi, szempontok alopján :

- MHKSZ-be helyezés rendszabályainak végrehajtása ;
- a földi léposók besorolásának rendje, anyagolk málházása, olr-

rnányoü< megléte;
_ szükséges ellátási anya8o.k idóbeni, mennyiségi és minós€gi hiz-

tositottsága;

- a személyi állomány tevékeny§ége különböző feladatvégrehajtási
vi§zonyok között:

* a harcászati követélményék gyakorlati megvalcsulá§ának mértéke;
- elméIeti ismeretanyag allna.l,mazásának mértéke ;
- a beosztott állomány v€zetése, kiadott intézkedések tarta],rna;_ egyúttműködés mógszervezése,

J,úrlius hóng,pban keíüLt levezetésre egg RHGY az olapfepülőtéríől
28 km tóvolsógía kijelölt leszőllóhetaen. Az el7átás, kiszolgáIás eróit és
§.:!9r:i! a takarékos§ági szempontok maximális figyelembÉvételével je_
löltiik ki. A gyakortat időtartarnát a gyakorlat vezetése 3 napra tervezte.
Ehhez biztositani kellett a már i§mertetdtt hadtáp funkcionáIi§ részlege-
ken kívül a hajózó-, múszaki és sorállomány pihentetési fettételeit. A feia-
dat végrehajtásához engedély alapján igénybevettük a dd. tábori tórzs-
blitorzatána,k 700Á_át.

Ezen a gyakorlaton allralínaztuk a cSHSz (Itrtp/43) t€lepülésre vo-
natkozó normatíváit, ahol már figyelembe vetltiik az előó RH-GY tapasz-
talatait.

Leszállóhely közvatlen közelébe te{epitettük a startorvo§i részl€et
es a rep. biztosító csoport tdljes eróit és e§zközeit. A leszállóhelytől 1 km
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távolságl,a rcndeztük bc a h,a,i(jzó- ós músu,aki il]omány piheniiht]lyót.
itt t.repitettük az ó]m, ellátórait ós ha,ióz&tkezdr-][, v.€ycsraktárt. űza,
leltijltijhe]Y(]t, PL-2-es tábo.i ]abort. A re. tiza, tö, gjmú,-vek telephclye,t
a leszlrl]tjhr:lytijl 2,5 km távoIságrtl 1cJiiltúk ki a]s rendeztük be, Töltógép-
jár":,úvek oz ismótel1 bevetés lclk('}szítí']súnek idiip(]ntjában az ügy(,let(]s
mr.,, rr]k ut.r.it'r.ir,r kerutl"k pliir, vlrlsra,

,A IiHGY, idejc a]att Vóflrehajtásla k(,rü]t 3_B hs hcl szd, be,vetés,
Ehhcz biz1()sílo11unk 72 t R'f hil.itóanvaqot. n]c]ynck után\Zá]]itiisil1 3

db nagv kapaciti'isú lo üz.r, szá]]ítílgóp j /trm űvel a7 a]aprcpú]ijtérfli] hai-
tottunk Vógr(].

!]gvtb anyaÉ. e]sljsorban a]m, as re. m[iszaki anyag uliinszá]litásiit
)ógi úton oldrlttuk mcl. Ezzal m.gtakirrit()ttunk kb, 200-250 sziil]itó km-1,

Bonyl)lu]1 h(]]vz.,t áI]t e]ij. amik()r ii nagy melegben szintc egyszerf(]
hib:isrldrrLt meg a Vizszii]]ití] ó§ hűtijgripkocsink, A hűtíj gk, a helyszincn
nenl v.)lt.iavjthat(;. igy dd, szintriiI ha]adóktalanul mcgfe]c]íj mennvi\égú
hútij]ádát indilottunk út]Ja. A gyakorlaLon f.]]hasznil]t ]2 t rakótát közú
ton sZá]]ito|tuk_

Kicme]t szcrcp juto|t a ki)rnYczeLvi]de]cmnek. amely széleskórű fel-
viJiigrlsitri is t]]](,ni;rzai munkúval val(isult meg,

Hadlipvczltas szcmpí)nt,iábó) pozitiVum vo]t, hogy a hdt. rep. fiiniik
a harcnap vógón a harcIc)adatrln kivü] a hadtápbiztositás kéIdésC]it is
koordin:ilta

,A lcsZii]]a)h,_lyc1 a megyei p:irt- és á]lami vezetijk is meglátogatták,
ame]yrijl e]ismlróss(,l nyi]aíkoztak,

S.eptember hónapban HM-szemle l@retén beLüI az elöIjáró palancs-
nok tezetéséxel hajtottuk Dégre a ddl7dóT egés"ét érintő 3 napos RHGy-t.
Az e]ij]járó hadtáphelycttes mint a gyakollatvezetőség tagja a dandár te}-
jes hadtápál]Ományával hadtáp szakharcászati gyakorlatot vezetett 1e,

Egv hc, he). szd. biztosító, kiszolgáló-dllátó erőkke] áttelepüIt a hadmű-
ve]eti repülijtérre. A dci. k& hel. alegysége az alaprepü]őtérről hajtotta
végIe fe]adatát,

A HM-szemle idajszakában mozgósitást nem rendeltek el, igy a heli-
kopter-a}egységek közvetlen kiszolgálását, ellátását az ellátószázad o1-

dotta meg, Elláió szd, állományábó] jelöltünk ki hel. alegységek §zámá-
na.k megfelclően 3 irányba tevékenykedó ellátó-kiszolgáló csopontokat,

Az ellátó szd, fennmaradó erói és az anyaJgi készletek egy része a
repülótér kijrzetéből kiVonásra került. Tábori körüilmények közótt üzemelt
a HVP. A kialakult helyzetet bonyolította, hogy ebben az idószakban
az alapkiképzés is io]yt, Az elló, szc. a harmadoiásnak megfelelő létszám-
ma] rendelkezett.

A kapott leladatokat nagy nehézségek árán hajtottuk Végre. A cél-
iIányosság, ope.ativitás eszközeiveL naponta 2-3 alkalommal szerveztük
át a dd. hadtápcsoportosítását, az erókkei, eszközökkel vailó folyamatos
manijverezés tényleges szükségletként jelentkezett, A hadtáp erók, esz-
közók, anyagi készletek szinte megál,lás nélkül mozgásban voltak. A fik-
tiv és valóságos leladatok egyidejú végrehajtása a hadtáp személyi áIlo-
mány teljesítőképe§ségét nagymértékben igénybe vette. Hasznos tapa§z-
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talatokat szeleztünk a helikopterek ].ómeges feltöltéscnek gyakol]ati va,g-

rehajtásábó1,
A HM s:emlebizottság elLenőrizte a dandó,r L|,ijtelékében tégreha1,,

tott légilijDészetet Ez a fe]adat megkövetelte a2 ismóte]t bevetéshez való
fe]kószítés tömeges mértókben tö.ténij alkalmazását (a dd. ósszes gerp,-,

résá vetl a fe]edatban),
Az RHGY egyik 1egbonyolultabb m()zzanata volt - egy szá]], hel.

szd, bevetésse] üza. és ]ijsz. utánszállitás3, a bekcritésben lcvi' gl, dd. harc-
tevékcnységének hadtápbizt osjt ás i ra- A szá]l, hel, szd, átrepülését az()-

nos harcrendben biztosjtotta egy harci heli kopterszázad, A lószer ó5 üza,
kiiakása Lltán a szá]litóhelikopterek sebesültek kiüritését hajtották vég-
re, A hadtáp á)lományára ez kettős feladatot lótt, egyrészt meg ke]lett
oldani a iégieszközók tömeges a]kalmazásának hadlápbiziosjtását, más-
.észt eló ke]lctt kósziteni és a valóságban be kellett málházni a helikop-
terekbe 4 t hordóZolt gáZ.)lajat. 16 t 1ádázott vegyes]ij§Zert. a..bekerítós''
terepszakaszára biztositani kellett 2ó maszkirazott serültet, a repülijtéIen
fogadni kellett a sélúiteket. megszervezni s2ál]itásukat a te]epitett dd.
SH-re. közutakon vi,ssza kellett szá]lítani a kirakott hordózott üzemanya-
got ós lőszert,

A helikopterek berakását egyéb á1lomány igénybevételévei tudtuk
csak megoldani, S2állitási feladat lebonyolítása a dd, teljes á1lományá-
ból összevont szállitó g(:pjármúVekkel tórtén,t, Erij-eszköz meglakaritás.
Valamint rakodási íeladat megg},orsíiáSa éfdekében a]kalmaztuk a rend-
szeresitett rakodásgópesi tés i eszkózeinket. aZonban ezek igénybevéte]e
nem hozta meg az e]várható eredményt, Egységfakományképzés ebben
az esetben nem megoldható. mivel a naqytömegú rakományok helikop-
terbe tc]rtónő bemálházását csak kézi eróve] tudtuk megoldani. Az á]lo-
mánytábtában biztositott rakodógépeink füves 1eszáilóhelyeken mozgás-
képte]enek. igy ezirányú tevékeny§égük csak szimbolikus jelleget öltótt,

A gyakorlatol:. tcLpasztLlataínól mínd?nképpeft ki keLL emelni a ,,BA-
RÁTSÁG-88" gyakorlaton - a ]eszállóhelyi kü]só biztosításokon túlme-
nóen - hdt, el]ó, ezreddel szoros együttműködésben végrehajtott ]égi
úton történii anyag utánszállitást a bekeritésben harcoló hk. z, részére,
Az elló, e, képviselője az elózetesen egyeztetett idópontra - a végrehajtás
előtt 6 órávat - a dd. törzsnél megjelent és részt vett a konkrét meg-
szervezésben. l\ tervezésben résztvett a hc, hel. dd, PK. HTPH, vezeté-
sével a szá]L hel. szd. pk., a biztosító ütó, szd. pk,, MMSZ. főnök, hc. hel.
dd. SZSzF. é5 a Hdm, alo, fótisztje. A szállítandó anyagnemek és anyag-
mennyiségeknek megfelelően kijelöltük és felkészítettük a helikopte-
reket, majd az időközben beérkezett elló. e. anyagszállitó gk, vezetőit is.
A berakást - élm., hordózott üza., eü. ag., lőszer - az időgrafikonban
meghatározott időre mintaszerűen hajtottuk végre, A légi szállitást B db
MI-BT helikopter hajtotta végre és 1 raj MI-24 D hc. hel. oltalmazta. A
kirakás tervezett heiyén ,,erős ellenséges behatás" miatt a leszállás nem
való6ulhatott meg, ezért az új kirakóhelyre a levegóben operatívan kel-
lett elhatározást hozni és a feladatváltozás íüggvényében az együttműkö_
dést meg§zervezni. Erre mindössze néhány perc állt rendelkezésre, Az új
kirakóhelyre a biztosító erők-eszközók - a hk, z. réSzéről - a leszállás
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id€jére nern érkeztek be, így a kirakást a lr,aiózó személyzet hajtotta
végre. Egyidejűleg a hc. hdl. dd. htp, képvis€lóje a hk. z. vezeté§ével kü-
lón megkeresés alapján egyeztette a foganatosí|tandó rendszabályo <at
(anyagok azonnali elszállítása, okrnányváltás stb.). A kirakás után azon-
natl megkezdődött a heükopterek sebesült§zállítá§ra töriténő elókészítése.
A markírozott sérültek beraká§ára a tervezettnél többet kelldtt várni, igy
a légiikötelék pa,r:ancsnoka kezdett ,,id€geskedni", joggal mert fennállt
a veszély.e annak, hogy az ellenség fdlderíti, bsha]iárolja a leszállóhelyet
és csapást mér rá.

A fentiekból azonnal levonható az a kö,\retkeztetés, hogy ,a légi §zál-
lítások végrehajtása, az abban érintettek együttműködése - ami komp-
lex felada;t -, valamdnt a helyzet változá§aira vonatkozó operatívitás
ö§szetettsége vonatkozásában további elméleti és gyakorlati munkát, ki-
munkálást kíván. Az ER1P a koordináciot jól szervezte és vezette, azon-
ban az i]yen jell€ú feladatok végrehajtása nemcsak légi, hanem földi
koordinációt is jelent,

Összességében ezen feladat megszervezéSe és végrehajtása kapcsán
egy sor gyakorlati tapasztalatot sze!:eztünk, új, eddie rnég nem kimunkált
részterületek és részkérdések kerültek felszínre, mint a g- hdt, (e]ló. o.)
és a hc. hel. dd. htp. részérői.

1988-ban végrehajto,tt szakhgrcászati gyalko,rlatok, a helikopter-al-
egységek, dandár RHGY-k tapasztalatairból levonható következtetések:

- dandár htp. tagozat feladatái gyakorlataikon eró-eszköz hiányában
részben csak imitálni tudtuk, ugyanazon állománnyal kell gyakoroltatni
a szd. htp, és dd. htp. tagozat tevékenységéí. Hqdtó,ptörs képes uezetési
és eggéb harci okmónljokat időre és megJelelő íLinőségben munkagraíil:olL
szefint elkészí,teni ;

- a dandár hadtápszolgálatának ,,B" állománya jártasságot szer-
zett közvetlen 1eszállóhelyi biztosításban ;

- a repülőmérnök-rnúszaki szo],gálat végrehajtó alegység€inek nagy
része tábori körülmények közdtt nem tevékenykedett, ezért lakianyai
körülmények közötti békeellátás rendszerét is fenn kellett tartanunk a
hadtápbiztosítás rendszerén belül ;

- a hadtápalegységekból létrehozo,tt kiszolgá]ó c§oportok képesek
önátlóan 2-3 nap idótartamtran feladataikat v€rehajtani;

- a hajózóállomány a vátlszíjas derékszijjal neem tud mit kezdeni
(nem ille§zkedik a hadiruházathoz, a gpi. tártá§káját nem tudja hova el-
helyezni);

-- a feszes együttműködé§nek - külső és belsó - meghatározó je-
lentósége van, a végrehajtas ezek né]kül egysze,rúen nem képzelhetó el.
A HvP az új csoportcsírtásnak megfelelően életképes, a biztosító erők és
eszközök vonatkozásáb.an meg ketl vizsgálni a folyamatos múködóké-
pességhez szükséges ker€tek célszorű rendelkezésre állítását (p1. nincs
külön fedőneve, hir. csop. stb.);

- repúlőharcászati gyakorlatok hadtápbiztosításának megszervezé-
sénél a hadtáp-harcbiztosí,iás gyakorlása valóságban jól integráIható.




