
Visszotekintés o hodműveleti tonfolyomro

J ór o s csó.k M ikló s őrnag a

Az MNVK HDM csF-ség által irányított és felűgy8lt 1 éves hadmű-
veleti tanlolyamot az 1987-19B8, tanévben végeztem e] a Zrinyi Miklix
Kátonai Akadémián, Ma€áról a tanlolyamról beiskolázásom e]ótt c§u-
párt általáno§ és felszíne§ i§mereteim volt8k, m€üyeket fők|ént a korábbi
akadémiai tanulmányaim idószakábarr, az akko.i hadműveleti funfolyam
hadtápha]lgatóival tartott kapc§o]at révén szereztern. Tisztában voltam a
hadmúve}eti tanfo]yam helyével és jdlentó§égével a kato,nqi tanintézeüi
képzés rendszerében és tudtam, ho€y a tladtudományon belúl - döntően
a hadműVészet ágaivail íog]a],kozik. A reszleteket és a tanlolyarn bolső
összetevőit nem kutattam.

Amiért mégis kényszert érzek tapasztalataim közreadására annak oka,
hogy közvetlen munkatársairn, a csapatokná:l és a seregte§ttórzse,kjben
szolgáló l(ollégáim részéról - személyemen keresztü] - oly mértékű
érdeklódés nyi]vánult meg a badműveleti 

'anfolyarn 
egésze iránt, ami

meggyőziitt e téma idiiszerűségéról.
Szinte va]emennyi kórdósben megfogaImazódott, visszá-Visszata,ró

momentumként jelent mog, hogy a VSZ PTT legutóbbi ülésein megerösi-
tett és kinyilvánitott dolktrinális téte]ek milyen hatá§sal lesznek az MN
további feilesztésére. le]f,datai átrendezódéséIe, Ehhez szorosa,n kapc,sol-
ták a hadműve]cti ri:ndc,ltctósű s2á.azfö}di csapai,ainür sZervczcti korszerú-
sítésébői szükségszerűcn következij lónycgi változások kon,krét kihatásait
a ha dtípb iztositás l.,ndszerére.

Töblben felvctctték azt a látszólag egyszerű kérdést,.Mit jelent szá-
momra a hadmúVcleti tanlolyam elvégzése?"

Szilárd meggyiiződéssel jelenithetem ki, hogy a talfo]yam éves ta-
nuimányi programjának struktúrája. a kije]ött ós kiválasztott elóadólk
kóre, a rendelkezésünrkre álló külíóldi és hazai sza]kirodalom és nom utd]-
só sorban talnárainrk megalkuvás nélküüi követe]rnenytámasztása együt-
tesen tették ]ehetővé, hogy világossá valjék és letisztuljanak bennünk
azok az elmé]eti alapok, a,melydk révén látókörünk tovább §zélesedhe.,
tett napjaink aktuális katonapolitikhi kérdéseinek megítélésében.

A tanJotgam eLé óLlított taftulllló,nui köDetelíLénaek a kőDetkezők
Doltak:

- a hadtudornány általános alapjain tlelüI reprodukáilás szintjén
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el§ajátíta,ni a var§ói Szerzódes, a NATo, az UsA, Yalarnirrt Ausztlia ka-
tonai dgktrínájlát és m€valosítá§uk helyzetét, továbbá a nyugati had-
erők f ejilesz€sének al)apvető elveit;

- a hadászat üantárgyon belül megisrnerni az USA es a NATo hadá-
szati atomtámadóeszközeit, alkalmazásuk elveit. A NATO és az osztták
fegyveres erók csoporto§ítá§át, hadászati alkalmazasuk elveit;

- a b,ad,rnúveleni műVé§zet elméletébő1 elsajátítani a gépe§ített had-
test védeLmi és támadó hÉómúvdletbndk aiapjati. Az összfegyverneni had-
sereg hadműveieteindk alapjait, elókészít€siirk, végrehajtásuk é§ vezeté-
sük, továbbá mindendldalú biáosításuk e{vi és gyakorlati kérdeseit. A
koalíciós állományú csapatcsoportositások, a front- és a had§eregrepü-
iő]k, a ho,ni légvéde]ni és csapat!égvédelmi csapatok közötti együttmú-
ködés m,egszervezését és fenntartását, az ellenség egyidejú nagyrnélysé-
gú pusáítását, a nagypontosságú fegyverek, a iolderítő és csapásméró
rendszerek el,]eni véde]em rendszabá]yait, az ellenség elsőrendű fontcs-
ságú obiektumaina|k felderitesét és pusztítását, valamint a saját feldorítő-
cstrpásmérő és felderítő-tűzkomplexurnok hatékony kalrnazását;

- reproduíkálás szintjén ismereteket szgrezni az idegen hadseregis-
meret, a vezetési isrneretok, a csapatok harckészüitsége, a törzsek folké-
§zítése, a hadszintlérismeret tantárgyakbó1.

Az,előiIt tananyag fe}doilgozása előadások, egyéni tanulás, szeminá-
riumok és kcnferenciák, csoportos fogla{kozáso'k, röpíe]adatok, a hadi-
játék elemeiVel korrlbinált gyakorió fogla}kozások forrrráiában kerüt vég-
rehajtásra.

valamennyi tantárgy alapozó elóadá§ait az adott témák legavatot-
talbb ismeróitóil hallgathatiulr, arni lehetóséget nyíljtott arra, hogy a fel-
vetódött kérdóSeinkre, az elma{et és napjaink gyakorlatának ös|szefüggé-
seire úgynevezett ,,első kézból" kapjunk Vála§zt. A lehetőséget jól íelio-
gott saját érdokünktiiil vezérelve minden esetben igygkeztün,k kihaszná]-
ni, prob,li.maérzókenységünknek köszainhetően o1yan kérdésekben sike-
rüIt tiszi-ilnlátásúnkat f okozni, mi rLt péLdúl,LL :

- hi:91,on ke]l é,rte]mezni a Varsói Szerzódós vcdelmi jellegú dok-
tlinájáL a törLónelmi jelentó§égű .,BelJirri nyilatkozaL'' alrpján;

milyen feladatoü<at le re,1- kitúzni és napifenden tarftani azz ország
védelmi kópessége növelése érdekében, iigyelembe véve gazdaságunk je-
lenlegi hdlyzetét és teher,bíró k]ape§ségét. Ezzel szoros ö!§szefüggésben,
melyet azok a tényezaik, ame]),ek meghltáIozó]ag h3tnnk a Magyar Nép-
hadsereg két l|,aderőneme táv]ati fejlesziésére;

- az európai háború§ térségben a Varsói Szorződé§ haderóivel szem-
ben áIló NATO csoportosírtásoLk szervezete. iehetóségei, a haditechnikai
eszközök korszerúsége mennyibcn jelent kihivást számunrkra, milyen
feltétalek között ketil a katonai erócgyensúlyt fenntartani;

- olvesztette_e időszerűségét a hadászati elsó alomcsapás kiváJt§á,
gának jelentősége, az abban ré§ztvevő erók a],kalmazásának rendszere;

- rnilyen körülménydk között klkerülhet sor a honi területerr meg-
vivandó elsó védelmi hadművelet lefolytatására, maximálisan, illetve mi-
ni,rnálisan hány napra teti€tó a hábo,rú k,itörését megelőzó veszélyeáe-

tettségi idó§zak. A hadműveleti rerrdeltetésú szárazföldi csapatotk új szer-
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vezeti struktúrájából adódóan milyenek lesznek a hadmúveletek mutatói.
Ebből eredően millyen készenJéti íokban és feltőltöttségi á]lapotban ke
tariani a csapatokat, milyen lagy§ágrendú anyBgi készlete]ket kell meg-
s,lekítani e§ íennt]artaí]i az állandó harckészültség időszakábarr, mikor
válhat szii}séges§é a népgazdaság mozgósítása és a haditermelés bein-
dítá§a;

- hogyan va]ó§ulhat meg az MN csapatainak vezetése légvédelmi,
i]rletve a szárazföldi had,műveietelk megvívársa idószakában.

A ké,rdések felsorolását még §olráig lehetn:le folytatni, mert a fegy-
vernemi és szakcsEpatok aükalmazásához jrs jolentős számú észrevétel, fe]-
veté§ kapcso,lódott, Egy_egy témán belü felmerűlő kérdésekre a szemi-
náriumok alka[máva1 a tanáfai,nükal közösen kerestük a vá]aszotkat. A né-
zetütköztetéSdk gyákoriságát többe]k között az is indokolt€, hogy a sza_
bályzatolk vonatkozá§ában tervezetekke,l dolgoztunk, amelyelk sokszor ma-
guú<]ban is e],lentmondásoürat hordoztak, ugyanakkor a tervezetskre épüIó
jegyzetek és elóadáso]k nem függet]eníthették azoktó] maguk]at.

Ez a hdlyzet a tanfoúyam végéig kísérrt beúlnürket, aminek persze
pozitiv vonása,i is Voltak, hiszen a teljeS fcdadatok kidolgozá§a során neílr
egyszer rátapinthattu.nk a tervezetek elfi!éJeti tételei gyenge pontjaira is.
Megfoga,lrnezo,tt észlevéte}einket az akadémia illetekes tanszékei folya-
matosan igényelték ós f eldolgoZták.

Szerencsésnek mondhatja magát a hadrnűVei]eti tanfo]yam ál[omá-
nya abból a szempontbó1 is, hogy a hadműveleti rendeltetésú szárazföl-
di osapatok új szervezeteivel, abból adódóan a m€változott leihetőségei-
veJ és az alka]mazás kérdéseivel olyan idószakban fcglalkozhátott, amdly
va,lamennyiünk tevékenységére hosszabb távon is meghatározólag hat-
hat.

Frissen beszcrzett elméleti ismerc\teinket gazdagította a ,,BARÁT-SÁG-88" gyakcrlat. aho1 különiböző beosztásokban tevékcnykedve köz-
vetüenül ,élhsttük át a had§ereg élsó véd€lmi badmúVeletének megterve_
zését, megszervezését és Vezetó§ét, Beteliintést nyerhetünk és részesei
lehettünk a Vezetósi pontokon folyó törz§munkának, a para,ncsnoki el-
határozás megallkctása gya]iol],ati folyam,atának. Hnsznosithgtó tapasz-
talatairrkat a beszámolókon és a záróvizsgán egyaránt felhasználtuk,.r/agy
bizonyításként. vagy mint ellenpéd,aként.

Elményszámba menó elóadásokat hal],gatiiattunk meg a doktrináJi§
tételekról, a hadá§"ati műve]etek tefolytatásáróJ, a lógi, fö}di hadrnűve-
let megvívásáról, a fe{deríiiő_csapásrnérő kopiexumolk szefepéróú, a rádió-
elektronikai ha.c jelentőségéról és nem utol§ósorban a hadtápibiztosítás
feladatainak nagyságrendjé,rő]. összetett.ségéről. Többek között ezen elő_
adások alapoztáik meg a tanfoJyam tananyagának mi]nte8y 60ll'0_át kitevó
telj es íeladatokat, amely6k a gépesített hadtesttó] a fronig bezárd]eg
egymá§ra épülve dolgozzák fel a l€fri§sebb e]méleti a,lapokat, mi]közben
a ,kidoJgozók tiszte]etre rnéltó munkát végezve, versenyt futottalk az idő-
veJ, A telje§ feladatolk fe]dolgozása során bevált a fogla,lkozásvezetók -

azon módszere, hogy tóbb csoportban a beosztásokat a szernélyelk között
folyamatosan cserélve, közös munkával alakuljanak ki a realitást leg,
jobban megközelíthető mego.ldások. Így egy-egy teljes feladaton belü]
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nindenki legelább egyszer lehetett paDanc§rrork, törzsfőntiik, hodmúvel€ti
osztályvezető, feld€rítóf&!ök, rakétatüzer-főntiilr. Sót a ,rnúszaki-, v€yi-
védelmi-, híradófónök, valamint a parancsnok fegJrverzet-technikai he-
lyette§ és a pararrcsno4r tladtáphelyett€§ szerepeben, mélyebb betelrin-
te§t nyerhgtett az adott ,feg}"vern€mi es sza]k€sapat alkalm,aziisi lehetósé-
geit illetően.

Eírben az idöszalkban keső délutánolkie bajoltunk a ierkép felett es
saját kezúleg rögzítettiik a küönböző had,Tnúveleti idök sz€rinüi helyze-
tet, illetve terveztük meg, munkáltuk ki a helyzetbőI következő harctevé-
kenységelk 1efolytartásának rendjét.

Nem egyszer több lehetséges változat szembeállítása útján jutottunk
el a többtényezó§ etremzés€flnkel, számvetesd]rkel megaiapozott legvaló-
színúbb megoldá§dkhoz.

A hád§ereg tdljes f€lad]atok befejeáse idő§za.káig - a gyakortrati
muní<án keresztü szi te ma€átó] érthető természetességgel kerütek bir-
tokunkba a különböző haditechnikai eszközök harcászat_lechnikai adatai,
a szervezetek al,lralrnaási ,formái e6 lehrető§égei, a törzsmunka mód§zere]i,
Vaíamint mindtrzok a pralktikrai ismeretek, aínelyek a kialaku t bjad,mű-
veleti.harcászat]i helyzetek gyors ti§ztázá§át, reális megítelésát és a heüyes
elgondolá§olk kialalkítását s€gítették,eló. Ezeken tú,lmenően jártasságot
szereztűnk a tladmúvdleti oikmányok kidoJgozásában és volt alkalmunk
gyakoroIni a térkép aiapján való je]entésekdt.

Az idegen hadseregismer€tből feldolgozott ternák (NATo csoporto-
sítások és az osztrák hedsereg erej€, lehetóségdi, halrceljárásai) kombi-
nálva a hadszintérismeret t,ananJÉgáva], jó a]épul szolgáltak az illúziók-
tól mentes szem,letletmóduntk kifejlődéséhez. A t]afolyamért közvetlenül
fe]eló§ tanszék vezetójétől több alkalomrna] kaptunk rendkívül értékes
és egyedül a.l1ó beszámolóka , tájékoztatókat az á|ta]'a NATo gyákorla-
tokon megíigyelóként szerzstt tap,aszta[6tdkról. Ezek közül kü.lönö§en
marad]endóak voltalk azotk a gyalkorlati mozzanatok, arne,lyek kinek_kindk
a §zakterü]etéhez kapcsolódtark és alkalrnasnak bizonyu{üak ósszeh.asonli-
ta§dk meg,tételére. nyen volt például a száliitrá§ok meg§zervezé§e é§ vég-
rehaj,tása, a gyakorilaton kia,I€]kitott ollátási rendszejr é§ napjaink l€-
ko,íszerűbib §zámítrástechniká jának kapcsolata, tá]bori körülménygk kö-
zötti alkalmaZá§sa,l.

A hadmúveleti, hadászaiti kérdésekkel íoglalkozó tananyagot po]iti-
kai tantárgya,k (fi]ozófia, szociológia, had.igazdaságtarIr) és egyéb ai,|aláno§
ismereteket bővitó előadások egészítették ki. Felkészülésünk részének te-
kinthetően azo]k a ianulrnányi kirándulások, amelyeket célirányosan a
hávi tanulónapok keretében rendeztün]k. Ezeken a progr,amokon sillrerült
betekintést nyerni egyes nagyvállalatok életébe, ez által személyes tapasz-
ta.la,to|kat szerezni a mai ma€yar gazdaság vallóságábol. Érdekes vélemé-
nyeket kaptun'k a bennünket foglg,]]koztaItó közérdakű kérdésetkre mirrrd
a gazdasági vezetíü, mind pedig a munlkásqk részérő1.

Felha§ználtuk a tanulínánYi kirándulásainkat €y-egy §peciális re!r-
deltetésű katonai szervezot tevékenységének megi§merésére is. Jártunk
például a hadihajos dandárnál, a Mislkolci helyőrségben di§Zlokaüó köz-
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portjdhadtáp sz€rv€zeüdkné], v,a,}amint v€yivéd€líni, c§apatlégvédel,mi, ho-
ni l€védelmi egység€lket ,ismortünlk meg.

A h,adműveleni b,rrfolyam 11 honapjra, mint időinterva]Iuín rövidnelr
tűnhet, azorrb;arr ha az elsajá}íított e ína&i e§ gyBkorlati isuneretanyagra
gondoJok, alrko,r ha.llaílanu[ tartalna§ idósza]knak értgkelhetó.

A tanfolyam rr,erncsai< tudiishan, de gondolkodrismódjban, szenl€,letbeír
adott - mrás}rot ai,igüra ,meg§zereáető - olyun töbletet, amellyel ídl-
ké§zülts€ii,nk €yiará.nt gazdegodott, Ezekból a üapasztalataidkbol is ér-
zéke),hető, hogy a hadrnűv€.leti tanfolya.rnot feltétlenü sziiksége§nek tar-
tom, mert elméleti ai).apokat ti§ááz, ö§§zefüggésdlíre mutat rá, gyakor-
lati tevékernységekre képez oly módorr., ahogyaal a rendel,kezésre áJ,ló szak-
irods.lrrnakból önképze§ vagy továbbképze§ útjá,n az sernnirképp seín va-
Iósíttlató ,rneg,
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