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A HADTÁPBIZTOSfTÁS ELMl:LETE 

A front hadtápról 

Pártos János ezredes 

A hadművészet időszerű kérdéseivel foglalkozó újabb irodalmi források 
nagy teret szentelnek a front tevékenységével összefüggő elemzésnek. Vonatkozik ez 
a front hadtápbiztosításának elméleti és gyakorlati kérdéseire is. 

Ezen belül - számos egyéb kérdésen túlmenően - az alapkérdések közé 
tartozik, hogy a front és annak hadtápja feladatait milyen nagyságrendű, milyen 
kategóriájú erőkkel, eszközökkel, milyen kapacitással oldja meg. 

A kutatások, elméleti kidolgozások során különösen a koalíciós állományú 
frontok hadtápbiztosítási kérdéseire irányul nagy figyelem, azonban nem elha
nyagolható kérdés a front hadtápbiztosítás néhány elvi, eddig a magyar szak
irodalomban kevésbé kimunkált kérdésének kissé részletesebb elemzése, fögget
lenül attól, hogy az adott front koalíciós állományú, ún. ,,tiszta" egynemzetiségű 
frontot képez. E körülmények iodokolják többek között a front ellátó dandárral, 
a front hadtáp új szervezeteknek megfelelő szétbontakoztatásával összefüggií 
kérdések kissé részletesebb elemzését, melyre a szerző jelen cikkben is vállal
kozott. 

Mindezeket figyelembe véve - a vonatkozó szovjet szakirodalomra támasz
kodva - abból célszerű kiindulni, hogy a Varsói Szerződésben részt vevő azon 
államok fegyveres etőinél, melyek frontot (frontokat) szerveznek feltétlenül 
szükséges, hogy rendelkezzenek meghatározott mennyiségű hadtáp magasabb
egységgel, egységgel, melyek - a korszerű hadműveleti követelményeknek meg
felelően - a támadó csapatok követésére alapvetően alkalmasak. 

A fronthadtáp állománya nem állandó, állományát és készenlétét azoknak 
a seregtesteknek az igényei határozzák meg, amelyek biztosítására az adott front
hadtáp hivatott. Allományában, a főbb hadszíntereken általában az alábbi had
táp magasabbegységekkel, egységekkel és intézetekkel számolhatunk: 2-3 front 
anyagi biztosítási dandár; 2 front mögöttes bázis; 1 önálló rakétaüzemanyag-szál
lító század; 2 rakéta-üzemanyag raktár; 2-3 csővezeték építő dandár; 2 gép
kocsi szállító dandár 2-3 közúti komendáns dandár; 1 hídépítő dandár; 1-2 
önálló közúti komendáns zászlóalj; 2-3 önálló útépítő zászlóalj; 2-3 önálló híd
építő zászlóalj; 3-4 vasúti dandár; 5-6 előretolt kórház bázis; 2-3 mögöttes 
kórház bázis; 5-6 önálló sebesültszállító zászlóalj; 8-10 önálló egészségügyi osz
tag; 1-2 önálló sebesültszállító repülőezred; 1 hadtáp őrhadosztály. 

A hadtápbiztosítás korszerűsítésével összefüggésben a teoretikusok többek 
között arra a következtetésre jutottak, hogy a vezethetőséget lényegesen javítja, 
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ha a különböző szervezeti felépítésű, működési, vezetési rendszerű hadtáp szer
vezeteket összevonják és „összfegyvernemi" típusú szervezetekbe integrálják. 

Ezzel mindazon „évszázados" tapasztalatok hasznosíthatók a hadtáp veze
tésben, amelyek a klasszikus csapatvezetésben felhalmozódtak, az eddig „szórt'' 
szervezetek vezethetőbbé és ezáltal hatékonyabbá, alkalmazhatóbbá válnak. 

Erre a felismerésre alapozva indult meg a szovjet hadseregben és ennek 
nyomán a VSZ más hadseregeinél az 1980-as évek kezdetétől a hadműveleti 
szintű hadtápszervezetek „összfegyvernemi" összevonása. E folyamat jelentős 
állomásaiként jelent meg az összfegyvernemi és harckocsi hadseregekben, így 
néphadseregünkben is az ellátó dandár, egészségügyi ezred. Ezzel összefüggésben 
került a szervezetből a Varsói Szerződés fegyveres erői által szervezésre kerülő 
frontoknál a front anyagi biztosítási dandár, ezért ez utóbbival mint viszonylag 
új hadtáp szervezettel, célszerűnek tartjuk kissé részletesebben foglalkozni. 

A front dandárának az a rendeltetése, hogy biztosítsa a meghatározott nó
menklatúra és mennyiség szerinti fegyverzet, lőszer, üzemanyag, élelem, műszaki, 
vegyivédelmi anyag, híradó eszköz és egyéb anyagi eszköz, különleges esetekben 
víz tárolását, a csapatokhoz történő kiszállítását, a lánctalpas és gépjármű techni
kai eszközök tömeges feltöltését, a hadtáp technikai eszközök javítását és egyéb, 
a csapatok biztosításához szükséges feladatok ellátását. 

A dandár teljes állománnyal általában egy irányban (egy körzetben), illetve 
erői és eszközei megosztásával két irányban (két körzetben) tevékenykedhet. 

Egy-egy front ellátó dandár általában 1-2 hadsereg, valamint az ezekhez 
ellátásra utalt magasabbegységek és front közvetlenek ellátására képes. A dan
dár állományában általában a következő szervezetek tartoznak: 

- dandár parancsnokság; 
- front raktárak (tüzérségi, üzemanyag, élelmezési, ruházati, páncélos, gép· 

jármű technikai, híradó, egészségügyi, közúti, térképész, állategészségügyi, kato
nakereskedelmi); 

- 4 szilárd anyagszállító zászlóalj és egy önálló üzemanyag-szállító zászlóalj 
(ezen utóbbin belül egy szállító század a hadsereg repülő egységek és alegységek 
üzemanyag-szállítására); 

- önálló hadtáp javító-helyreállító zászlóalj; 
- önálló kiszolgáló zászlóalj; 
- önálló tömeges üzemanyagfeltöltő század; 
- önálló vízszállító század (csak sivatagi körzetekben); 
- két mozgó sütőüzem ; 
- tábori futárposta állomás. 
a) A front ellátó dandár vezetésére a dandár parancsnokság hivatott, mely

nek állományába parancsnokság, törzs, politikai osztály és szolgálatfönökök tar
tozhatnak. A dandár törzs alapvető vezetési szerv, mely anyagi biztosítási, szállí
tási osztályokból, valamint személyügyi, kiképzési, komendáns, rejtjelző és ügye
leti alosztályokból tevődik össze. 

A dandár belső és külső híradását a híradó század biztosítja, mely rádió, 
távbeszélő, távíró vonalépítő szakaszokból és javítóműhelyekből áll. 

b) A front raktárak a rendeltetés szerint beérkezett és kiürítendő anyagok 
átvételét, nyilvántartását, megóvását, őrzését, kiszerelését, komplettírozását, útba
indítását (kiadását) végzik. A tüzérségi raktáraknál ezenkívül löszerbeszabályo
zási munkák folynak. 
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A raktárak kapacitását általában a következő adatok jellemezhetik: 
- 500 vagon lőszert, 10 OOO m3 üzemanyagot, 400 tonna élelmet, 200 tonna 

ruházati anyagot, 800-800 tonna páncélos, illetve gépjármű technikai anyagot, 
400 tonna műszaki, 50 tonna híradó anyagot, a katonakereskedelmi raktár ré
szére 30 tonna különböző cikkféleséget tárolhat. A térképraktárban 30 millió 
térképlap tárolásával, kezelésével számolhatunk. 

Valamennyi raktár alkalmas arra, hogy szükség esetén egy-egy részleget 
különítsen ki. 

A raktárak a dandárparancssok alárendeltségében vannak, azonban olyan 
szakkérdésekben, mint például az anyagok fogadásának, nyilvántartásának, őrzé
sének, komplettírozásának, szállítmányok előkészítésének, az anyagok kiadásának 
rendje, a megfelelő fegyvernemi és szolgálatfőnök, szakcsapat parancsnok utasí
tásait hajtják végre. 

c) A szilárd anyagot szállító önálló gépkocsi-szállító zászlóaljak rendelte
tése az anyagi eszközök csapatokhoz, illetve a front (hadsereg, hadtest) raktárak
hoz történő szállítása, valamint a dandár raktárainak átszállítása áttelepülés 
során. Egy zászlóalj teherbíróképessége általában 1900-2000 tonna. 

d) Az önálló üzemanyag-szállító zászlóalj rendeltetését az üzemanyagnak a 
front raktártól a hadsereg és a front közvetlen csapatok raktáráig történő szállí
tasa képezi. Teherbíróképessége 1600-1700 tonna. 

e) Az önálló hadtáp technikai javító-helyreállító zászlóalj rendeltetése a 
hadtáp technikai eszközeinek és gépjárműveinek kis- és közepes javítása. A zászló
alj 3 javító századból áll, ezek: gépjármű és technikai eszköz, üzemanyag tech
nikai eszköz, élelmezési, ruházati és egészségügyi technikai eszköz javító század. 

A zászlóalj a meglevő kapacitásával egy nap alatt képes: 

- gépjárművet és műszaki technikát 20 db-ot; 
- üzemanyag tároló eszközt 70-80 m3-t, csővezetéket 50-60 folyómétert; 
- élelmezési technikát 20 db-ot, egészségügyi technikát 35 db-ot, ruházati 

technikát 10 db-ot megjavítani. 
f) Az önálló kiszolgáló zászlóalj a dandár települési körzetének műszaki 

berendezését, az anyagi eszköz ki- és berakási munkáit végzi és őrzés-védelmi 
feladatokat lát el. Egy műszaki, két rakodó századból, egy-egy őrzés-védelmi 
és javító szakaszból áll. 

A zászlóalj egy nap alatt általában: 
- 45 árok típusú fedezéket, 5 fedett árkot, 3 vagon anyaghoz összesen 

mintegy 35 ezer m3 földmunkát képes végezni; 
- állományával és rakodástechnikai eszközeivel 7-8 ezer tonna anyagi eszköz 

kirakását-berakását látja el; 
- telepíthet egy diszpécser pontot, 20 forgalomszabályozó pontot és beren

dezhet, fenntarthat 50 km gépkocsi utat. 
g) Az önálló tömeges üzemanyag-feltöltő század viszonylag újtípusú hadtáp 

elem. Rendeltetése a technikai eszközök ütemes üzemanyag-feltöltése. Üzemanyag
szállító szakaszból és üzemanyag-feltöltő szakaszból áll. A század képes egy 
hadosztályt 1,5-2,0 óra alatt utántölteni. 

h) Az önálló vízszállító század 1 fordulóval közel 150 m3 vizet képes szállí
tani. 
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i) A mozgó sütőüzemek a front saját sütöüzemmel nem rendelkező csapa
tait és intézeteit látják el friss kenyérrel. Napi kapacitásul 18 tonna kenyér ké
szítése. 

j) A mosoda osztagok a fehérnemű mosatását és javítását, a felsőruházat 
mosását és utánszínezését végzik. Egy osztag egy nap alatt 5600 kg szárazruh.1 
mosását képes elvégezni. 

Összességében egy ellátó dandár átlagosan két hadseregből és front közvet
lenekből álló csoportosítás, két napos tartalékát tárolhatja, ebből egy napi kész
letet a raktárak és szállító zászlóaljak gépjárművein, a másik napi készletet a 
földre rakva. Egy fordulóval 9,5 ezer tonnás rakományt képes felemelni. A 
dandár biztonságosan széttelcpült elhelyezését 400 és több km2-es terület biz
tosíthatja. 

A front egyéb hadtáp elemei a korábban ismertektől nem különböznek 
Kapacitásuk, működési elveik megegyeznek „A csapatok (erők) hadtápbiztosítása 
hadműveletben" c. MNHF-ségi kiadványban foglaltakkal. 

Sajátos helyzettel kerülünk szembe, ha egy adott koalíciós frontba más 
nemzetiségű hadműveleti magasabbegységek, egységek és csapatok tartoznak. Ezek 
rendszerint meghatározott hadtáp magasabbegységekkel, egységekkel és intéze
tekkel rendelkeznek, szervezeteik, készleteik általában azonos típusúak, az Egye
sített Fegyveres Erők hadtápszervezeteinél meglevő kapacitásokkal, lehetőségek
kel. 

Legbonyolultabb feladat a hadtápnak azt a feltétlenül szükséges részét meg
határozni, amely a nemzeti honvédelmi minisztériumok alárendeltségéből, a front
nak átadott nemzeti csapatok közvetlen biztosítását szolgálja. Ezt az egyes nem
zeti hadseregeknél általában a központhadtápból különítik ki. 

E kikülönített szervezeteket (nevezhetjük központhadtáp előretolt lépcsőnek) , 
olyan számvetéssel szükséges létrehozni, hogy - a csapat és hadsereg hadtáppal 
együttesen - biztosítsák a koalíciós front állományába átadott nemzeti csapatok 
szükségleteinek kielégítését a hadművelet végéig, mely azt jelenti, hogy rendel
kezniük kell a hadműveletre elegendő (mintegy 20 napos) készlettel, az adott 
nemzeti seregtest működését biztosító közúti-, vasúti csapatokkal, gépkocsiszállító 
eszközökkel, a központhadtáp előretolt lépcsőjétől a hadsereg ellátó dandárig 
(had rest ellátó dandárig) történő szállításhoz; a szükséges mennyiségű tábori 
kórházi ággyal, sebesülclciürítő eszközzel. 

A felsorolt feltételek teljesítéséhez koalíciós front keretében működő egy 
szövetséges hadsereg (hadtest) biztosítását végző központhadtáp előretolt lépcső 
szervezet - a hadsereg (hadtest) állományától függően - általában 1 központi 
ellátó dandárral (megközelítően azonos szervezetű a front ellátó dandárral) ; 
1 közúti komendáns, 1 vasúti dandárral; 2-3 egészségügyi dandárral, (amely 
megközelítően azonos szervezetű lehet a front előretolt kórház bázissal) rendel
kezhet. 

A központhadtáp előretolt lépcső vezetésére speciális szervezet kerülhet 
létrehozásra, vagy pedig e funkciót a nemzeti honvédelmi minisztérium megfelelő 
hatáskörrel rendelkező operatív csoportja látja el. 

Ha a szövetséges ország frontot hoz létre, ebben az esetben a csapatai biz
tosítására nem feltétlenül szükséges külön mozgó központhadtáp szervezeteket 
és eszközöket kiküldeni, e feladatokat közvetlenül a fronthadtáp végezheti el. 
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A koalíciós hadsereg (hadtest) állományába önálló magasabbegység(-ek) át
adása esetén ennek biztosítására gépesített lövész, illetve harckocsi hadosztályon
ként 1 szállító zászlóaljat (1300-1800 tonna) és 1-2 önálló egészségügyi osztagot 
célszerű kikülöníteni. Nagyon fontos feltétel, hogy az adott hadosztály, főleg 
azokból a speciális eszközökből, amelyekkel a koalíciós állományú hadsereg 
(hadtest) nem rendelkezik, növelt készletekkel rendelkezzék. 

Nem érdektelen annak rövid áttekintése, hogy az új, korszerű hadtáp szer
vezeti elemek mennyiben befolyásolják a front hadműveleti szétbontakozását, 
például abban az esetben, ha a front támadó hadműveletet készít elő. 

A hadműveleti szétbontakozás összetett fogalom. Olyan feladatokat foglal 
magába, mint a békében meglevő és az első hadművelet során létrehozásra ke
rülő front és hadsereg hadtáp csoportosítás megerősítése; a hadtáp magasabbegy
ségek, egységek és intézetek előrevonása és átcsoportosítása az állandó helyőrs::
gekből és a megalakulási körletekből a várható tevékenységek sávjába és kör
leteibe; az anyagi eszközök tömeges szállításának végrehajtása állandó raktárak
ból tábori raktárakba. Mindez az anyagi eszközök háborús lépcsőzésének, a had
tápvezetés rendszere szétbontakozásának figyelembevételével kerül megvalósí · 
tásra és az ellátási feladatokra orientálva, a hadászati-hadműveleti készletek 
széttelepítését is magába foglalja. 

A fronthadtáp hadműveleti szétbontakoztatása érdekében a hadtáp telep[
tése, a közlekedési utak és helyi hadigazdasági bázisok felhasználása érdekében 
a fronthadcáp részére hadtáp sáv kerül kijelölésre, amely az adott szuverén állam 
területének részét képezi, és amelynek sávhatárait - a VSZ politikai tanácskozó 
testületének döntése alapján - általában csak a legfelsőbb főparancsnokság direk
tívája határozhatja meg. Ennek különösen akkor nagy a jelentősége, amikor egy
egy front szétbontakoztatása a koalícióba tartozó több állam területét érinti. 

Altalános elvként fogadhatjuk el, hogy egy-egy koalíciós állományú front 
hadtáp sáv mélységét - alapvetően a hadszíntér politikai, adminisztratív felosztá
sától függően - rendszerint az érintett szövetséges szocialista ország(-ok) állam
határa képezi, figyelembe véve, hogy a hadtáp sáv mélységének növelése egy 
ország területének határain túl jelentősen bonyolíthatja, nehezítheti a hadtáp
biztosítás kérdéseiben az érintettek közötti együttműködést. Ennek illusztrálására 
elegendő, ha csak nyelvi nehézségeket, az adott országok között esetlegesen meg
levő közigazgatási berendezést, hatásköröket stb. említjük. 

Ilyen esetekben azzal kell számolni, hogy a koalíciós front hadtáp sávjának 
korlátozott mélysége, valamint e területen az adott szövetséges honvédelmi mi
nisztérium központhadtápja meghatározott részének, valamint a honi légvédelmi 
csapatoknak és a fegyveres erők más haderőnemeinek elhelyezése, a fronthadtáp 
magasabbegységek, egységek és intézetek - hadműveleti elgondolásának meg
felelő - széttagolt elhelyezéséhez bonyolult körülményeket teremt. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a fronthadtáp elemek szétbontakoztatá
sának azokat a körülményeit sem, hogy rendszerint a fronthadtáp sávjában bont.1-
koznak szét a front légierő biztosítására létrehozott hadtáp elemek, anyagi bázi
sok és repülő technikai egységek is. Mindezek átgondolt együttműködést tesznek 
szükségessé. A feladat megoldása akkor lehetséges, ha az erők és eszközök el
helyezése a koalíciós front hadtáp sávjában, a front hadtáptörzs által kidolgo
zásra kerülő egységes terv alapján történik. Alapvető szabályként kell elfogadni 
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azonban, hogy ezt a tervet a front parancsnokságoknak az adott ország fegyvere~ 
erői központi (felső) vezető szerveivel szükséges egyeztetniük. 

Abban a sajátos helyzetben, ha a koalíciós front állományába egy nemzeti 
összfegyvernemi, ilJetve harckocsi hadsereg vagy hadtest saját nemzeti területen 
bontakozik szét, az adott hadsereg (hadtest) részére önálló hadtáp sáv kerülhet 
kijelölésre, különösen akkor, ha az adott seregtest önálló hadműveleti irányban 
kerül alkalmazásra, illetve, ha az adott nemzeti hadsereg deszant elleni véde
lembe megy át. Ilyen hadsereg (hadtest) hadtáp sáv ugyancsak - az előbbiek 
szerim egyeztetett - front direktívában kerülhet kijelölésre. 

A szovetséges hadseregek hadtápjának közvetlen szétbontakoztatását az 
elokészített tervekkel összhangban annak az országnak a nemzeti központi hadtáp 
~zervei végzik, amely a hadsereget (hadtestet) a koalíciós front állományába ki
különíti. 

A front hadtáp csoportosítás létrehozásánál legcélszerűbb azt az elvet ko
vemi, hogy a hadsereg (hadtest) hadtáp tagozat a teljes hadművelet folyamán 
az általa biztosított csapatok közvetlen közelében tudjon tevékenykedni (azoktól 
nem kevesebb, mint 100-125 km-re) és képes Jegyen ilyen feltételek mellett 
naponta a felhasznált anyagi készletek utánpótlására, a sebesültek és sérültek 
ki ürítésére. 

* 
A front hadtáp felépítése támadó hadmííveletben általában a köt·etkezó 

lehet: 

- a hadtáp csoportos1tása azon első lépcső hadseregek (hadtestek) közvetlen 
biztosítására, melyek a fő és másik csapások irányában működnek; 

- a hadtáp csoportosítás a Hadműveleti Manőver Csoport ütközctbcvetés.'.!
nek és tevékenységének, valamint a második lépcsők, tengeri és légi deszantok 
biztosítására; 

- a hadtáp csoportosítása a front valamennyi csapata biztosítására; 
- a hadtáp erő- és eszköztartalékai. 

a) A főcsapás irányában működő első lépcső hadseregek (hadtestek kö;:
vetlen biztosítására hivatott hadtáp csoportosítás az adott csoportosítás tcvékeny
.égének irányában helyezkednek cl, a peremvonaltól mintegy 60-120 km távol
~ágra. 

E csoportosítás alapját a front ellátó dandár képeú anyagi eszközkészletei
vcl. Tartozhatnak ide ezenkívül gépkocsiszállító, közúti és vasúti csapatok, csö
vezetéképítő magasabbegység(-ek), előretolt kórházbázisok (egészségügyi dandú
rok), sebesültkiürítő zászlóaljak és egyéb mozgékony hadtáp csapatok és intézetek. 

Elvként kell elfogadni, hogy a front ellátó dandár ne legyen távolabb a 
hadsereg (hadtest) ellátó szervezettől egy félnapi gépkocsi útnál, azzal a szam
vetéssel, hogy a hadsereg ellátó dandár (hadtest ellátó szervezet) naponta fel
tóltésre kerülhessen, ezért az ellátó dandárok a peremvonaltól általában 100-120 
km-re bontakoznak szét. Ez a távolság lehetővé teszi, hogy a dandár 2-3 napig 
települhessen egyhelyben, elhelyezkedésükhöz mintegy 300-400 km2 területet fog
lalnak el. Minden esetben törekedni kell arra, hogy a hadsereg ellátó dandártól 
ne távolodjon cl egy napi gépkocsi fordulónyi távolságnál jobban. Az első tele
pülést célszerű vasútvonal mentén végrehajtani, ami lehetőséget teremt, hogy 
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részére az anyagi eszközöket vasúton, kirakó állomásra kiszállítsuk és így saját 
gepkocsiszállító eszközeit a csapatokhoz való kiszállításra használhassa fel. 

A front állományába a hadművelet során beérkező hadtáp magasabbegysé
geket, egységeket, intézeteket a helyzettől és rendeltetésektől függően a vasúti 
helyreállító végpontjain célszerű szétbontakoztatni, vagy - amennyiben nem vas
úthoz kötöttek - rendeltetésüktől függően a hadsereg sávjában előremozgatni 
olyan számvetéssel, hogy azok rövid idő alatt beavatkozhassanak az ellátásba. 

Ha a front a hadműveletek kezdetére csak egy ellátó dandárral rendelkezik, 
célszerű olyan módon szétbontakoztatuli, hogy alapvető állománya a főirányban 
támadó csapatok biztosítását szolgálja, míg erői egyrésze azon csapatok biztosítá
sára kerüljön felhasználásra, amelyek a másik irányban támadnak. 

Az egészségügyi intézetek szétbontakoztatása a hadműveletek kezdetére cél
szerű a következők: 

- a peremvonaltól 60-120 km-re bontakozik szét részlegenként, a vasút
vonalak közelében az a front mögöttes kórházbázis, melynek a legközelebbi kör
zetében levő katonai kórházak átadásra kerülnek; 

- a hadseregek (hadtestek) támadási sávjában kerülnek előrevonásra az 
előretolt kórházbázisok (egészségügyi dandárok) készenlétben a hadművelet so
rán történő szétbontakozáshoz. Amennyiben a front a hadművelet kezdetére nem 
rendelkezik mögöttes kórházbázissal, az előretolt bázisok (egészségügyi dandárok) 
korábban szétbontakozhatnak. 

Az önálló egészségügyi osztagok a második lépcső csapatok és front tartalé
kok közelében helyezkednek el, az ellenség által mért tömeges csapások követ
kezményeinek felszámolásában történő részvételre. 

A számvetéseknél célszerű figyelembe venni, hogy a hadműveletek kezdetére 
valamennyi első lépcső hadsereg (hadtest) sávjában olyan mennyiségű egészség
ügyi intézet bontakozzon szét, amely képes a sebesültek fogadására a hadmű
velet első két-három napja folyamán. 

b) A Hadműveleti Manőver Csoport ütközetbevetésének és tevékenységének 
biztosítására a front hadtáp csoportosítását a front hadtápból viszonylag nem 
nagy, ugyanakkor mozgékony és manőverezőképes erőkből hozzák létre az ellátó 
dandár, gépkocsiszállító és közúti csapatok, tömeges üzemanyagtöltő századok, 
front előretolt kórházbázisok és egyéb hadtáp szervezetek állományából. E cso
portosítás létrehozásánál azt az elvet követik, hogy kapacitása és készletei 
feleljenek meg az adott Hadműveleti Manőver Csoport teljes mélységű feladata 
biztosításának. A csoportosítást a fontos, elsődleges anyagok szállításához a fő
erőktől elszakadó csapatok légi kiürítésére, katonai szállító repülőgépekkel erő
síthetik meg. Ezek a csoportosítások a Hadműveleti Manőver Csoport és a má
sodik lépcsők ütközetbevetési terepszakaszainak közelében bontakoznak szét a 
„front hadtáp első lépcső"-t képeznek. A front hadtáp első lépcsőt általában a 
front hadtáp törzstől kikülönített operatív csoport vezeti. 

A front hadtáp első lépcső erőinek és eszközeinek egy része átadható a had
műveleti manővercsoport hadtáp megerősítésére. Emellett a front hadtáp első 
lépcső ideiglenesen állományba veheti a Hadműveleti Manőver Csoport hadtáp
jából azokat a hadtápegységeket és intézeteket, amelyek nem rendelkeznek meg
felelő mozgékonysággal és így kevésbé vonhatók előre az ellenség mögöttes terü
leteire. 
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E csoportosítást előre létrehozzák és a manővercsoport, illetve a második 
lépcső ütközetbevetésének terepszakaszától 50-80 km-re bontakoztatják szét, a 
front ellátó dandár és más front közvetlen hadtáp csapatok állományából. E cso
portosításba egyes hadtáp szervezetek az első lépcsőben támadó seregtest had
tápok erőiből és eszközeiből is kerülhetnek A front ellátó dandár (vagy erőinek 
egy része) ebben az esetben az ütközetbevetés terepszakaszától rendszerint nem 
többre, mint 50-80 km-re bontakozik szét és készül fel a feladat végrehajtásár:i. 

c) A front hadtáp azon csoportosítása, amely a front valamennyi csapatát 
biztosítja az alapvető közlekedési irányokban, a hadtáp sáv mélységében helyez
kedik el, általában a peremvonaltól 200-500 km-es mélységben. Rendszerint a 
front mögöttes bázist és részlegeit, a vasúti, közúti és gépkocsiszállító magasabb
egységeket, egységeket, csővezetéképítő magasabbegységeket, a hadtáp őregysé
geit, a mögöttes kórházbázisokat, kiürítő és egyéb hadtápegységcket és intézete
ket foglalja magában. 

A front mögöttes bázisok rendszerint a front. hadtáp sáv mélységében a 
vasúti irányok mentén bontakoznak szét. Egy-egy bázis mélysége 80-100, széles
sége 40-50 km lehet. Alárendeltségükbe anyagi készletekkel együtt állandó rak
tárak is kerülhetnek. Az anyagi eszköztartalékok csapatokhoz történő közelítése 
érdekében a megindulási helyzetben a front mögöttes bázis részlegeket célszerű 
ha minél előbbre, azonban a peremvonaltól nem közelebb mint 200 km-es mély
ségben helyezik el. 

A front mögöttes bázist célszerű az alapvető vasúti irányokban 2-3 körzet
ben szétbontakoztatni. Távolságuk a megindulási helyzetben a bázisok rendelte
tésétől és mennyiségétől függően a peremvonaltól 60-80-tól 200-300 km-ig ter
jedhet. 

A front mögöttes bázis szétbontakozásának rendje mindenekelőtt mennyisé
güktől és a front állományába történő beérkezésüktől függ. Így, ha a hadművelet 
kezdetére a front csak egy front mögöttes bázissal rendelkezik, annak alapvető 
állományát célszeru a fő vasúti irányban szétbontakoztatni, a másik irányban 
pedig bázis részleget kikülöníteni és célszerű ebben az esetben az ideiglenes 
átrakó körlet szétbontakoztatásához egy bázis részleget tartalékolni olyan célból, 
hogy a vasút helyreállításának ütemében mozogjon előre. 

Abban az esetben, ha a front két mögöttes bázissal rendelkezik, mindegyik 
egy-két vasúti irányban bontakozhat szét, olyan helyzetben, amikor idő hiányá
ban a hadművelet kezdetére a front mögött<.:s bázis hiányzik, az adott állandó 
raktárak munkájának irányítására és munkájuk koordinálására a front hadtáptörzs 
operatív csoportot különíthet ki. 

A front mögöttes kórházbázisokat célszerű az alapvető vasúti irányokban 
2- 3 körzetben szétbontakoztatni. Távolságuk a peremvonaltól, rendeltetésüktől 
és mennyiségüktól függően 60-80 km-től 200-300 km-ig terjedhet. 

A csővczetéképítő dandárok az állandó csővezetéktől és a front mögöttes 
bázis üzemanyagraktáraitól, vagy a központi fővonali csővezetékektől bontakozhat 
szét a front ellátó dandárokig és a légierő bázisáig. Ezen kívül folyó akadályon 
történő üzemanyag átszivattyúzásra, rombolt vasúti csomópontok megkerülésére 
és a nagymennyiségű üzemanyagot tároló raktárakból is felhasználhatók üzem
anyagok széttelepítésére. 

Ha a front 2-3 csővezetéképítő dandárral rendelkezik, lehetőség adódik 
több csővezeték kiépítésére a csapatok támadásának egy, vagy több irányában. 
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d) A front hadtáp tartalék ero1 es eszközei a csapatok tevékenységének 
irányában helyezkednek el. Elhelyezésüket az motíválja, hogy rövid idő alatt 
jussanak ki az egyes váratlanul felmerülő feladatok végrehajtására; a csapatok 
harckészültségének helyreállítására és a hadtáp erőinek cs eszközeinek hadműve
let során történő kifejlesztésére. 

A front hadtáp tartalékba a hadművelet kezdetére célszerű a következőket 
besorolni: lőszer és üzemanyagkészletekkel rakott szállítógépjármüveket, előretolt 
kórházbázisokat, önálló egészségügyi osztagokat, mögöttes kórház bázis részlege
ket, vasúti, közúti, csővezeték építő és egyéb hadtápegységeket, intézeteket. 

Légideszant alkalmazásának tervezése során fontos, hogy előre figyelembe 
vegyék a szükséges erők és eszközök kikülönítését. 

A hadművelet során a hadtáp magasabbegységek, egységek és intézetek 
áttelepítése a csapatok hadtápbiztosítása megszervezésének terve szerint valósul 
meg, melyet - a szövetséges hadtáp vezető szervek javaslatait figyelembe véve -
front hadtáp törzse dolgoz ki. A hadtáp áttelepülése alapvetően a csapatok előre
mozgásának ütemétől és a helyzetadta körülményektől függ. 

Elvileg a front ellátó dandár és az előretolt kórházbázis távolsága a biztosí
tandó hadseregek (hadtest) csapataitól nem haladhatja túl a front szállítóeszközök 
félnapi futását (kb 150-200 km), amely a hadseregeknél felhasznált anyagi esz
közök .naponta történő pótlását és az időbeni egészségügyi segélynyújtást és sebe
sültkiürítést biztosítja. 

A hadsereg elllátó dandárok és e feltételek között közvetlenül követhetik a 
csapatokat, nem elszakadva tőlük többre, mint 100-125 km. Széles lehetőségek 
adódnak a hadsereg anyagi biztosító dandár gépkocsi-szállítóeszközei bevonására 
az anyagi eszközszállításhoz a front ellátó dandártól, valamint zászlóalj gép
kocsijaiból a hadsereg anyagbiztosítási dandártól történő szállításra. 

A csapatok napi 40-50 km-es támadási üteme esetén a front ellátó dandárt 
3-4 naponként szükséges áttelepíteni. A front ellátó dandár teljes állománnyal, 
illetve erői egy részének előremozgatásával települhet át. 

Az előretolt kórházbázisok (egészségügyi dandárok) a legnagyobb egészség
ügyi veszteségek helyeire mozognak előre és a peremvonaltól 40-50 km-re bon
takozhatnak szét, a szétbontakoztatott bázisok addig fogadják a sebesülteket, 
amíg az egészségügyi zászlóaljaktól (egészségügyi osztagoktól) levő távolságuk 
nem éri el a 120-150 km-t, mivel sebesültek kiürítése gépkocsi szállítóeszközökön 
nem tarthat 5-6 óránál tovább. 

A front mögöttes bázis a hadművelet során rendszerint a vasút helyreállítá
sának ütemében települhet át, időnként részlegeket küld ki az átadott elölfekvő 
vasútvonal szakaszokra. Ez a vasúti irány helyreállítási ütemétől függ és rend
szerint 3-5 naponként kerülhet rá sor. Altalános elvként kell elfogadni, hogy a 
front mögöttes bázis teljes állománnyal csak a hadművelet végére települ át. 

A megindulási helyzetben szétbontakoztatott mögöttes kórházbázisok általá
ban a hadművelet végéig helyben maradnak, ugyanakkor a hadművelet során 
beérkezők a vasúti helyreállítás ütemében előremozognak és a helyreállított 
vasútvonal szakaszokhoz kapcsolódva bontakoznak szét, felszabadítva ezzel a 
korábban települt előretolt kórházbázisokat (egészségügyi dandárokat). 

Lehetséges a mögöttes kórházbázisok felhasználásának másik változata is: 
azok gépkocsin történő előremozgatása, amennyiben a szétbontakozási körletben 
kórház részére alkalmas épületek állnak rendelkezésre. 
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A közlekedési hálózat működtetésénél azt az elvet szükséges kövellili, hogy 
a szállítási távolságok a hadművelet folyamán főleg a mögöttes bázisoktól a 
front ellátó dandárokig, azoktól a HDS ellátó dandárokig a szállítóeszközök 
félnapos futási távolságát (150-200 km) alapvetően ne haladják meg. Ez bizto
sítja az ellátás szilárdságát a hadműveleti hadtáp meghatározott tagozatában. 

E rövid cikkben a szerző főleg a hadtáp szakállomány részére kíván a front 
hadtáp szervezetének, működésének további tanulmányozásához lehetőséget biz
tosítani. 
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