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A korszerű háború várható körülményeit és az ezzel kapcsolatos követelményeket figyelembe 
véve rendkívíili bonyolult feladatot jelent a háborút megvívó csapatok, seregtestek hadtápbiztosí
tása. E tevékenység sikerességének egyik feltétele, ha a hadtápbiztosítást végző hadtápszervezetek 
feladataikat mind a békeidőszakban, mind a háborús tevékenység során ugyanazon magabiztosság
gal végzik. Ez akkor érhető cl, ha a hadtáp működése valamennyi lehetséges helyzetben szervezett és 
egyik helyzetből a másik helyzetbe történő átmenete folyamatosan egymásra épülve valósul meg. 

Jelen cikk néh:íny föbb gondolatban néphadseregünk hadtápjának a háborús feladatok végre
hajtásához szükséges tevékenységet kívánja elemezni a béketevékenységtől a harckészültség, moz
gósítás feladatain keresztül a háborús tevékenységek hadtápbiztosításáig, a hadtáp háborús alkalma
zásáig. Bonyolultságát figyelembe véve a cikk kiemeltebben, részletesebben a seregtest hadtápok, a 
központhadtáp tevékenységével foglalkozik. 

1. Alapelvként kell elfogadnunk azt a követelményt, hogy a hi1d1Jprzemzelek kirzmléli foka. a 
hi1Jial/0T1w1;m /ör/(110 J1Jl/itd.w11ak, Ll hJbortís c.wpor/oritJs felrételémk ideje. rmdje. az alkalmazásra raló 
jelkémillséy/11ek sz(m ond!d 111i11é/ lt/jerebb 111ir1ékbt11 mrgfeleljm LIZ dlla/uk e!LítL111dó cs<1pa1nk. seregtestek 
kirz,11kl1 idejének. muljéml és filkésziillségi sz1111'011a/J11L1k. 

A hadműveleti hadtápszcrvezetek hadiállományra történő átállítását differenciáltan célszerű 
végrehajtani. Elsősorban a vezető és vezetést biztosító szervezetek átállítását, összekovácsolását kell 
végrehajtani annak érdekében, hogy a magasabb harckészültségi fokozatok elrendelésekor a hábo
rús működésre, átállításra kerülő ellátó és szállító szervezetek tevékenységének irányítására, segíté
sére megfelelő vezető apparátus álljon időben rendelkezésre és biztosítva legyenek az ellátásba tör
ténő fokozatos beavatkozás feltételei 1s, melynek jelentősége napjainkban igen megnőtt, mel>·et 
elsősorban az ellenség váratlan támadási veszélyének lehetősége, a hagyományos és a töpfc. elsőcsa
pás kiváltására való meglepetésszerű törekvése indokolja. 

A központi tagozatba tartozó, nem elvonuló hadtápcsapatok és intézetek egy része már az 
állandó harckészültség időszakában is olyan állománnyal rendelkezzen, amely biztosítja az ellenség 
váratlan csapásai esetén a csapatok szükség szerinti ellátását. A hadiállományra történő átállási rend
szerét célszerű úgy kidolgozni, hogy az ellátást, a gyógyítást végrehajtó és a szállítást irányító erők és 
eszközök alapvető része már a magasabb harckészültség kezdetén, vagy még azt megelőzően is 
képesek legyenek a hadiállományra történő átállás egyidejű végrehajtása mellett az ellátás, gyógyítási 
feladataik végrehajtására, készleteik széttelepítésére, a vasúti szállítások irányítására. 

(l) Az 1985. máJUst ~f~HF·1 hadászat1·hadmúvelct1 k1kcpzésen elhangzott clóadás. 
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A központhadtáp elvonuló hadtápcsapatai hadiállományra történő átállításának tervezésénél 
arra kell törekedni, hogy a magasabb harckészültségi fokozat elrendelésekor elsősorban a központ· 
hadtáp előretolt lépcső parancsnoksága, a hadtáp magasabbegységek parancsnokságai és ezek 
híradó, kiszolgáló egységei, alegységei kerüljenek feltöltésre és összekovácsolásra, majd ezt köve· 
tően a további fokozat elrendelése után az ellátódandár, az egészségügyi dandárok alapvető része, és 
a közúti komendánsdandár csapatainak azon részei töltődjenek fel, amelyek szükségesek a várható 
feladatokba történő bekapcsolódáshoz. 

A hadműveleti és központi készletek egy részének szállitózászlóaljakra történő málházását 
harckészültségi rendszabályaiként célszerű tervezni és végrehajtani olyan számvetéssel, hogy a 
hadiállományra történő átállítási parancsvételt követően minél gyorsabban, lehetőség szerint két 
napon belül képesek legyenek a meghatározott készletekkel a szállítótereiken az előrevonásra, 
illetve a felmálházási körleteikből indulva az anyagi készleteiknek a felhasználókhoz történő eljutta· 

tására. 
A központhadtáp csapatokra és intézetekre is természetszerűleg vonatkozik a követelmény, 

hogy háborús feladatokra történő felkészültségi színvonaluk feleljen meg - természetesen a sajátos· 
ságok figyelembevétele mellett - a kapcsolódó tagozat hadtápcsapatai, intézetei felkészültségi szín
vonalának. Ennek érdekében célszerű a rendszergyakorlatokat tervezni és levezetni; a tagozaton 
belül pedig a harckészültségi ellenőrzésekkor komplex feladatok végrehajtására szükséges a felada
tokat megszabni. Annak is nagy jelentősége van a felkészülésben, ha színvonalasabban, nagyobb 
gyakoriságra törekedve tervezik meg és vezetik le a mozgósítási parancsnoki foglalkozásokat és az 
időnkénti alegységszintű összekovácsolási gyakorlatokat. 

Az alkalmazási feladatok kidolgozásánál az ellátandók háborús tevékenysége sajátosságai figye· 
lembevétele mellett a tervezésnél az egyes tagozatok kikapcsolását feltételező ellátási, gyógyítási, 
szállítási feladatok folyamatos végrehajthatóságára, a hadtáp életképességének fenntartására, a helyi 
erőforrások maximális felhasználására, és nem utolsósorban a manőverezési, a vezethetőségi feltéte· 
lek megteremtésére szükséges koncentrálni. 

A Magyar Néphadsereg hadtápcsapatai és intézetei ez irányú feladatainak tervezése alapvetően 
két időszakot foglal magában. 

Az első időszak az állandó harckészültség időszaka. Ebben az időszakban történik a néphadsereg 
csapatai, intézetei harckészültségi-mozgósítási és háborús tevékenységének tervezésével a hadtáp
csapatok magasabb harckészültségbe helyezési részleges és teljes mozgósítási, a háborús csoportosí
tás felvételével és alkalmazásával kapcsolatos feladatok tervezése, a tervek folyamatos pontosítása. 

Az első időszakon belül a tervezés tekintetében két alapzető feladatra szükséges terveket készí· 
teni. Az első a magasabb harckészültségi és mozgósítási rendszabályok végrehajtása. Ez magában fog
lalja a részleges rejtett mozgósítás feladatait, valamennyi harckészültségi rendszabály végrehajtását 
egészen addig, amikor a harckészültségi körletekkel rendelkező hadtápszervezetek az előírt mozgó· 
és kiegészítő készletekkel, a hadműveleti és központi készleteknek a gépkocsi szállítózászlóaljakra 
tervezett mennyiségével elfoglalják a részükre meghatározott körleteiket és készen állnak a háborús 
csoportosítás felvételére. Az ellátódandároknak azok az anyagi készletei, amelyek- a tervek szerint -
vasúti szállítással kerülnek előrevonásra a kijelölt bcrakóállomásokon befejezik az anyagok vasúti 
kocsiba való berakását, és erre az időszakra katonavonatokat alkotva készen állnak az előrevonásra. 

A nem elvonuló csapathadtáp szervezetek a mozgókészleteken felül számbaveszik a meglévő 
fogyókészleteiket, közülük az áttelepülők a mozgó· és a fogyókészleteket a háborús működési 
helyeikre szállítják. A központhadtáp intézetek befejezik a hadászati (központi) anyagi készleteik 
széttelepítését, intézetek kitelepítését és a háborús működési helyeiken a várható ellátási, gyógyítási, 
szállítási és helyreállítási feladatok végrehajtására készülnek fel. 

A magasabb harckészültségi és mozgósítási feladatok tervezésének igen fontos követelménye, 
hogy a tervek tükrözzék mindazon feladatok végrehajtását, amelyek nyomán a mozgósítás végrehaj
tási időszakában, de ezt megelőzően is a néphadsereg mozgósítási tervének életbeléptetése során a 
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néphadsereghez beérkező anyagokból megalakuljon a csapatok mozgósítási készletei hiányának 
kielégítése: az anyagjárandósági cikkek (cigaretta, gyufa, szappan) eljussanak az eUátószakaszokig, 
ellátórajokig, a katonakereskedelmi cikkek pedig az árusítást végző legalsóbb részlegekig. Fontos 
feladat a kenyér, de a többi alapvető romlandó élelmezési cikkek lebiztosításának, felvételezésének 
koordinálása, az ezzel kapcsolatos feladatok tervesítése. 

Az első időszak másik alapvető feladata, amelyre az állandó harckészültség időszakában a terve· 
ket el kell készíteni, nem más, mint a hadtápcsapatok és intézetek háborús csoportosításának felvé
tele és a hadtáp alkalmazása a hadműveletekben. Ezeket a terveket a harckészültségi tervekkel össz· 
hangban általában az e feladatra kijelölt csoport készítheti el és tarthatja karban. 

A második teriezési időszak, a harctevékenységek időszaka. A tervezés a kialakult harcászati-had
műveleti-hadászati és hadtáphelyzet figyelembevételével egy meghatározott feladatra, vagy több 
feladat esetén komplexen egy bizonyos időszakra is történhet. A hadtápcsapatok és intézetek alkal
mazásának tervezése alapvetően központi elgondolás alapján történik, ez a központhadtáp és rész
ben a seregtesthadtápok alkalmazásának tervezését tartalmazza, a koalíciós sajátosságok figyelembe
vételével. 

2. A MafJar Néphadsereg hadtdpcsapatai és intézetei hadidllomán;ra történő átállításának iittmti ér 
rezetésének rendje. 

A néphadsereg hadtápcsapatai és intézetei hadiállományra történő átállítása lépcsőzetesen a 
magasabb harckészültségi fokozatokhoz kötött mozgósítási feladatok végrehajtása útján, vagy a 
fokozatosság betartása nélkül valósulhat meg. Ezeken kívül egyre inkább előtérbe kerül a részleges 
rejtett mozgósítás útján történő átállítási módszerek alkalmazása is, melyre valamennyi hadtápcsa· 
patnak, intézetnek fel kell készülni éppen olyan részletességgel, mint a magasabb harckészültségi 
feladatok elrendeléséhez kötött mozgósítási feladatokra. 

A hadtápcsapatok és intézetek magasabb harckészültségi feladatainak végrehajtását kedvező 
vagy kedvezőtlen irányba befolyásolhatja a népgazdaság mozgósításának foka. Ha ez nem történne 
időben, nem kerülnének leszállításra azok az anyagi eszközök, amelyek a csapatok mozgósítási hiá
nyainak pótlására, különböző tartalékok létrehozására, egyes hadtápegységek, magasabbegységek 
működési feltételeinek megteremtéséhez feltétlenül szükségesek. Vegyük például azt az esetet, ha a 
Közlekedési Minisztérium a MÁV-nál időben nem foganatosítaná a szükséges rendszabályokat a 
vasúti kocsik összegyűjtésére kijelölt helyekre történő irányítására, az összes harckészültségi, moz
gósítási vasúti szállítások a tervekhez viszonyítva jelentős késéssel kerülnének csak a tervekben rög
zített berakási helyekre. 

A hadtápcsapatok és intézetek hadiállományra történő átállításáért a csapatoktól a központ
hadtápig bezárólag az adott tagozat hadtápvezetése a felelős. Ezen belül az érintett hadtápalegység, 
egység, magasabbegységek parancsnokai, a szakszolgálatok vezetői, főnökei a felelősek. Az átállítás 
időszakában a vezetés és irányítás a csapatoknál az egységparancsnokok által létrehozott mozgósí
tást végrehajtó csoportokba és a magasabbegység parancsnokok által létrehozott mozgósítást irá
nyító csoportokba kijelölt hadtáptisztek, tiszthelyettesek, valamint a parancsnok hadtáphelyettesek 
és szakszolgálat vezetők, főnökök útján kell hogy megvalósuljon. Az e csoportokba kijelölt hadtáp· 
tisztek, tiszthelyettesek útján, ha azok jól fel vannak a feladatokra készítve, nemcsak a hadtápszerve
zetekről kapunk megfelelő információt és tudunk részükre segítséget nyújtani, hanem a csapatok 
hadiállományra történő átállításának hadtápbiztosítást kérdéseibe is sikeresen tudunk beavatkozni. 

A seregtest hadtápalegységei, egységei, magasabbegységei hadiállományra történő átállítása 
érdekében a seregtestparancsnok által meghatározott rendszerben a hadtápegységeknél, -alegysé
geknél mozgósítást végrehajtó és mozgósítást irányító csoportok, és a magasabbegységeknél moz
gósítást irányító csoportok kerülhetnek felállításra, amelyek vezetése a hadseregparancsnokok által 
létrehozott seregtest operatív csoportba kijelölt hadtáptiszt útján valósulhat meg. Ez a módszer nem 
mentesíti a seregtestparancsnok hadtáphelyettesét és a szolgálatfőnököket a hadiállományra tör
ténő átállítás vezetésének és irányításának felelőssége alól. 
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A ,\fag,.ir Néphadsereg központhadtáp csapatok és rntézetek hadiállományra történő átállí· 
tása, vezetése mozgósítíst végrehajtó csoportok és sajátos köm,ti mozgósítást irányító noportok 
útján valósul meg. Ez a rendszer alapJaiban e,gyezik a néphadseregben kialakított rendszerrel, azon· 
ban mag:m viseli a központhadtáp Sajátoss:igaiból fakadó, a jelentések :1ramoltat.ísával kapcsolatos 
eltéréseket. Erre a t:1gontra érvényesek azok a kötelezettségek, hogy a mozgósítást végrehajtó és ir:í· 
nyitó csoportok ellenére a szolgálati clöljarok, mint egy szemel) i parancsnokok folelősek a nekik alá· 
rendelt szervezetek hadi:íllom:ínyra törtenó atillít.1saért. 

Ebben a tagozatban 37 .ígaz.1ti felelősség a meghatározó, Cl azt Jelenti például, hogy a :.\fagyar 
Nl:ph,1dsereg egészségug) i szolgálatfónöke viseli n felelősséget a központh:1dtáp egészst'.-gügyi oa· 
patok és intéZ<.:tek fclkémtéséért, hadiállom:inyra ti>rténci .itállításáért. Ez vonatkozik v:1lamennp 
fónókre, szolgálatfőnökre a sajat napatat és intézetei vonatkozásában. 

3. A ,\ft1/{Jt1r .Vtphadrrrtg h,1J1ipcSdpatt11 is mftztftt haboru.r csoport t1t1ra11t1k fi!itttft, ttztWmtk 
rmJje alta/Jb,m az al.íbhi.lk mrint t6rtmh11. 

Az elvonuló csapatok hadtap,zervezete1 elórc:vonásra a meghatározott összpontos1tási kór· 
lctbe a saját alegpege1k, egységeik, magas.1hbegysége1k menetrendjében kerülhetnek a harckészült· 
,égi intézkedésekben clciírt mozgó és kiegészítő készktekkel olyan sz.ímvctéssrl, hogy képesek 
legyenek a hadt:ipbiztosítasi feladatok folyamatos végrehaJtására. 

Amennyiben az ell.ítandó alegység, egység nehéz technikája vasuti szállítással kcrul előrevo· 
nasra, a katonavonatokr.t (szerelvényekre) a szükseges hadtáp,zcrvezeteket is fclmalházúk, kiemelt 
fim clmet fordítva arra. hog) az elöljáró hadtapszervezetektól az alárendeltek részere megcrósítésul 
:ítad,1sra tervezett hadtápszervczetek bebpl'Solásra kerüljenek a megenisített hadtápszervezetck 
menetoszlopába. Amennyiben ez nem IC'hctséges, ,akkor ezeket a ludtápszervczeteket az elöljaró 
hadtáp menetoszlopában J..-ülön < soportonként vonják előre az elöljáró had tápegységek osszponto· 
sítás1 körleténck vonaláig cs onnan a menetoszlopból kisorolva ön.1llfon folyt.itj:ík menetükct ,1 
meghatarozort körletbe, találkozási pontra. 

A seregtestek hadt.ípalem·ségei, ·egysegei és ·magasabbem·ségei tobb menetoszlopot képezve 
(a menetoszlopok állom:ínya nem célszerű, ha meghaladja egy gépkocsiszállító zászlóalj .illom:Í· 
nyár) kerulnck elorevonásra törekedve arra, hog} az összpontosítási korleten belül a minimálisra 
csökkenjenek .1 bcerkezó hadt:ípcsJpatok kcrcsztmozghai, továbbá arr.i. hogy a szállitóúszlóaljak· 
kal együtt érke11cnek azok a rakt.ír.1k is, amcl)t:knek ~z .inyagát a szillítoz.iszlóalj szállítja. Olyan ese 
tekbcn, amikor egy raktar anyagát nem cm· szállítóza5z)óalj szállítja, a menet megkezdése előtt be 
kell fqezni :1 r:1ktár megosztasát és a megosztott r.1ktárt besorolni az érintett z.íszlóalj mcnetoszlo· 
pába. Amennyiben az ellátódand:tr részlege már a hat.írbiztosít:ís idószakaban külön körletben össz· 
pontosul, az elóC(vonását e kövctelmén)eknck megfelelően tervellk cs hajtják végre. llg)anez a 
követelmény \On:ltkozik .1 hadsereghadt:íp első lépcsőjébc bek.1pc,ol.ísr.1 tervezett lőszerre, üzem· 
anyaggal megrakott szállítóalegyslgekrc 1s. 

A menetoszlopok osszeállítasanál fontos köH:tclmény. hog) az oszlopokat lehet,iség szcrint 
hivatásos tiszt vezesse. l:nnek énkkébcn a kisebb alegységeket cllszerú úgy összevonni, hogy a 
menetoszlopon belül mcgt.1rtsák \'iszonylagos önállúságuk.it, de 3l összevont oszlop clén az az 
alegység meneteljen, .1mclynek a p.1rancsnoka h1\at,isos tiszt. E tisztre célszerű bízni az összevont 
oszlop vezetését is. 

A kozponth:1dtip dórctolt kplSÓ, \al~mint a központhadtáp egyéb mozgó csapatai alapve· 
tőcn keréken kerülnek eltirevon:isra, ,1zonb.m sajátoss:ígaikból .1dódó.10 egyes szervezetek nemnél· 
külözhetik a kombinált dőrcvon:íst sem. Előrcvon:ísuk a seregtest hadt:ípegységei mag:1s:1bbegysé· 
geihez hasonlóan kerülhet megszervezésre, figyelembe véve néhány eltérő sajátosságot. H.ztk t1 saj(l· 
to.rr.ig,,k a kiJtttkrzók lchet111k: 

- :1 raktárak a megalakul.isi i:s a harckészültscgi körlete1k hclye1bcil ercdcicn nem bpcsolha · 
tóak ,12 anyagaikat száll1tó zászlóaljak mcnetoszlop.1ba; 
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- az egészségügyi dandárok alegységeinek parancsnokai alapve!ően tartalékos tisztek; 

- az ellátódandár anyagi készletének egy része v~súton kerül előrevonásra; 
- egyes egységek, magasabbegységek kombinált menetet kényszerülnek végrehajtani; 
- a magasabbegységek nagy részének állománya a körletben (ahonnan a menet indul) egymás· 

tói nagy távolságban kisebb-nagyobb csoportot alkotva helyezkedik el; 
- a hadtápszervezeteken belül a forgalomszabályozó állomány igen minimális, vagy teljesen 

hiányzik; és végül 
- a csapatok megalakításáért, felkészítéséért alapvetően nem a háborús hadrend szerinti szol· 

gálati elöljárók a felelősek. 

A központhadtáp nem elvonuló szervezetei a háborús működési körleteiket a jóváhagyott 
harckészültségi-mozgósítási terveik alapján foglalják el olyan számvetéssel, hogy a teljes mozgósítás· 
elrendeléstől néhány nap múlva az új helyeiken képesek legyenek a feladataik végrehajtására. A 
vasúti szállítással kitelepítésre kerülőknél ez az idő a konkrét helyzet függvényében növekedhet. 

A hátországban tevékenykedő csapatok és intézetek hadtápszervezetei az ellátandó csapat, 
intézet harckészültségi, mozgósítási terveiben meghatározott időben, rendben, a harckészültségi 
intézkedésekben előírt mozgókészletekkel, valamint a békében élők a meglévő fogyókészleteiket is 
magukkal szállítva a saját szállítóeszközeiken több fordulóval, a nagyobb távolságra áttelepülők 
vasúti szállítóeszközök igénybevételével is tervezve foglalják el a háborús működési helyeiket. A 
repülőcsapatok hadtápszervezetei az ellátandó csapatok sajátosságai figyelembevételével, azok harc· 
készültségi, mozgósítási tervei szerint bontakoznak szét a mozgó· és fogyókészleteikkel együtt azo· 
kon a repülőtereken, amelyekről az ellátandó egység alegységei a harcfeladataikat megoldják. 

A hátországi rendeltetésű szállítózászlóaljak a hadászati anyagi készletből a részükre meghatá· 
rozott mennyiségeket a teljes mozgósítást elrendelő paranés vétele után felmálházzák és a harcké· 
szültségi, mozgósítási terveiknek megfelelően, rövid idő alatt decentralizáltan század, önálló szakasz 
erejű csoportokat alkotva elfoglalják a kijelölt háborús működési helyeiket. 

A hadtápszervezetek háborús csoportosítása felvételeinek tervezése, a néphadsereg csapatai 
háborús csoportosítása rendszerében kerül az állandó harckészültség időszakában megvalósításra, 
és esetenként pontosításra annak figyelembevételével, hogy a háborús csoportosítás felvétele lehe· 
tőleg rövid idő alatt kerülhessen szervezetten végrehajtásra. 

A háborús csoportosítás felvételének vezetése alapvetően két változat szerint valósulhat meg. 
Az első változatban a csapatok háborús csoportosítása felvételének irányítására kidolgozott ellen· 
őrző áteresztő pontok rendszerén keresztül a meghatározott vezetési pontról a kiküldött operatív 
csoportok útján. A második alapvető változat, amely a hátországban tevékenykedő csapatokra 
vonatkozik, a harckészültségi, mozgósítási vezetési rendszerben, annak részeként kerül megvalósí· 
tásra. 

Az elvonuló seregtestek hadtápjai és a központhadtáp előretolt lépcső csoportosítását képező 
egységek, magasabbegységek háborús csoportosítása szervezett felvétele érdekében négy kiemelt 
feladatra célszerű a figyelmet összpontosítani. Ezek a következők: 

Az első ( ez vonatkozik a nem elvonulókra is) a felderítő-előkészítő csoportok állományának 
célszerű összeállítása, felkészítése, időbeni útbaindítása. 

A második az, hogy körleteikben a csapatokat a megindulási pontjaik függvényében úgy kell 
elhelyezni, hogy a körlet elhagyásához, a menetoszlopok összeállításához, a szervezett menet meg· 
kezdéséhez és folytatásához az alegységek, menetoszlopok ne kényszerüljenek gfakori megállá· 
sokra, várakozásokra. 

A körletek szervezett elhagyása, a menet követelmény szintű végrehajtásának elengedhetetlen 
feltétele a személyi állomány és technika magas színvonalú felkészítése, vagyis a menet minden 
oldalú biztosításának megszervezése . 
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A harmadik fontos tényezőt az összpontosítási körletbe érkező csapatok szervezett bevezetése, 
irányítása érdekében a fogadást irányító pontok rendszerének létrehozása, berendezése és szervezett 
működtetése képezi. 

A ntgJtdik feladat az egység, magasabbegység parancsnokságok vezetőképes operatív csoport
jának létrehozása, felkészítése és olyan számvetéssel történő útbaindítása, hogy az első oszlop érke
zését már az általa irányított fogadást irányító pontokról az oszlopban érkező alegységek bevezetői 
az alegységeiket általuk felderített helyekre éjjel, vagy nappal szervezetten legyenek képesek vezetni. 

A levezetett gyakorlatok tapasztalatai alapján a felderítő előkészítő csoportok állományának 
összeállításánál, útbaindításánál az alábbi elt'eket célszerű fr?Jelmzbe venni: 

- a magasabbegységek és a hadsereg egészségügyi ezrede a harckészültségi körleteikben való 
elhelyezkedésük függvényében célszerű, ha az alárendeltek felderítő-előkészítő csoportjait a megin
dulás előtt 2-3 órával összevonják és az egység, magasabbegység operatív csoport parancsnoka által 
pontosított menetrend és feladatterv alapján felkészülnek a menetre és a menet utáni feladatok vég
rehajtására. Ahol a nagy távolság ezt nem teszi lehetővé, ott a felderítő-előkészítő csoportok eligazí
tása az előrevonási parancsban megszabottak alapján történik a megalakításért felelős elöljárók fel
ügyeletével. Ebben az esetben az egység, magasabbegység alárendelt felderítő csoportjai a menet
tervben meghatározott oszlopképzésnek megfelelően gyülekeznek az indulás előtt és a kijelölt osz
lopparancsnok felderítő-előkészítő csoportja vezetésével hajtják végre a feladataikat az összpontosí
tási körletbe történő beérkezésig; 

- célszerű, ha a gépkocsi szállítózászlóaljak felderítő előkészítő csoportjai az érintett raktárak 
felderítő előkészítő csoportjaival együtt menetelnek és oldják meg feladataikat; 

- az egység, magasabbegység körleteibe nem tartozó alegységek felderítő-előkészítő csoport
jait célszerű valamelyik egység, magasabbegység alárendelt alegységei felderítő-előkészítő csoportjá
ban meneteltetni, ha ez nem lehetséges, akkor a menetét önállóan hajtja végre. 

A felderítő-előkészítő csoportok állományának erőit és eszközeit az alábbiakszeri111 célszmí meg
határozni: 

- ellátódandároknál a dd. felderítő-előkészítő csoportjában operatív csoport a dd. parancs
nokságtól, híradó, vv. és műszakí századok kb. 50%-a, a kiszolgáló ellátózászlóalj 40-50%-a. A dan
dár kötelékében lévő szállítózászlóaljaktól a zászlóalj felderítő-előkészítő csoport és minden század
tól egy felderítő-előkészítő csoport. A dandár többi szervezeteitől az előkészítő csoportokat a szer
vezetek állományának függvényében célszerű kialakítani; 

- az egészségügyi ezrednél és a mozgókórház csoportnál az ezred, illetve mozgókórház cso
port felderítő-előkészítő csoportjában a parancsnokság operatív csoportja, a kiszolgáló és ellátó szá
zad 50%-a. Az alárendelt alegységektől, alegységenként ez l-2 db gk. és 8-16 fő lehet; 

- az egészségügyi dandároknál a dandár felderítő-előkészítő csoportjában, a dandárparacsnok
ság operatív csoportja, a híradó-, műszaki századok és a KEZ 50%-a. A dandár kötelékében lévő 
többi alegységektől, alegységenként e célra általában 1-2 gk. és 8-16 fő jelölhető ki; 

- a közúti és vasúti dandároknál a dandár felderítő-előkészítő csoportban a dandárparancs
nokságok 50%-a, az alárendelt zászlóaljaktól, zászlóaljanként ugyancsak az előbbi mennyiségekkel 
számolhatunk. 

Az elvonuló csapatokat érintően az ezred önálló alegység felderítő-előkészítő csoportjaiba 
legalább I gk.-val és néhány fővel egy hadtáptisztet, vagy tiszthelyettest célszerű beosztani. A 
hadosztályok, had tápegységek a hadosztályparancsnok által meghatározott rendszerben ugyancsak 
az előbbiekhez hasonló nagyságrendben különítenek ki előkészítő részlegeket. 

A hátországban működő hadtápcsapatok és intézetek, attól függetlenül, hogy vasúti szállítás
sal, vagy anélkül hajtják végre a háborús működési helyeik elfoglalását, az állományuktól függően 
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minden esetre gépjárművekkel küldenek felderítő-előkészítő csoportot olyan számvetéssel, hogy a 
kerékre, illetve vasúti szállítással érkező csapatok, intézetek bevezetése az új körletbe szervezetten és 
időben megtörténhessen. 

A központhadtáp raktárak felderítő-előkészítő csoportjainak állományát úgy határozzák meg, 
hogy mindazon feladatok, amelyek az érkező anyagok ideiglenesen tárolóállomásokon történő 
tárolása esetén az órzéshez, továbbá a raktárak berendezéséhez, az anyagok kivonásához, beszállítá
sához szükségesek, megvalósuljanak. 

A polgári kórházakra települő katonai kórházak esetében olyan erők és eszközök kerülnek elő
revonásra, amelyek biztosítják az átvett kórházi ágyak, részlegek szükségszerű működését a polgári 
kórház állományával együttműködésben. Katonai objektumokba, illetve polgári üdülókbe települő 
kórházak olyan állományt küldenek előre, amelyek a beérkező állomány fogadására és az adott 
objektumnak kórházi célra történő berendezési feltételeinek megteremtésére, illetve az épületekben 
található anyagok igénybevételével egyes részlegeinek teljes berendezésére képesek. 

E feladatok végrehajtása csak akkor lehet biztosított, ha az állandó harckészültség időszakában 
az érintett objektumok berendezésükkel együtt, továbbá a munkák elvégzéséhez szükséges ideigle
nes polgári munkaerő és népgazdasági technika az érintett szervek útján lebiztosításra kerülnek. 

Az elvonuló csapatok érdekében tevékenykedő hadműveleti és hadászati hadtápcsapatok 
összpontosítási körletei szervezett elfoglalását a kiküldött egységek, magasabbegységek operatív 
csoport parancsnokai a részükre átadott összpontosítási terv és menetszámvetés alapján szervezik. 
Ennek során elvégzik az egység, magasabbegység, alegység vezetési pontjainak és települési helyei
nek gyors felderítését; ezzel párhuzamosan kijelölik a fogadást irányító pontok helyeit a terepen és 
azonnal megkezdetik azok berendezését. Rendszerint a saját, illetve az elöljáró részéról megerősítés
ként érkező forgalomszabályozókkal szervezik meg az összpontosítási körlet forgalomszabályozá
sát. 

A korábban elkészített és magukkal szállított harcbiztosítási terv alapján pontosítják a terepen a 
harcbiztosítás megszervezését és kijelölik azokat a legfontosabb tereppontokat, ahová haladéktala
nul őröket, figyelőket kell felállítani, meghatározzák a beérkező oszlopok védelme érdekében foga
natosítandó rendszabályokat, megkezdik a. körleten belül az esetleges útjavítási munkák végrehajtá
sát. Ezután megteremtik az egység, illetve a magasabbegység vezetési pontja és a fogadást irányító 
pontok között a híradást, először ideiglenesen kis teljesítményű rádiókkal, majd fokozatosan veze
tékes eszközökkel, ezt követően vezetékes összeköttetést teremtenek az egység, illetve magasabb
egység vezetési pontjai és az alárendeltek között. 

A felderítés befejezése és jelentése után a felderítő csoportok parancsnokai helyetteseket jelöl
nek ki, akik a felderített települési helyen maradva a kijelölt állománnyal megkezdik a körlet beveze
tési pontjának berendezését és biztosítják az összeköttetést az egység, illetve magasabbegység veze
tési pontjával, valamint a fogadást irányító pontra távozott parancsnokokkal és felkészülnek a beér
kező alegység részlegeinek a kijelölt helyettes útján történő bevezetésére. 

A fogadást irányító pontra érkező oszlopok sorszámát az egység, illetve a magasabbegység ope
ratív csoportjából kiküldött tiszt, aki egyben az adott fogadást irányító pont parancsnokának szolgá
lati elöljárója, távbeszélőn, rádión jelenti az egység, illetve a magasabbegység operatív csoport 
parancsnokának. Ezzel egyidőben a felderítő-előkészítő csoportok parancsnokai rendszerint a saját 
alegységeik oszlopa elé állnak gépkocsijukkal és az alegységeket a kijelölt helyekre vezetik. 

Annak érdekében, hogy a fogadást irányító pontokon a menetoszlopoknak ne kelljen 
megállni, vagy néhány percnél tovább várakozni, az oszlop parancsnoka, miután a fogadást irányító 
pontot mintegy 500 méterre megközelítette, átadja a vezetést a helyettesének (az utána jövő gk. pk.
nak), meggyorsítja menetét és jelentkezik a fogadást irányító pont parancsnokánál, meghallgatja a 
felderítő csoportparancsnok jelentését és az érkező oszlop élére állva követi a felderítő csoport 
parancsnokát. 
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A több ö nálló, kisebb alegységekből megalakított oszlop esetében (kórház alegységek) is csak 
az cszlopparancsnok jelentkezik a fogadást irányító pont parancsnokánál. Az alegységparancsno
kok betartva az előtte menetelő oszlop mögött a szabályzatokban előírt távolságot a fogadást irá
nyító pontra felzárkózva folytatják a menetüket a kijelölt települési helyre. 

Miután az alegységek elfoglalták helyeiket, megállapították harcértéküket, kitöltik azt a harcér
ték nyomtatványt, amelyet az érvényben lévő harckészültségi-mozgósítási tervek rögzítenek, és a 
harcértékkel a parancsnok jelentkezik az egység, illetve a magasabbegység parancsnokánál. A harcér
tékkel együtt jelenti a javításra váró technikát és azoknak a járműveknek és személyeknek a számát, 
amelyek, illetve akik útközben lemaradtak, továbbá a lemaradás okát, valamint az alegység erkölcsi
politikai állapotát, hadrafoghatóságát. Ezzel az aktussal általában az egység, illetve magasabbegység 
parancsnokának történő alárendelése az adott alegységnek befejeződik. 

Az egység, illetve a magasabbegység parancsnoka miután beérkezett valamennyi alárendeltje, 
összeállíttatja az egység, illetve a magasabbegység harcértékét, az alegységeket, külön-külön feltün
tetve és összesen. A harcértéken kívül rövid szöveges jelentéssel együtt felterjeszti az egység, maga
sabbegység anyagi-technikai helyzetéről készített kimutatást az elöljárónak, az írásos jelentés elké

szítésekor annak tartalmát röviden híradó eszközön jelenti az elöljárónak. 

4. NéhánJ gondolat a Mag;ar Néphadsereg hadtápcrapatai Is i11tlzetei háborús alkalmazásának fo11to
.rabb elreiról, g;akorlati megralósüásáról. 

A néphadsereg elvonuló csapatai folyamatos hadtápbiztosítása érdekében a seregtest és a köz
ponthadtáp előretolt lépcső csapatok alkalmazását az alábbiak szerint célszerű megtenezni és megszer
rezm. 

a) A határbiztosítas időszakában a seregtest és a központhadtáp előretolt lépcső csapatai hadmű
veleti csoportosítása felvételét olyan számvetéssel és elgondolással szervezik meg, hogy az elfogla
lásra tervezett és elfoglalt összpontosítási körletek megfeleljenek a védelmi, illetve a támadó hadmű

velet megindulási helyzetének. 

A közúti komendáns alegységeket a katonai gépkocsiutakon úgy bontakoztatják szét, hogy tar
talékot képezve képesek legyenek a részükre meghatározott katonai fő gépkocsiutak szélesség sze
rinti meghosszabbítására, védelemben újabb, katonai fő, kisegítő és harántutak berendezésére. 

A vasútépítő csapatokat a támadó hadművelet alatt várható alkalmazási irány figyelembevéte
lével célszerű összpontosítani. Eképpen célszerű eljárni a közúti helyreállító és hídépítő alegységek 

összpontosítási körleteinek megválasztásánál is. 

Abból az elgondolásból kiindulva, hogy a határbiztosítás időszakában az elvonuló csapatok 
hadtápbiztosítása alapvetően az összpontosítási körleteik közelében lévő központhadtáp raktárak
tól, kijelölt polgári vállalatoktól történik, a sérülteknek a közeli katonai és polgári kórházakba, 
vegyes kórház bázisokra történő leadásával valósulhat meg, azt az elvet célszerű követn·i, hogy az 
ellátódandárok csak a legszükségesebb esetben avatkozzanak be az ellátásba, az egészségügyi dandá
rok bár felkészülnek egy-egy részleggel külön parancsra történő településre, tartalékolják erőiket és 
eszközeiket a várható hadműveletek hadtápbiztosítására, másrészt a honi területre mért csapások 
katonai és polgári gócok felszámolására. A hadsereg egészségügyi ezred egészségügyi osztagainak 
egy része, bár a hadosztályok megerősítésére átadásra kerül, általában csak részlegesen települ mind
addig, amíg a sérültek mennyisége nem teszi szükségessé a teljes településüket. Az ezred többi alegy
ségei az összpontosítási körleteikben készen állnak a kapott feladatok végrehajtására. 

Amennyiben az ellenség az összpontosítási körletben tartózkodó csapatokra hagyományos, 
vagy tömegpusztító csapásokat mérne, és a sérültek ellátásához a közelben lévő polgári és katonai 
kórházak kapacitása nem bizonyulna elégségesnek, elsősorban a hadsereg és a központhadtáp előre
tolt lépcső egészségügyi osztagai települnek. Az egészségügyi dandárok sebesültszállító eszközei, a 
központhadtáp sebesültszállító vonatai bevonásával végrehajtják a hadsereg sebesültszállító száza
dával együttműködve a sérülteknek a polgári és katonai kórházakba történő szállítását. Ha ezek az 
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erők nem bizonyulnának elégségesnek, akkor az egészségügyi dandárok részlegeket telepíthetnek, 
részlegenként az egyes dandárok mintegy harmadrésznyi kapacitásával. 

Amennyiben a közúti- és vasúti hálózat rombolása alapjaiban veszélyeztetné az elvonuló csapa· 
tok mozgását az anyagi eszközök és a sérültek szállításában, a hadsereg és a központhadtáp előretolt 
lépcső közlekedési erői a saját sávjukban részt vesznek és a Közlekedési Minisztérium helyreállító 
osztagaival együttműködésben valósíthatják meg a közlekedési hálózat helyreállítását és kiszolgálá

sát. 

Ha a hadosztályok ellátózászlóaljainak egy része hadrafoghatatlanná válik a központhadtáp 
előretolt lépcső ellátódandárának kikülönített szállítóerői juttathatják el az anyagi készleteket az 
érintett hadosztály alárendelt csapatai részére. 

A központhadtáp hátországi rendeltetésű hadtápcsapataiból és intézeteiből a szállítózászlóal· 
jak hadászati anyagi készletekkel felmálházva, lehetőség szerint az elvonuló csapatok főcsoportosí· 
tásához közelítve, a kijelölt körletekben készen állnak, elsősorban tüzérségi lőszerek és a repülőhaj· 
tóanyagok felhasználókhoz történő eljuttatására. 

A mozgókórház csoport a részére meghatározott összpontosítási körletben településre, illetve 
külön feladatok végrehajtására áll készenlétben. 

A központi raktárak, a háborús működési helyeiken végzik a hozzájuk utalt csapatok ellátását 
és folytatják a népgazdaság mozgásai során hozzájuk érkező anyagok átvételét, tárolását, szétosztá· 

sát. 

A katonai kórházak megnövelt ágykapacitással fogadják az érkező sérülteket és végrehajtják 
azok ellátását. 

A sebesültszállító vonatok azon része, amelyek nem kerülnek bevonásra az elvonulók sérültjei
nek hátraszállításába, a szükséges mérvben részt vesznek a hátországi rendeltetésű csapatoknál 
keletkezett nagylétszámú sérülteknek a kijelölt kórházakba történő szállításában. 

A szállítmánykísérő zászlóalj alapvető része végzi a vasúti tárolóállomásokon tárolt hadtápa· 
nyagok őrzését és a kijelölt helyekre történő kísérését, a többi része készen áll a váratlan szállítmány· 
kísérési feladatok végrehajtására. 

A katonai vasúti közlekedés szervezetek végzik a néphadsereg, illetve az érintett szövetségesek 
vasúti szállításával kapcsolatos szakfeladatok végrehajtását. A berakó körzet katonai parancsnokság 
vasúti tárolóállomásokon lévő hadászati készletek vasúton való továbbításának szakfeladatait végzi. 
A hajózási és repülőtéri katonai szállítási vezetőségek, az érintett polgári szervekkel együttműködés· 
ben biztosítják a területükön a katonai szállítmányok időbeni eljuttatását. 

A sebesültszállító századok - amennyiben a sérültek száma ezt szükségessé teszi - a háborús 
működési helyeiken az elvonulók és a hátországi rendeltetésű csapatok sebesültszállítási feladatai
nak segítésére készülnek fel. 

A központaha<ltáp önálló egészségügyi osztagai a felső katonai vezetési pontok, továbbá a 
külön meghatározott feladatok egészségügyi biztosítási részének megoldására állnak készenlétben. 

Az állandó jellegű vasúti átrakó körzet továbbra is folytatja az érkező vonatok más nyomtávú 
vasútra történő rakását, a központi hadtáp-javítóüzem áttérve a háborús munkarendre, fogadja a 
hátraszállított, javításra váró hadtáptechnikai eszközöket és végzik azok javítását. 

A hátországi közlekedési dandárok végrehajtják a hátországban kijelölt katonai gépkocsiutak 
kiszolgálását, felkészülnek az ideiglenes átrakó körletek működtetésére és amennyiben az szüksé· 
gessé válik, megkezdik azok működtetését. A közúti és vasúti helyreállító erők végzik a kijelölt dub· 
!őr-hidak előkészítésével kapcsolatos építési feladatokat és felkészülnek rombolás esetén a Közleke
dési Minisztériumyasúti és közúti helyreállító osztagaival együttműködésben a fontosabb út-, vasúti 
csomópontok ós. hidak helyreállítására. 

A légvédelmi és repülőparancsnokság alárendelt szállítózászlóalja(i), a hadászati készletből fel· 
málházott anyagi készletekkel, a központhadtáp üzemanyag-raktárai repülőhajtóanyag szállító· 
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alegységeivel együttműködve a meghatározott háborús működési helyeken tartózkodva felkészül
nek és az igényeknek megfelelően megkezdik az anyagi készleteknek a felhasználókhoz történő 
eljuttatását, majd újabb készleteknek a központi raktárakból történő felvételezését. 

A központhadtáp állományába tartozó olyan költségvetési üzemek, amelyek háborús időszak
ban sem szüntetik be tevékenységüket, áttérnek a háborús munkarendre és a csapatok igényeinek 
folyamatos kielégítését végzik. A gyermekintézmények a veszélyeztetett településekből történő 
kitelepülés függvényében beszüntetik a működésüket, illetve nem az előbbi kategóriába sorolt váro
sokban üzemelók folytatják a békében megkezdett feladataikat. 

b) Amennyiben az ország területén védelmi hadmúrelet dgrehajtásra kerül sor, a seregtest hadtápcsa
patai a seregtest hadműveleti felépítésének és a védelmi feladatának függvényében, a terepadta lehe
tőségek figyelembevételével, két lépcsőt alkotva helyezkednek el és készülnek fel ellátó-biztosító 
feladataikra. A hadsereghadtáp első lépcsője (általában az egészségügyi ezred azon erői, amelyek 
nem kerültek a hadosztályok részére megerősítésként átadásra, továbbá lőszerrel, üzemanyaggal, fel
derítő szakanyagokkal megrakott szállítóalegységek) készenlétben a várható feladatok végrehajtá
sára a hadsereg első lépcsőjében védő hadosztályok mögött települhet, amennyiben a terep védő 
képessége ezt lehetővé teszi, illetve települhet a másodiklépcső-hadosztályok vonalában olyan 
számvetéssel, hogy ne zavarja azok manővereit. 

A hadsereghadtáp második lépcsője (állományában az ellátódandárral, a hadifogolygyűjtő állo
mással) általában a második.lépcső-hadosztályok mögött települhet a feladatok végrehajtására felké

szülve. 
A hadsereg közúti komendáns alegységei a hadosztály ellátózászlóaljak települési vonalától a 

központhadtáp előretolt lépcső közúti komendáns sávjának első határáig hadsereg katonai gépko
csiutakat rendeznek be és szolgálnak ki. 

Az ellenség betörése esetére, továbbá ha az ellenség a települési körletet felfedte, valamint a 
települési körlet a megengedettnél jobban szennyezett, tartaléktelepülési körlet kerül kijelölésre, fel
derítésre; és megtervezésre kerül annak elfoglalása is. 

Abban az esetben, ha a hadsereg védelmi sávját jelentős nagyságú vízi akadály szeli ketté, vagy 
ha a hadsereg széles védelmi sávban védekezik, az ellátódandárt megosztva kell hogy alkalmazzák. 
Egy lehetséges változatban a hadsereg állományából harcászati-hadműveleti magasabbegység a koa
líciós összetételű front parancsnoka közvetlen alárendeltségbe kerülhet és a front második lépcsőjé
ben alkalmazhatják. Ha a harcászati-hadműveleti magasabbegység nem rendelkezik seregtest szintű 
hadtápszervezetekkel és ellátása központhadtáp erőkkel nem oldható meg, a hadsereg hadtápcsapa
tai közül elsősorban az egészségügyi osztagokkal, de más tevékenységéhez szükséges hadtápcsapa
tokkal és anyagi készletekkel megerősítésre kerülhet. Ha a harcászati-hadműveleti magasabbegység 
feladata a front védelmi hadműveletén belül elsősorban az ellencsapás végrehajtására irányul, ebben 
az esetben a részére kikülönítésre tervezett hadtáperőket és eszközöket a bevetési terepszakaszon is 
át lehet részére adni. Ebben az esetben ezeket a hadtáperőket és eszközöket időben ki kell különíteni 
és a tervezett átvételi körletbe összpontosítani. 

Ha a hadsereg második lépcsőjében lévő hadosztályokkal a hadseregparancsnok ellencsapást 
készít elő és az ellencsapás célja csak a betört ellenség megsemmisítése, illetve az eredeti helyzet visz
szaállítása, elegendő ha lőszerrel, üzemanyaggal megrakott alegységek a hadsereghadtáp első lép
csőjéből követik a hadosztály ellátózászlóaljakat és átadja az anyagi készleteket, visszatérnek a kije
lölt vételezési helyükre, majd a vételezés után újból a hadsereghadtáp első lépcsőjében foglalják el a 
helyüket. 

Amennyiben az ellencsapás végrehajtásának célja - a betört ellenség megsemmisítésével egy
időben - a támadó hadműveletbe történő átmenet és annak folytatása, a hadsereg hadtápcsapaw a 
támadó hadművelet ütemének megfelelően követik a hadsereg csapatait, a közúti komendáns csa
patok továbbfejlesztik, illetve újabb katonai gépkocsiutakat is berendeznek, ezt követően a hadse
reghadtáp első, majd második lépcsője zárkózik fel. 
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A központhadtáp előretolt lépcső csapatai az ellátandó seregtesteknek a front hadműveleti 
felépítésében betöltött helyének, szerepének, továbbá a terep és a központhadtáp nem elvonuló csa
patai és intézeteinek az ország területén való elhelyezkedésének függvényében úgy helyezkednek el, 
hogy rövid időn belül, ha szükséges, bekapcsolódhassanak és folyamatosan végezhessék az elvo
nuló csapatok hadtápellátását, a szövetséges csapatok egészségügyi és közlekedési biztosítását. 

Ennek megfelelően a közúti komendáns zászlóaljak erőiknek és eszközeiknek mintegy 
50-60%-os tartalékolásával kiszolgálhatják a központhadtáp előretolt lépcső katonai gépkocsiútjait, 
ezért felkészülnek azok meghosszabítására a támadó hadműveletbe történő átmenet időszakára. A 
közúti és a vasúti helyreállítási csapatok a központhadtáp előretolt lépcső katonai gépkocsiutak és a 
legfontosabb vasútvonal közelében elhelyezkedve készen állnak a Közlekedési Minisztérium hely
reállító osztagaival történő együttműködésben a rombolások helyreállítására. 

Az egészségügyi dandárok közül rendszerint két dandár elhelyezkedik a hadsereg második lép
csőjében lévő hadosztályok mögött és felkészül a sérültek számaival összhangban dandárrészlegek 
telepítésére. Egy egészségügyi dandár, mint tartalék, a front második lépcsője mögött helyezkedhet 
el készen állva részleges településre. E feladatok akkor hajthatók végre, ha a közelében elhelyezkedő 
csapatoknál tömeges sérülések keletkeznek és az elhelyezkedő polgári és katonai kórházak már nem 
tudják megoldani a sérültek ellátását. Az egészségügyi dandárok sebesültszállító tere, éppen annak 
érdekében, hogy a végsőkig elkerülhető legyen az egészségügyi dandárrészlegek telepítése, ezzel 
biztosítva az erők tartalékolása az ellencsapásra, illetve a támadó hadműveletre, a sérülteknek a 
hadosztály segélyhelyekről a kijelölt polgári és katonai kórházakba történő hátraszállitására felhasz
nálásra kerülhet. 

Az ellátódandár a hadseregellátó dandár mögött 60-70 km távolságra helyezkedik el, tartalé
kolva az alapvető erőit és eszközeit az ellencsapás, illetve a támadó hadművelet végrehajtására olyan 
számvetéssel, hogy a védelmi hadművelet anyaggal történő ellátása nem szenvedhet csorbát. 
Részére a hadsereg hadtápcsapatokhoz hasonlóan tartalék körlet kerül kijelölésre, amelynek végre
hajtják felderítését és megtervezik elfoglalását. 

A hadsereg által tervezett ellencsapás hadtápbiztosítása érdekében az ellátódandár erői és esz
közei, az egészségügyi dandárok sebesültszállító eszközei is részt vehetnek az ellencsapást végre
hajtó hadosztályok anyagi készletei pótlásában, illetve sérültjeik hátraszállításában. 

Olyan esetben, ha a harcászati-hadműveleti magasabbegység a front második lépcsőjében tevé
kenykedik és ellencsapást hajt végre, de hadsereg szintű had táppal nem rendelkezik (a védelmi had
művelet előtt nem lett ilyen szintű hadtáppal megerősítve), az ütközetbe vetéséig a központhadtáp 
előretolt lépcső csapatai végzik a hadseregszintú hadtápbiztosítás feladatait. 

A központhadtáp hátországi rendeltetésű csapatai és intézetei az ellenség által veszélyeztetett 
körletek kivételével a háborús működési helyeiken maradnak és intenzíven vesznek részt az elvo
nuló csapatok közvetlen hadtápbiztosításában is annak érdekében, hogy az el vonulók tartalékolhas
sák erőik és eszközeik alapvető részét ellencsapás, illetve támadó hadművelet végrehajtására. 

A hátországi rendeltetésű közlekedési dandárok fő erőkifejtésüket háborús csoportosításuk
nak megfelelően, alapvetően az ideiglenes átrakó körletek működtetésére, a hátországi gépkocsi
utak kiszolgálására összpontosítják, ezek mellett a közlekedési helyreállító osztagaival együttműkö
désben vesznek részt a fontosabb út-, vasút csomópontok és hidak helyreállításában. 

A légvédelmi és repülőparancsnokság alárendelt gépkocsi szállitózászlóalj(ak) az üzemanyag
raktárak repülőhajtóanyag szállitóalegységeivel együttműködésben végzik csapataik részére a szük
séges sürgős szállításokat. 

c) A Magyar Néphadsereg seregtestei és a központhadtáp crapatok alkalmazási formái a támadó 
hadműveletben. 

Az elvonuló seregtest( ek) a hadtápcsapatai alkalmazása alapvetően a seregtest hadműveleti 
felépítésétől, a front hadműveleti felépítésében elfoglalt helyétől, szerepétől, a seregtest támadási 
sávjának szélességétől, mélységétől és a terep sajátosságaitól függhet. 
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Támadó hadművelet esetén a koalíciós front első lépcsőjében támadó összfegyvernemi had se· 
reg {seregtest) közúti komendáns alegységei kiszolgálják, folyamato~an továbbfejlesztik és átadják a 
központhadtáp előretolt lépcső közúti komendáns csapatoknak a hadsereg katonai gépkocsiutakat. 

A hadsereghadtáp első lépcsője ( állományában az egészségügyi ezredparancsnokság vezetésé· 
vel) azok az egészségügyi alegységek, amelyek nem kerültek átadásra megerősítésül a hadosztályok· 
nak, valamint az ellátódandár állományából lőszerrel, üzemanyaggal megrakott szállítóalegységek és 
a felderítő szakanyagellátó század az első lépcsőben támadó hadosztilyok mögött elhelyezkedve 
rendszerint 1-2 naponkénti áttelepüléssel követheti a hadsereg első lépcsőjét. 

A hadsereghadtáp második lépcsője {állományában az ellátódandárral és a hadifogolygyújtő 
állomáss~) a hadsereg második lépcsőjének vonalában, esetenként az mögött, 1-2 naponkénti átte· 
lepüléssel kövt:ti a hadsereg csapatait. A terep, valamint a hadsereg támadási sávja sebességének 
függvényében az ellátódandár a feladatát megosztott településsel, áttelepüléssel is megoldhatp 
{seregtestek várható alkalmazását, az irányonként történő támadó hadműveletek prioritását figye· 
lembe véve alapvetően megosztott településsel számolhatunk). 

A front második lépcsőjében tevékenykedő harcás1.ati·hadművclc:ti magasabbegység esetében 
{ha hadseregtípusú hadtápszervezetekkel rendelkezik) az előrevonás és az ütközetbe vetés után a 
hadtáp első lépcsője {állományában egészségügyi osztagok, továbbá az ellátóezredből kikülönített 
lőszerrel, üzemanyaggal megrakott szállítóalegységek) a harcászati-hadműveleti magasabbegység 
első lépcsője mögött helyezkedhet el és azt folyamatosan követi. A hadtáp második lépcsője {állo· 
mányában az ellátóezreddel) a harcászati-hadműveleti magasabbegység második lépcsője, illetve az 
összfegyvernemi tartaléka mögött naponkénti áttelepüléssel követi a harcászati-hadműveleti maga· 
sabbegységet. 

A központhadtáp előretolt lépcső csapatai az ellátandó seregtest{ ek) alkalmazásának és a terep 
saJátosságának függvényében: a közúti komendáns csapatok berendezik, kiszolgálják a központhad· 
táp előretolt lépcső katonai gépkocsiútjait, átveszik és továbbfejlesztik a seregtest közúti komen· 
dáns csapatoktól a hadsereg katonai gépkocsiúqait. A közúti híd, útépítő alegységek a központhad· 
táp előretolt lépcső katonai gépkocsiútjain szétbontakozva végzik a rombolt útszakaszok, közúti 
hidak helyreállítását, megkerülő utak építését. 

A vasúti csapatok alapvetően a kiszolgálásra tervezett vasútvonalon bontakoznak szét és a 
vasútvonal kiszolgálását, a rombolt vasútvonal, vasúti hidak helyreá!Jítását végzik. 

Az első lépcső egészségügyi dandárok, részlegek telepítésével követik a seregtest csapatait; 
sebesültszállító alegységeik teljes kapacitással vesznek részt a hadosztály egészségü1,ryi zászlóaljaktól, 
egészségügyi osztagoktól a sérültek vegyes·kórházbázisokra, illetve az egészségügyi dandárrészle· 
gekre és a kijelölt katonai, polgári kórházakba történő hátra sz:íllításában. 

A települt egészségügyi dandárrészlegeken belül a sebesülteknek a kórházalegységek közötti, 
esetenként azokon belül is történő szállítás:ít a kitelepített kórházalegységek hordágyfüggesztőkkel 
ellátott tehergépjárművcivcl hajtják végre. 

Az egészségügyi dandár-részlegek a tclepülésüknél elsősorban a szanatóriumokat, üdülőket, 
sz:íllodákat, rcndelőintézeteket, nagyobb iskolákat, kultúrházakat, ezek hiánp esetén·üres raktára
kat, hangárokat veszik igénybe annak érdekében, hogy esetlegesen 150%·os lettrheltségnek is eleget 
tudjanak tenni, ugyanakkor ne legyenek kitéve a nagyobb erdőtüzek pusztító hatásainak, fokozód· 
jon a sugárzás elleni védettségük, a sérültek ne szenvedjenek nyáron a sátorban keletkező hőgutától, 
késő ősszel, télen, kora tavasszal~ hidegtől. A munka során a telepített kórházalegységek folyama· 
tos felszabadítását és újabb feladatokra történő felhasználását tervezik és végzik. A második lépcső 
egészségügyi dandár általában 3--t naponkénti áttelepüléssel követheti az elvonuló csapatokat és a 
hadsereg első támadó hadművelete végén a meghatározott körletekben történő településre, a sérül· 
tek ellátására készül fel. 

Az ellátódandár a terepadta lehetőségek, az ellátandó seregtestek támadási sávja szélességének 
függvényében megosztva, illetve anélkül általában 2-3 naponkénti áttelepüléssel követheti a hadse· 

22 

t 



regellátó dandárt, szükség szerint végrehajtja részére az anyagok átadását, fogadja a központhadtáp 
szállítózászlóaljai által szállított anyagokat, illetve végrehajtja a kirakóállomásokra érkező anyagok 
átvételét, végzi a csapatok, de elsősorban az egészségügyi dandárok ruházati anyagainak mosását, 

tisztítását és javítását. 

A központhadtáp hátországi rendeltetésű szállítózászlóaljai zöme az elvonulók érdekében a 
hátországból a központhadtáp előretolt lépcső ellátódandárig, dandár-részlegig, esetenként a had
seregellátó dandárig, dandár-részlegig az anyagi eszközök eljuttatását végzi. Erőik egy részével részt
vesznek a hátországban tevékenykedő csapatok részére szükséges sürgős szállítási feladatok végre
hajtásában is. A csővezetéképítő-zászlóalj alapvetően az elvonuló csapatok érdekében kerülhet 
alkalmazásra, végrehajtja a meghatározott csővezetékhálózat kiépítését és kiszolgálását, de adott 
esetben más feladatokra, például az ideiglenes átrakó körletben az üzemanyagnak a folyóakadályo
kon történő átemelésére is felhasználható. 

A szállítmánykísérő zászlóalj - rendeltetésének megfelelően - a hátországban végrehajtásra 
kerülő szállítmányok kísérését végzi. A berakó körlet katonai parancsnokság- szükség esetén a köz
ponthadtáp előretolt lépcső parancsnokának átalárendelve - a be-, kirakó-, elosztóállomásoknak 
feladatait hajtja végre a helyreállított vasúti végpontokra. 

A vasúti, hajózási és repülőtéri szállítási vezetőségek az ország területén, az MN és az érintett 
szövetséges csapatok érdekében szükséges szállítmá.nyok be-, kirakásával és továbbításával rájuk 
háruló feladatokat hajtják végre. 

Az átrakó körletparancsnokság, a szövetséges csapatok helyi katonai közlekedési szervezetei
vel együttműködve, folyamatosan biztosítja a beérkező és az országból kiirányított szerelvények 
átrakását. Az ideiglenes átrakó körletek szétbontakozva a részükre meghatározott körletekben vég
zik az átrakásokkal kapcsolatos feladataikat. A közúti és vasúti helyreállító alegységek a Közlekedési 
Minisztérium helyreállító osztagaival együttműködésben végrehajtják a fontosabb út-, vasút csomó
pontok, közúti, vasúti hidak helyreállítását. 

A mozgókórház csoport kettős célú alkalmazásra készül fel: az elvonuló csapatok egészségügyi 
ellátása érdekében a központhadtáp előretolt lépcső megerősítésére, vagy tömeges atomcsapás ese
tén, amennyiben a sérültek ellátása másképpen nem megoldott, az ország területén történő telepü

lésre. 

A sebesültszállító vonatok alapvetően az egészségügyi dandár-részlegekről a sérülteknek a 
hátországba történő hátraszállítását végzik, szabad kapacitásukkal részt vesznek a hátországban 
tevékenykedő csapatoknál keletkezett tömeges sérülési gócokból a sérülteknek a kijelölt kórhá
zakba történő szállításában. 

A katonai kórházak végzik a sérültek átvételét, gyógyítását. Folyamatosan növelik ágykapacitá
sukat. A szanatóriumok fogadják utókezelésre és ellátják a lábadozó sérülteket. A katonai rendelte
tésű egészségügyi osztagok készen állnak a hátországban történő településre, illetve az elvonuló csa
patok részére megerősítésként átadásra kerülhetnek. 

Az osztályozó kiürítőállomások a kijelölt katonai kórházaktól kijelölt vegyes kórházbázis
parancsnokok vezetése alatt végzik a vegyes kórházbázisokra érkező sérültek osztályozását, a vegyes 
kórházbázisokba tartozó polgári kórházakba történő irányítását. 

Az ellátóközpontok, az alárendeltségükbe tartozó raktárak végrehajtják a népgazdaságból 
érkező anyagok átvételét, az elvonuló csapatok részére vasúti szerelvényekre szállítóalegységekre 
történő málházását és végzik a hozzájuk utalt hátországi csapatok és intézetek részére történő anyag 
kiadását. A központhadtáp technikai javítóüzem a hátraszállított, javításra váró hadtáptechnikai esz
közöket átveszi és végrehajtja, illetv~ szervezi azok javítását. A központhadtáp hátországi közleke
dési dandárok közúti komcndánszászlóaljai, az elvonuló seregtest és a központhadtáp előretolt 
lépcső közúti csapatai az ország területe elhagyásának, ütemének megfelelően átveszik az ország 
egész területén az EFE katonai gépkocsiutak kiszolgálását. 
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A légvédelmi és repülőparancsnokság szállítózászlóaljai a központi üzemanyag-raktárak repü
lóhajtóanyag szállítóalegységeivel együttműködésben végzik a sürgős szállítási feladatok végrehajtá
sát. 

A háború esetén is tovább működő költségvetési üzemek termelésüket háborús terveik szerint 
futtatják fel, illetve végzik a csapatok kiszolgálását. A gyermekintézmények - a veszélyeztetett váro
sok kivételével - a békében megkezdett tevékenységüket végzik. 

Jelen cikk a hadtápbiztosítás jelentős területét fogja át és mint ilyen, részletes elemzésekre nem, 
vagy csak kevésbé vállalkozhatott. Mindazonáltal a szerzők úgy vélik, hogy főleg az összefüggések 
feltárásában és egyes kevésbé ismert területek ismertetésében nyújthat a tiszti állomány és mindene
kelőtt a hadtápszakállomány részére hasznosítható segítséget. 
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