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A HADTAPBIZTOSITAS ELMELETE 

A honi légvédelmi hadsereg hadtápbiztosítása 

Damó László ezredes 

A korszerű háborúban a különböző haderőnemek hadtápbiztosítási 
elveinek ismerete nagymértékben segíti elő a hadtápbiztosítást szervező, 
irányító és végrehajtó valamennyi szerv munkáját. 

A honi légvédelmi hadsereg hadtápbiztosításával kapcsolatos elvek -
annak ellenére, hogy hadseregünk honi légvédelmi hadműveleti maga
sabbegységgel nem rendelkezik - közérdeklődésre tarthatnak számot an
nál is inkább, mert honi légvédelmi parancsnokságaink és csapataink ilyen 
jellegű feladatának ellátásában segítséget nyújthatnak, hasznos gondo
latokat ébresztenek. 

Jelen cikkben kifejtett elgondolások, nézetek főleg szovjet elvek alap
ján kerültek feldolgozásra, s nézetem szerint elősegíthetik a tiszti állo
mány általános katonai ismereteinek fejlesztését. 

A hadtápbiztosítás feltételei és honi légvédelmi hadsereg hadtáp feladatai 

1. A honi légvédelmi hadsereg hadtáp munkájának feltételei, fel
adatai és állománya. 

A hadtáp munkájára a honi légvédelmi egységek és magasabbegy
ségek harceljárásainak sajátossága, a nagyfokú dinamikusság, valamint 
a nagy igénybevétel gyakorol közvetlen hatást. 

A honi légvédelmi csapatok legjellemzőbb sajátossága az, hogy azok 
az ellenség váratlan támadásának elhárításához állandó harckészültségben 
vannak, ugyanakkor bonyolítja feladatuk végrehajtását, hogy a honi 
légvédelmi hadsereg állományába különböző típusú csapatok tartoznak 
(légvédelmi rakéta, vadászrepülő, rádiótechnikai). Főleg ez az utolsó 
tényező teszi bonyolulttá a honi légvédelmi hadsereg hadtápbiztosftásá
nak megszervezését és szélesíti ki a hadsereg hadtáp feladatait. A had
sereg hadtáptól megköveteli a különböző fegyvernemek szakmai sajátos
ságainak megfelelő hadtápbiztositást, egy sor speciális feladat végre
hajtását, különösen a csapatok különleges anyagokkal. történő ellátását. 

Különösen bonyolulttá teszi a honi légvédelmi csapatok hadtáp ellá
tását, valamint a hadtápegységek és -intézetek vezetését az, hogy azok 
nagy területen (1-2 front szélességben) helyezkednek el. 
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A csapat és a hadsereg hadtápegységek, intézetek széttagoltsága, nagy 
területen való települése és azok jelentős távolsága a területi szervek 
raktáraitól vagy a front bázisaitól megköveteli az összes szállítási módok; 
kombinált felhasználását az anyagi eszközök sok helyre és nagy tá
volságra való időbeni eljuttatása érdekében. 

Kedvező a hadtápbiztosítás végrehajtása szempontjából, hogy a honi 
légvédelem néhány egységének és magasabbegységének viszonylagos sta
bil települése közigazgatási körzetekben, ipari és katonai objektumok 
közelében lehetővé teszi. a megemelt tartalék készletek képzését. 

A honi légvédelmi egységek és magasabbegységek széttagoltsága a 
hadtápegységek és -intézetek olyan körletekbeni csoportosítását és tele
pítését teszi szükségessé, amely jó utakat biztosít a kilövőállásokhoz, re
pülőterekhez, rádiótechnikai alegységekhez és a honi légvédelem más 
objektumaihoz történő szállításra. 

A honi légvédelmi csapatok hadtápbiztositásának megszervezését a 
hadműveletek előkészítése és.a hadműveletek idején nagyban befolyásolja 
a honi légvédelmi hadsereg erőinek és eszközeinek manővere. Ez meg
követeli a hadtáp további manőverét, az új települési körletek, valamint 
repülőterek és utak előkészítését. 

A honi légvédelmi hadsereg hadtápja megszervezésének időszakában 
a hadtápbiztosítás kérdéseit a területi szerv vagy fronthadtáp vezetésével 
folyamatosan kell egyeztetni. Az együttműködést a honi légvédelem pa
rancsnok hadtáphelyettese szervezi meg. 

Mindezekből megállapítható, hogy a honi légvédelem hadtápiára vo
natkozó egyik legfontosabb feladat a csapatok állandó és magas fokű 
harckészűltségének nagy települési körletben és gyakori manőver esetén 
történő biztosítása. 

A légvédelmi hadsereg hadtápjának alapvető feladatai a következők: 
a csapatok időbeni és folyamatos anyagi biztosítása, a légierő repülő mű
szaki és repülő technikai biztosítása, a légiszállító technika, a speciális 
szállítás és más technikai eszközök technikai biztosítása, az utánszállitási 
utaknak a kilövőállásokig, repülőterekig és raktárakig történő előkészí
tése és állandó karbantartása, az után- és hátraszállitás megszervezése és 
végrehajtása, egészségügyi biztosítás, az őrzés-védelem megszervezése, kü
lönleges üzemanyag biztosítása. 

A légvédelmi hadsereg hadtáp állománya hadtápegységekből, -alegy
ségekből és hadtápintézetekből áll, melyeknek rendeltetése a légvédelmi 
hadsereg csapatainak hadtápbiztosítása. 

A) A légvédelmi rakétaegységek hadtápjába tartooó raktárak 4 ja. 
rakétát, 4,4 ja. speciális üzemanyagot, 4 ja. gépkocsi benzint és gázolajat, 
15-20 ja. élelmiszert képesek tárolni. 

A csapatraktárakban tárolt készletek mennyisége az ellátó bázisok 
és raktárak távolságától, valamint a harchelyzettől függően változhat. 

A légvédelmi rakétaezred állományába tartozó szállitóeszközök a sze
mélyi állomány, szervezetszerű fegyverzet és felszerelés, 1,25 ja. rakéta 
(ebből 1 ja. kész állapotban), 0,85 ja. ,,0" anyag, 1,2 ja. ,,G" anyag, élel-
miszer és egyéb anyagi eszközök száll.itását végzik. 
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A hadtáp vezetését a légvédelmi rakétaezred-parancsnok hadtáphe
Jyettese végzi. 

B) A repülőegységek hadtápjába a repülő technikai bázisok és az 
önálló repülőtér technikai kiszolgáló zászlóaljak tartoznak. Ezek a mű
ködő és a tartalék repülőtereken települnek és a vadászrepülő ezredek 

• közvetlen biztosítását végzik. 
A repülőtechnikai bázis rendeltetése: két repülőezred biztosítása, 

-;- amelyek egy repülőtéren települnek. 
Az önálló repülőtér technikai kiszolgáló zászlóalj rendeltetése: egy 

repülőezred biztosítása, amely egy repülőtéren települ. 

C) A rádiótechnikai egységek hadtápjai nagyobb lakott helyektől tá
vol, nehezen megközelíthető helyen települnek. Ezért az alegységek anyag
ellátása történhet a területi szervek, front, légi hadsereg és egyes ka
tonai egységek raktáraiból. Egy sor esetben a rádiótechnikai egységek 
alegységeit közvetlenül a területi szervek intézkedése alapján látják el 
anyagi eszközökkel. 

D) A hadműveleti légvédelmi hadsereg hadtápjának állományába a 
raktárak, rakétatechnikai ellátó és javító bázisok, légvédelmi rakétacsa
patok technikai bázisai, önálló repülőtechnikai zászlóaljak, rakéta- és re
pülőtechnikai házi.sok és raktárak, szállítóegységek és -alegységek, javító 
és helyreállító egységek, egészségügyi intézetek, műszaki technikai bá
zisok és laboratóriumok tartoznak. 

A hadtáp állománya nem állandó, a hadsereg állományától, az elhe
lyezkedés feltételeitől és a feladattól függ. 

a) A rakétatechnikai ellátó és javító bázisok, raktárak rendeltetése a 
rakéták átvétele, összeszerelése, feltöltése, technikai ellenőrzése, tárolása 
és szállítása. 

A bázisok a légvédelmi hadsereg rakétacsapatok főmérnökének van
nak alárendelve. 

A raktárak az ellátásra kijelölt egységek részére 2-3 ja. rakéta és 
1 ja. fegyverzet tárolására alkalmasak. 

A hadseregraktárak az alábbi mennyiségű anyagokat tárolják: 

1. repülőlőszer-raktár 25 vagon (400 t); 
2. repülőtechnikai anyagok raktára 50 vagon (800 t); 
3. híradó anyagok raktára 25 vagon (400 t); 
4. gépkocsi és repülőtér technikai raktár 50 vagon. 

A raktárak rendeltetése: az anyagi és technikai eszközök átvétele, tá
rolása, nyilvántartása, kiadása a csapatoknak, valamint a csapatoktól hát
raszállítandó anyagok és eszközök átvétele. 

A raktárak a megfelelő szolgálatiág-vezetőknek vannak alárendelve. 
b) A repülőtér technikai zászlóaljak rendeltetése: a tábori repülőte-

~ rek építése, megrongált repülőterek helyreállítása, a repülőterek műszaki 
beren.dezése, repülőtéri berendezések, építmények és a repülőtérhez ve
zető bekötőutak építése, helyreállítása. 
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A repülőtér technikai zászlóaljak a légvédelmi hadseregparancsnok 
hadtáphelyettesének vannak alárendelve. A közvetlen irányítást a had
sereg repülőtér műszaki szolgálat főnök valósítja meg. Alta!ában három 
repülőezredet egy-két repülőtér technikai zászlóalj biztosít. 

c) A gépkocsiszállító egységek és alegységek rendeltetése: anyagi esz
közök szállítása a hadsereg vagy a katonai körzet, illetve front raktá
raiból, valamint a sebésültek, betegek és a felesleges anyagok hátraszál
lítása. 

A gépkocsiszállító egységek és alegységek a hadseregparancsnok had
táphelyettesnek vannak alárendelve. 

A honi légvédelmi hadseregben lehet 1-2 gépkocsiszállító ezred 
egyenként 600 t szilárd és 700 t folyékony anyag teherbírással. 

d) A iavító-helyreállító egységek rendeltetése a fegyverzet, speciális 
és gépkocsitechnika javítása. 

A javító-helyreállító egységek az egyes szolgálatiág-főnököknek van
nak alárendelve. 

A hadsereg állományában a speciális technika javítására 1-2 javító
helyreállító zászlóalj van (termelékenysége 10-13 gépegység naponta). 
Egyes esetekben a hadsereg ideiglenesen javítóműhelyeket és részlegeket 
kaphat. 

e) Az egészségügyi intézetek közé a katonai kórházak, a mozgó jár
ványegészségügyi osztagok és laboratóriumok, valamint a légi egészség
ügyi laboratóriumok tartoznak. 

f) A műszaki technikai bázisok és laboratóriumok rendeltetése a rá
diók, elektromos technikai és speciális mérőműszerek ellenőrzése, besza
bályozása és kisjavítása. 

A műszaki technikai bázisok és laboratóriumok a parancsnok hadtáp-
helyettesnek vannak alárendelve. 

A honi légvédelmi hadsereg hadtápjának megszervezése 

A hadtáp megszervezésével szemben támasztott alapvető követel
mény, hogy biztosítsa a szültséges manőverezést. 

Figyelembe véve a honi légvédelmi hadsereg nagy területen való szét
bontakozását - 500-600 km-es fronttal, 700-900 km-es mélységgel -
a hadtápegységeket és -intézeteket úgy kell elhelyezni, hogy ezzel létre
hozzuk a hadtápbiztositás legjobb feltételeit. 

A hadtápegységeket és -intézeteket a honi légvédelmi hadsereg csa
patainak hadrendi felépítésével összhangban az után- és hátraszállltási 
utak meglétének és állapotának figyelembevételével kell telepíteni. Biz
tosítaniok keli a légi hadsereg egységeinek és magasabbegységeinek ma, 
nőverezési lehetőségeit, az őrzés-védelmi rendszabályok betartását. 

A határmenti és frontmenti honi légvédelmi hadseregben célszerű 
a hadseregraktárakat és azok részlegeit 2-3 vasúti irányban, a csapatok 

• 
• 

fő csoportosítása mögött telepíteni. A telepítésnél figyelembe kell venni, • 
hogy a központi bázisokról és a honi légvédelmi hadsereg csoportok rak-
táraiból érkező szállítmányok ne keresztezzék egymást. 
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A raktárcsoportokat minden irányban a vasúti kirakóállomásoktól 
20-25 km-es sugarú területen kell elhelyezni, hogy biztosítható legyen 
a raktárak irányítása és vezetése, a gazdaságos szállítás. 

A raktárak közelében települnek a gépkocsiszállító egységek és a 
javító intézetek. 

Az után- és hátraszállítást biztosító vasútvonalakon a honi légvédelmí 
hadsereg részére 1-2 kirakóállomást jelölnek ki. Itt történik a központi 

;:- bázisokról érkező vasúti szállítmányok szétosztása a bázisok, raktárak 
és a csapatok felé. A hadsereghadtáptól tiszteket jelölnek ki, akik a szál
lítmányokat állomásonként, a katonai szállitásvezetöség szervein keresztül 
elosztják. 

.. 

A területi szerv vagy frontparancsnok hadtáphelyettes intézkedése 
szerint minden magasabbegységnek és egységnek a honi légvédelmi had
sereg egységeihez közvetlenül érkező szállítmányok kirakására 1-2 kira
kóállomást jelölnek ki. 

A légvédelmi rakéta- és rádiótechnikai egységek hadtápjai az után
szállítási utak figyelembevételével az egységeik elhelyezési körletében te: 
lepülnek. 

A repülötechnikai egységek, a repülőterek állandó készenlétben tar
tása céljából a működő és a tartalék repülőterek körleteiben települnek. 

A repülőegységek készenléti ideje, harctevékenységük lefolytatása 
nagymértékben függ a hadtápegységek új repülőterekre való áttelepülé
sének és szétbontakozásának gyorsaságától, ezért alapvető követelmény 
a hadtáp gyors munkája, a szükséges mennyiségű repülőterek időben 
. való előkészítése. 

A repülőtechnikai bázis áttelepítését vasúton legalább 500 km-es 
napi ütemmel kell megvalósítani. Figyelembe véve, hogy a felkészülésre, 
be- és kirakodásra, az új repülőtér körletébe való elóremozgásra kb. 2 
nap szükséges, megállapítható, hogy a bázis új helyre való letelepülésére 
a megindulástól számítva minimum 3 nap szükséges. 

Gépkocsival történő áttelepülés esetén napi 300 km-t kell megtenni, 
azonban a rakodási idő kevesebb - kb. 1 nap - lesz. Következésképpen 
a bázis gépkocsival történő áttelepítése esetén 2 nap múlva az új kör
letben lehet. 

Mindezeket figyelembe véve, áttelepítés esetén legcélszerűbb a kom
binált szállítási módszert alkalmazni. Ebben az esetben légi úton el kell 
szállítani a parancsnokságot és az alapvető anyagi eszközök egy részét, 
a szilárd és folyékony anyagok szállítóeszközeit pedig felmálházva „lá
bon" kell útbaindítani. A speciális technikai eszközöket, speciális gép
kocsikat, valamínt a fennmaradó anyagi készleteket vasúti szállítással 
célszerű áttelepíteni. 

A gyakorlatok tapasztalatai alapján a repülötechnikai bázis 500 km-es 
távolságra, kombinált szállítási móddal történő áttelepítés esetén az új 
körletben 2 nap múlva bontakozhat szét. 

A határmenti területeken levő honi légvédelmi hadsereg repülőtér 
műszaki zászlóaljai általában a határ közelében települnek azzal a céllal, 
hogy a légvédelmí zóna kiszélesítése esetén a repülőtér hálózat helyre-
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,lllítására és kifejlesztésére a front támadó csapatai mögött vonuljanak 
előre. 

A honi légvédelmi hadseregparancsnok hadtáphelyettese a területi 
katonai szervekkel együttműködik, egyezteti a hadtápegységek és -al
egységek települési helyeit, a vasutak és a közutak felhasználását. 

Anyagi biztosítás és szállítás 

Az anyagi biztosítást a hadseregparancsnok hadtáphelyettes, vala
mint a légvédelmi rakétacsapatok, repülőcsapatok és rádiótechnikai csa
patok megfelelő szolgálatiág-vezetői szervezik az alábbiak szerint: 

- légvédelmi rakéta, fegyverzeti, technikai berendezések, rakéta
technikai anyagok és rádiólokátor berendezések biztosítását a hadsereg 
légvédelmi rakétacsapatainak főmérnöke; 

- rakéta-üzemanyag, repülő és gépkocsi üzemanyag, élebniszer, ru
házati és egészségügyi anyagok biztosítását a területi szervek (front, 
flotta) megfelelő szolgálatiág-vezetői; 

- fedélzeti rakéták, fegyverzet és lőszer, repülőtechnikai anyagok, 
repülőtér műszaki anyagok biztosítását a hadsereg megfelelő szolgálatiág
vezetői; 

- gépjármű és vontató technika és anyagok biztosítását a hadsereg 
gépjármű szolgálat főnöke; 

- híradó anyagok biztosítását a hadsereg hiradófőnök; 
- műszaki, vegyivédelmi és más anyagok biztosítását a hadsereg 

megfelelő szolgálatiág-vezetői végzik. 

A honi légvédelmi hadsereg ellátása a területi szervek, a front, va
lamint a flotta raktárain keresztül történik. 

Az anyagi készletek nagyságát a Hadtápfőnökség, valamint a Lég
védelmi Parancsnokság határozza meg. 

1. A honi légvédelmi hadsereg harctevékenysége során nagy meny
nyiségű anyagi eszköz fogyással kell számolni. 

A rakétafogyás a harctevékenységek folyamán nem egyenletes, az 
első nap mintegy 0,5-0,6 ja., második nap 0,2-0,3 ja., a további napo
kon 0,15-0,2 ja. lehet. 

Egy hónap időtartam alatt a légvédelmi rakéták fogyása elérheti 
a 4,5 ja.-t. Az atom harci fejjel felszerelt légvédelmi rakéták felhaszná
lását a hadseregparancsnok határozza meg. A rakéták felhasználásától 
függ a rakéta üzemanyag-fogyasztás nagysága. 

A repülőlőszer és repülő üzemanyag-fogyasztás mennyiségét a re
pülő~gységek mennyisége, a bevetések száma, valamint az egyes beve
tések alkalmával megállapított fogyasztási norma határozza meg. 

A harctevékenységek során naponta átlagban 1,5-2 bevetéssel szá
molunk. A repülőgépek harci felhasználási együtthatója általában 80-
85%-os. Ezek alapján az anyagi eszközök fogyasztása egy vadászrepülő 
egységnél egy bevetés idején 0,85 ja. repülő-üzemanyag, 0,8 ja. fedélzeti 
rakéta, 0,6 ja. repülőlövedék, 0,85 ja. folyékony oxigén lehet. 

Fenti fogyasztás mellett egy repülőegység átlagos napi igénye alap-

• 
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vető anyagi eszközökből mintegy 1,7 ja. repülő-üzemanyag, 1,6 ja. fedél
zeti rakéta, 1,2 ja. repülőlövedék, 1,7 ja. folyékony oxigén. 

Figyelembe véve az említett fogyasztási normákat, egy hadsereg re
pülés alatti fogyása repülőlőszerből és -rakétákból 0,3-0,4, repülő-üzem
anyagból 0,7 hadseregjavadalmazás lehet. 

A harctevékenységek során várható fogyasztások pótlása érdekében 
a központi bázisokon a honi légvédelmi hadsereg részére a nyugati had
színtérre egy havi, a távolabbi hadszíntereken 2-3 havi tartalék kép
zése szükséges. 

Az állandó harckészültség biztosítása érdekében a honi légvédelmi 
hadsereg raktáraiban, a területi szervek és a front raktárakban a követ
kező anyagi készleteket tárolják : 

- légvédelmi rakéta 
- repülőlőszer 

- fedélzeti rakéta 
- rakéta-üzemanyag 
- repülő-üzemanyag 
- egészségügyi oxigén 
- függesztett tartályok 

6 ja., 
11 ja., 
11 ja., 

6,6 ja., 
2,3 ja., 
3 ja., 
8 komplett. 

A gyakorlatok tapasztalatai alapján a honi légvédelmi hadsereg fo
gyasztása 3-4 nap alatt. mintegy 1,5 ja. légvédelmi rakéta, 4 ja. repülő
lőszer, 2 ja. rakéta-üzemanyag, 4 ja. repülő-üzemanyag, 3 ja. gépkocsi
üzemanyag, 5000 t egyéb anyag, összesen mintegy 18 OOO t anyagmennyi
ség lehet. 

2. Az egységek, magasabbegységek részére a szállítás a hadsereg, te
rületi, front raktárakból vagy a központi raktárakból valamennyi szál-· 
lítási mód alkalmazásával történhet. 

A szállításokat a hadseregparancsnok hadtáphelyettes szervezi. Alap
vető szállítási mód a vasúti szállítás. A hadsereg gépkocsiszállító eszkö
zeit elsősorban a vasúttól távol eső egységekhez való szállításra célszerű 
felhasználni. 

A hadsereg alárendeltségébe 'tartozó gépkocsiszállító egységek egy 
fordulóval 1300 t, a csapatszállító eszközök egy nap alatt mintegy 2000 t 
anyagot, a hadsereg összesen mintegy 3000-3500 t anyagot képes szállí
tani, amely a gyakorlatok tapasztalatai alapján a hadsereg átlagos napi 
igényének 60-700/o-át teszi ki. 

Figyelembe véve, hogy a szállítóeszközök nagyobb része a csapatok
nál van, a hadseregraktárak települési körletét úgy célszerű kiválasztani, 
hogy azok minél közelebb legyenek az ellátandó egységekhez és biztosítva 
Jegyen a csapatszállító járművek nagyfokú bevonásának lehetősége. 

Technikai biztosítás 

A technikai biztosítást a honi légvédelmi hadseregparancsnok szer
vezi, közvetlenül: 

- a légvédelmi rakétafegyverzet és -technika technikai biztosítását 
- a légvédelmi rakétacsapatok főmérnöke; 
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- a repülőtechnika és -fegyverzet technikai biztosítását a repülő fő
mérnök; 

- a repülést biztosító eszközők, repülőtér műszaki és repülőtér tech
nikai eszközök technikai biztosítását a hadseregparancsnok hadtáphe
!yettese; 

- a gépjárművontató technikai anyagok technikai biztosítását a gép-
jármű szolgálat főnöke; 

- a híradó eszközök, műszaki és vegyivédelmi fegyverzet technikai 
biztosítását a megfelelő szolgálatiág-főnökök végzik. 

A nagy- és középjavítások végrehajtása általában az alábbiak sze
rint történhet: 

A légvédelmi rakétacsapatok rakétáinak és speciális berendezéseinek 
a javítását a gyártó vállalatok közvetlenül a csapatoknál vagy a gyárak
ban, illetve e gyárak javító bázisain, valamint a hadsereg javítómúhe
lyeiben végzik. 

A gépkocsivontató technika, speciális gépkocsik és repülőtér mű

szaki technika javítása a hadsereg javító üzemeiben, a katonai körzet 
vagy az ipar javító üremeiben; a repülőgépek és repülőmotorok javítása 
a légierők vagy az ipar javító üzemeiben történik. A lokátor fegyverzet 
javítását az állami vagy a területi szervek javító intézetei végzik. Kisja
vítások a csapatoknál történnek. 

A honi légvédelmi hadsereg csapatainak egészségügyi biztosítása az 
egységek, magasabbegységek segélyhelyein és a katonai körzet, front 
vagy a HM kórházaiban történik. 

A sebesültek hátraszállítását - a közeli kórházakba - a honi lég
védelmi hadsereg, a területi szervek, front vagy flotta egészségügyi szál
lító gépkocsijai hajtják végre, ugyanakkor célszerű felhasználni a légi
szállitási lehetőségeket is. 

A sebesültek hátraszállításának megszervezését a honi légvédelmi 
hadsereg egészségügyi szolgálat főnöke végzi. 

Intenzív harctevékenységek idején, ellenséges atomfegyver alkalma
zása esetén általában napi 20/o-os egészségügyi veszteséggel számolhatunk. 
A sebesültek, sérültek jelentős részének kiürítése a katonai körzet vagy 
front kórházakba történhet. 

A honi légvédelmi hadsereg egészségügyi vesztesége 3--4 nap alatt 
mintegy 1600 fő lehet. A sebesültek első egészségügyi segélyben az egy
ség egészségügyi szolgálatánál, első orvosi segélyben, valamint 10-12 
napi ellátásban az egység segélyhelyén részesülnek. 

A 12 és 30 nap között gyógyuló sebesülteket a területi, a front vagy 
flotta kórházaiban, a 30 napon tű! gyógyuló sebesülteket a hátország kór
házaiba ürítik. 

A repülő állomány azon részére, amely kényszerleszállást hajt végre, 
a kereső csoport egészségügyi állománya nyújt segélyt. Kiürítésük a leg
közelebbi kórházba történhet. Az egészségügyi anyagokkal és eszközök
kel való ellátást a katonai körzet, front vagy flotta egészségügyi osz
tálya végzi. 
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A hadtáp vezetése 

A légvédelmi hadseregparancsnok a hadtáp vezetését a parancsnok 
hadtáphelyettes útján végzi. 

A hadtápvezetés alapját a hadseregparancsnok elhatározása képezi, 
melyben a hadtáp részére meghatározza a hadtáp feladatát, a létreho
zandó anyagi készletek mennyiségét és a fogyasztási normákat, a légvé
delmi rakéták magasabbegységenkénti és egységenkénti szétosztását, a 

, repülőterek helyreállításának sorrendjét, a hadtápbiztosítás, átcsoportosítás 
,és manőverezés rendszabályait, a szállítóeszközök felhasználásának rend
jét, valamint a hadtáp őrzésére és védelmére vonatkozó rendszabályokat. 

• 

,. 

• 

• 

A parancsnok elhatározása, az elöljáró hadtápszervek intézkedése, 
valamint a konkrét hadtáphelyzet figyelembevételével a légvédelmi had
seregparancsnok hadtáphelyettese elhatározásában meghatározza: 

- a csapatoknál és a hadsereg raktáraiban létrehozandó anyagi kész
letek mennyiségét; 

- az utánszállitás és gépkocsiszállító eszközök felhasználásának 
rendjét; 

- az anyagbiztosításra vonatkozó feladatokat (csak a parancsnok 
hadtáphelyettesnek alárendelt szolgálati ágaknak); 

- az egészségügyi biztosítás rendszabályait; 
- a zárolt készletek nagyságát és felhasználásának rendjét; 
- a hadtáp őrzésére és védelmére vonatkozó rendszabályokat; 
- a hadtáp vezetését. 

A honi légvédelmi hadsereg csapatainál a harctevékenységek gyors 
lefolyása a parancsnok hadtáphelyettestől és a hadtáptörzstól megbíz.. 
ható rugalmas vezetést követel. Ennek érdekében a hadtápegységek és 
-intézetek részére a feladatokat pontosan, időben kell megszabni, megfelelő 
intézkedéseket kell tenni a felhasznált anyagok gyors pótlására, széles
körűen kell alkalmazni az anyagi eszközökkel, hadtápegységekkel és -in
tézetekkel való manőverezés rendszabályait. 

Biztosítani kell a hadtáp szolgálati ágak közötti szoros együttműkö
dést, a hadtápcsapatokat és -intézeteket ért ellenséges behatolás gyors 
felszámolását, valamint a folyamatos és megszakítás nélküli összeköttetést. 

A honi légvédelmi hadsereg hadtápvezetési pontról feltétlenül össze
köttetést kell biztosítani a raktárakkal, a technikai egységekkel, a katonai 
körzetekkel, valamint a légierővel. 
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