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A gépkocsizó lövészezred nagy távolságon végrehajtott 
menetének hadtápbiztosításáról 

Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Hadtáp Tanszék 

Korszerű harcban a csapatok tevékenységének nagy része menet. 
A különböző meneteket alapvetően két csoportra osztjuk aszerint, hogy 
várható-e menet közben vagy annak végén az ellenséggel való találkozás, 
vagy sem. Ilyen esetekben menetről, illetve találkozómenetről beszélünk, 
A menetet korszerű harcban a csapatok általában rendszeresített jármű
veiken hajtják végre. 

A hadtápbiztosítást a menet jellege, a menetvonal hossza, az ezred 
menet utáni feladata határozza meg és befolyásoló tényező az, hogy mi 
az ezred helye és szerepe az egész hadosztály mozgásában. A menet meg
kezdése előtt a folyamatos hadtápbiztosítás érdekében rendszabályokat 
kell végrehajtani. Ezeken belül fel kell készíteni a menetet végrehajtó 
és biztosító hadtápalegységeket. Fel kell tölteni az anyagi eszközkészlele-' 
jl:et a meghatározott szintre, végre kell hajtani a gépjárművek karban
tartását, terepjárást és álcázást biztosító eszközökkel való ellátást, hátra 
kell hagyni a sebesülteket, betegeket, valamint sérült járműveket és fe
lesleges anyagokat. 

Az ezred hadtápja előtt a menet időszakában kettős feladat áll. Rész
ben az ezredd~l együtt menetelni, részben menet közben folyamatosan 
biztosítani a menetet végrehajtó alegységek ellátását. E két feladat között 
ellentmondás áll fenn abban a tekintetben, hogy az ellátási feladatok 
végrehajtása a folyamatos menet időszakában nehézségekbe ütközik. Ez 
főleg üzemanyag-ellátás területén jelentkezik, ahol egyrészt maga a me
net nagyobb mennyiségű üzemanyag-fogyasztással jár, másrészt a folya
matos mozgás nem teszi lehetővé a rendszeres utántöltést. A hadtápbizto
sítás rendszabályainál ezeknek a nehézségeknek a kiküszöbölésére kell 
törekedni. 

A hadtáp megszervezése 

A hadtápalegységek menetre való felkészítése széles körű tevékeny
séget követel. A személyi állományt el kell igazítani a menet végre-
~j,~nak mó<lját, idejét, útvonalát illetően, fel kell készíteni őket 
a nehezen járható út- és terepszakaszok leküzdésére, a várható szennye
zett terepszakaszon való áthaladásra. 
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A hadtáp személyi állományát el kell osztani a gépjárműveken az 
,őrzés-védelem szempontjainak figyelembevételével és meg kell határozni 
a menet alatt tanusítandó magatartást. 

A technikai eszközöket, üzemanyagszállító gépjárműveket, mozgó
konyhákat elő kell készíteni a menet alatti működésre. A hadtáp sze.. 
mélyi állományából forgalomszabályozás céljából tartalékot kell képezni 
arra az esetre, ha valamilyen tényező következtében a hadtápalegységek 
ideiglenesen önálló menetvonalra kényszerülnek. Ebből a célból a lema
radó járművek részére irányító jelzőtáblákat kell előkészíteni és ellie
lyezni. 

Az élen haladó gépjárműveken utazó személyi állományt fel kell ké
szíteni a vegyi-, sugárfelderítés és mozgásbiztosítás feladataira, el kell 
látni őket műszerekkel, különböző műszaki eszközökkel, valamint jelző
zászlókkal. Hasonlóan fel kell készíteni őket a menet harcbiztosításával 
kapcsolatos feladatokra is. 

A hadtápalegységek menetrendjét elsősorban az ellátási és kiürítési 
feladatokból kiindulva kell összeállitani. Ezenkívül figyelembe kell venni 
az ezred menetoszlopának felépítését, a menet jellegét, ütemét, az őrzés
-védelem követelményeit, a vezetés lehetőségeit és oszloptechnikai szem
pontokat. 

Ennek megfelelően a hadtáp menetoszlopának élén általában az 
egészségügyi és javítóeszközöket, ezt követően pedig a menet során első
sorban felhasználásra kerülő anyagokat szállító járműveket meneteltet
jük annak érdekében, hogy a menet közbeni ellátási és anyagátadási 
feladatok miatt ne kelljen az oszlopból gépjárműveket előre sorolni. 
A menetoszlop felépítésénél törekedni kell arra is, hogy a hamarabb fel
gyorsuló gépjármű típusokat lehetőleg az oszlop második felében helyez
Zük el. 

A menetoszlopban a gépjárműveket elsősorban anyagnemenként kell 
csoportosíta.ni, azonban igyekezni kell a vezetés biztosítása érdekében 
a szállitó kötelékeket, alegységeket lehetőleg együtt meneteltetni. Az 
egyes anyagnemek csoportosításánál törekedni kell arra is, hogy külön
böző robbanásveszélyes anyagok egymástól el legyenek választva s ezáltal 
elkerüljük, hogy az ellenség csapásai következtében az összes anyagok 
megsemmisüljenek. 

A hadtápalegységeket a menet vezetése érdekében lépcsőkre lehet 
tagolni, amelyek között 2-3 km, ezen belül pedig anyagnemenként meg
alakított gépkocsicsoportok között 100-200 m távolságot kell hagyni. 
Szennyezett terepszakaszon való áthaladáskor, poros úton, jeges útsza
kaszokon, jellegzetesen hegyi útszakaszokon a gépjárművek hagyományos 
20-50 méteres követési távolságát meg kell növelni. 

Találkozómenetben - főleg akkor, ha a készleteket nem sikerült 
idejében decentralizálni - az ezredhadtápon belül képezhetünk gépkocsi
csoportokat, amelyekben az egyes különböző irányokban tevékenykedő 
zászlóaljak részére különnemű anyagokat készítünk. elő és csoportosítunk:. 
Ezzel elkerüljük, hogy az egyes zászlóaljak részére útbaindítandó szállít~ 
mányok összeállításakor előre sorolásokat és · átrakásokat kelljen vé~ 
hajtani. 
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Az ezredhadtáp menetoszlopát általában a fő erők mögött meneteltet" 
jük. Találkozómenet esetén a találkozóharc jellege miatt az ezredhadtáp al
egységeinek második lépcsőjét célszerű a fő erők mögött 10-20 km tá
volságban meneteltetni. Ha az ezred mögött ugyanazon menetvonalon 
más egység is menetel, úgy saját ezredünk hadtáp második lépcsőjét a 
következő egység hadtápjával együtt mozgathatjuk. Találkozómenetben 
az ezredhadtáp első lépcsőjét a fő erők menetrendjében kell meneteltetni. 

Az ezredhadtápot általában egy menetvonalon vonjuk előre. Abban 
az esetben, ha az ezred az előrevonást két menetvonalon hajtja végre, 
célszerű a másik menetvonalon menetelő alegységeket az ezredhadtáp 
állományából anyagkészletekkel és járművekkel megerősíteni. 

Találkozómenetben fokozottabb gondot kell fordítani a készletek de
centralizálására, ennek érdekében a zászlóaljhadtápokat meg lehet erősí
teni az ezredhadtáp állományából üzemanyag- és lőszerszállító gépjármű" 
vekkel. Ebben az esetben a hadtáp első lépcsőjének élén már nem szük
séges üzemanyagszállító eszközöket meneteltetni. 

Olyan hosszú menetek esetén, amikor nappalozásra, éjjelezésre, vagy 
kettő-négy órát meghaladó hosszú pihenőre kerül sor, a hadtápalegységek 
egy részét - pl. zászlóaljhadtápok összevont mozgókonyháit, üzemanyag
szállító eszközöket, esetleg egészségügyi alegységeket - a felderítő és 
mozgásbiztositó alegységek mögött közvetlenül is előre lehet küldeni 
azért, hogy a pihenőkörletbe érkezve, a menetet végrehajtó alegységeket 
berendezett üzemanyagtöltő pontokkal, illetve meleg élelemmel fogad
hassák. 

Rövid pihenő esetén a megállásokat a menetvonalon kell végrehaj
~ani, lehetőleg álcázott útszakaszon, az út szélére lehúzódva. Ebben az 
esetben a szállítójárművek zárkózzanak össze, az oszlop elején és végéli 
pedig azonnal meg kell szervezni a forgalom.szabályozást. 

Hosszú pihenés esetén a hadtápalegységeket célszerű az útvonalról 
letéríteni és kerülő, illetve párhuzamos menetvonalon, ahol a forgalmat 
nem zavarjuk, álcázva, de az oszloprend fenntartásával elhelyezni. 
A menetvonalon végrehajtott nappalozás vagy éjjelezés esetén a jármű
veket szét kell bontakoztatni, azonban elhelyezésüket úgy kell végrehaj
tani, hogy gyors továbbhaladás esetén az oszlopot rövid idő alatt meg 
lehessen alakítani. 

Az oszlop vezetése közben fel kell készülni arra, högy szennyezett 
vagy rombolt útszakaszok, valamint az ellenség támadása esetén kerülő
utakat kell igénybe venni és a hadtáp oszlopát a menetvonalon meg kell 
fordítani. Az oszlop helyben történő megfordítása körültekintő, szerve
zett tevékenységet igényel. Az oszlopfordítást a terepnek megfelelően 
lépcsőnként, sőt gépkocsicsoportonként külön, esetleg más-más. módszer"l"' 
rei kell végrehajtani. 

Abban az esetben, ha a hadtápalegységek oszlopait támadás éri, az 
élbiztosító gépjárművön utazó személyi állomány gépkocsin vagy arról 
leszállva tűzzel fogja le az ellenséget és biztosítsa az oszlop gyors áthala
dását. Ha lehetőség- van· és megfelelő személyi állomány áll rendelkezésre, 
az oszlop közepén, vagy második felében elhárításra alkalmas alegységet 
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eélszerű meneteltetni, mely gépkocsiról szállva, az oszlopot megkerülve 
az· élbiztositó alegységgel együtt részt vesz a támadó ellenség feltartózta
tásában, illetve megsemmisítésében. 

Szennyezett terepszakaszon való áthaladás után erre alkahnas terü
leten részleges mentesítést kell végrehajtani. A teljes mentesítést csak a 
hosszú pihenő vagy nappalozási körletben hajtjuk végre. 

A hadtápalegységek menetének légvédelme elsősorban passzív rend
szabályok végrehajtásából áll. Intézkedni kell a gépjárművek megfelelő 
álcázására, fényálcázási rendszabályokra, a különböző robbanásveszélyes 
am.yagok széttagolására, a folyamatos légi figyelésre. Magasan szálló el
lenséges légikötelékek megjelenése esetén a menet ütemét fokozni kell 
és növelni kell az egyes gépjárművek közötti távolságot. Abban az eset
ben, ha az ellenség alacsony repülést végrehajtó légi kötelékei az oszlopra 
csapást mérnek, a gépjárművekkel a terepen szét kell bontakozni és a 
személyi állománynak a gépjárműveket el kell hagyni. 

A hadtápalegységek menetoszlopának végén az üzemképtelenné vált 
járművek kisjavítása, vontatása, hajtó- és kenőanyaggal való ellátása, 
valamint a személyi állomány részére egészségügyi segélynyújtás érdeké
ben záró részleget kell szervezni. 

A menet anyagi biztosítása 

Az anyagi biztosítás rendjét és mérvét elsősorban a menetidő hossza 
határozza meg. A legnagyobb mérvű anyagfogyasztással üzemanyagból és 
légvédelmi lőszerből számíthatunk. Az üzemanyag-fogyasztás a menet 
hosszán kívül a terep jellegétől, az adott évszaktól és napszaktól is függ .. 
A légvédelmi lőszerfogyasztás az ellenség légi tevékenységének mérve, 
illetve a honi légvédelmi helyzete befolyásolja. 

Egy napi menet végrehajtásának hajtóanyag szükséglete a gépjármű
vek részére 0,7-0,9, harckocsik részére 1,1-1,3 javadalmazást tehet ki. 
A légvédelmi lőszerfelhasználás aktív ellenséges tevékenység esetén 0,5-
11, 7 javadalmazás körül lehet. 

Találkozómenetben az anyagfogyasztás arányai másképpen alakul
~k. Itt a kisebb távolság miatt kevesebb üzemanyag fogy, ugyanakkor 
az ellenség közelsége miatt több légvédelmi lőszerfogyasztással, az ellen
ség felderítő alegységeivel folytatott harc következtében pedig lövész- és 
b~f'ckocsilőszer fogyasztással is számolhatunk. 

Az anyagi biztosítás folyamatossága érdekében hajtóanyagból és lég
védelmi lőszerből kiegészítő készleteket célszerű képezni. A harc- és 
szállitójárműveken üzemanyagkannákban, pót.tartályokban, harkocsiknál 
C<Je egyéb gépjár111űvek esetében is) 200 literes hordókban üzemanyagból 
kÍ!lgészitő készletet. kell elhelyezni. Ezenkívül az ezred menetoszlopában 
a kQlönböző ellátási szakaszhoz csoportosítva a zászlóaljhoz és ezredhez 
W!!llerősfüisként adott üzemanyagtöltő gépjárműveket arányosan el kell 
ll.llzt;inl. 
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A járműveken elhelyezett kiegészítő készleteket a rövid megállások 
során kell az üzemanyagtartályokba betölteni. Erre a tevékenységre 
minden időt ki kell használni, hogy a különböző tárolóeszközök kiürülje
nek és a hosszú pihenőben ily módon lehetőség nyíljon az üres tartá
lyokba üzemanyagot tölteni. Az üzemanyagszállító járművekből az után
töltést, a hordózott és kannázott üzemanyagszállító tehergépkocsikról á. 
feltöltött eszközök üresre történő kicserélését a hosszú pihenőkbe·n kell 
végrehajtani, de a kannacserékre a rövid pihenők során is lehetőség van. 

Amennyiben az üzemanyagszállító járművek az élen haladnak) lehe
tőség van, főleg a harckocsialegységek menetvonalán, a harckocsik meg
állásának megfelelő távolságra, az út mentén gázolajos hordók elhelye
zésére is. Ezekből a hordókból a harkocsik feltöltését a kezelőszemély:r.et 
maga hajtja végre. 

Az elfogyott ü:r.emanyagkészletek pótlását az elöljáró általában az 
úthoz közel eső vételezőhelyekről biztosítja. A menetvonalon vagy annak 
környékén levő bázisokból a leürült üzemanyagtöltő gépkocsik összevon
tan vételeznek, majd kerülő úton csatlakoznak az ezredhadtáp második 
lépcsőjének oszlopához. Ha a bázisok a menetvonaltól nagyobb távolságra 

• vannak, akkor a csatlakozás a hosszú pihenő körletében hajtható végre. 
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Nézzűk meg a hosszú menet hadtápbiztosítása egyik legfontosabb 
kérdését képező űzemanyag-ellátás megoldási lehetőségét egy példán ke
resztül. Az ezred összesen 270 km-es hosszú menet végrehajtására kapott 
parancsot, melynek első átlaga 50 km-ét a főerők jelentős része sötétben 
teszi meg. A parancsnok elhatározása szerint 160 km után 3-4 órás 
hosszú pihenőt tartanak. 

Ebben az esetben a menetvonal értékelése a következő lehet: 

- első szakasz: 40 km, dombvidéki rossz köves, sötétben, gép
kocsiszorzó 2,15, egyenlő 85 súlyozott kilométer, 

- második szakasz: 60 km, alacsony hegyvidéki jó út, kis része sö
tétben, gépkocsiszorzó 1,75, egyenlő 105 súlyozott kilométer, 

- harmadik szakasz: 20 km, középhegységű rossz út, gépkocsiszorzó 
2,2, egyenlő 44 súlyozott kilométér, 

- negyedik szakasz: 40 km, középhegységű jó út, gépkocsiszorzó 1,8, 
egyenlő 72 súlyozott kilométer. 

A hosszú pihenő után: 

- ötödik szakasz: 70 km, középhegységű jó út, gépkocsiszorzó 1,6, 
egyenlő 112 súlyozott kilométer, 

- hatodik szakasz: 40 km, középhegységű rossz út, gépkocsiszorzó 
1,8, egyenlő 72 súlyozott kilométer. 

A harckocsiszorzó átlagosan 1,25, összesen tehát: 
- gépkocsi hajtóanyag szempontjából 
- harckocsi hajtóanyag szempontjából 

491 km, 
338 km. 

'I'ehát a teljes fogyasztás 0,95 javadalmazás gépkocsi, és 1,4 javadalmazás 
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harckocsi hajtóanyag. A számvetés elvégzése után. a készletek lépcsőzésé
nek egy célszerű változata a következő lehet: 

Járműnél, kiegészítő készlettel ea
gyütt 

Zászlóaljhadtápban: 
- saját készlet, 
- ezred készletéből. 

Ezredhadtápban: 
- saját készlet, 
- hadosztály készletből 

összesen: 
Fogyasztás 

Beérkezés készlet 
Ellátási igény az elöljárótól 

Gépkocsi Harckocsi 
hajtóanyag hajtóanyag 

javadalmazás javadalmazás 

1,4 1,5 

0,3 0,3 
0,1 0,2 

0,3 
0,15 0,1 

1,95 2,4 

0,95 1,4 

1,0 1,0 

0,4 0,8 

A hajtóanyag utántöltés és ellátás mechanizmusa a következő lehet: 

Az első rövid pihenő 20 perc. Ekkor üzemanyaggal kapcsolatos tevé
kenység még nincs. A második rövid pihenőt 30 perc időtartammal az 
alegységek 100 km, azaz a második útszakasz után tartják. Eddig elfo
gyott 0,4 javadalmazás gépkocsi, és 0,5 javadalmazás harckocsi hajtó
anyag; itt kerül sor a gépkocsivezetők részéről a kiegészítő készletek be
töltésére és az alegység megkezdi a kiürült tárolóeszközök összegyűjtését. 
Ezután tehát az egyes járművek a menetet kb. egy javadalmazás anyag
gal folytatják. 

A hosszú pihenő körletéig kis mennyiségű anyag fogy (0,2, illetve 
C,3), ezért itt a járművezetők pihennek, a zászlóaljhadtápok pedig a náluk 
Jevő készletből végrehajtják a kiegészítő készletek újratöltését. fgy a 
járművek a menetet tele edényzettel, de kissé hiányos alaptartállyal, 1,2 
javadalmazás hajtóanyaggal folytatják. 

A hosszú pihenő után következő 30 perces rövid pihenőig, melyet az. 
ötödik útszakasz után tartanak, újból 0,2 javadalmazás gépkocsi, és 0,35 
javadalmazás harckocsi hajtóanyag fogyott el. Itt újból lehetőség van a 
kiegészítő készletek tartályba való teljes betöltésére. A harckocsik a me
netet csak 0,85 javadalmazás készlettel folytatják. 

A menetcélt képező körletben az ezredhadtáp saját és a hadosztály· 
járműveiből megkezdi a járművek közvetlen feltöltését és ezzel eléri, 
hogy azok a harcfeladat végrehajtásához feltétlenül rendelkezni fognak 
a szükséges egy javadalmazás üzemanyaggal. 

A hosszú pihenő körletében kiürült szállítójárművek már korábban, 
az ezred járművei pedig a beérkezés után megkezdett feltöltés teljes be
fejeztével készen- állnak az elöljáró által kiszállított vagy a menetvonal 
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közelében biztosított készletek átvételére - és ezzel a mozgó készlet tel
jessé válik. Valószínű, hogy a hadosztály a ho•szú pihenőben leürült 
járművekben a 0,4, illetve a 0,5 javadalmazás hajtóanyagot valamilyen 
bázisról vételezni fogja, a fennmaradó 0,3 javadalmazás harckocsi gáz
olajat pedig a beérkezés helyére kiszállítja. 

Az é!e!emellátást a menet időszakában általában hideg. élelemre kell 
alapozni. Ebben az esetben a menet megindulásakor a személyi állomány 
részére bőséges meleg étkezést kell biztosítani. Lehetőség van a zászlóalj
-konyhák működtetésére is, s ilyenkor a meleg élelem főzése menet köz
ben történik. A főzést a hosszú pihenő körletében kell befejezni, valamint 
kiosztani. Hosszú meneteknél még nyári időszakban is célszerű frissítő 

italról gondoskodni. Ezeket menet közben a téli időszakban melegen 
lehet tartani és az oszlopon belül a rövid pihenők alatt is ki lehet osztani. 

Hosszú menetek időszakában előfordul, hogy hirtelen felmerült 
anyagszükséglet esetén az anyagok légi úton kerülnek kiszállításra. Ezért 
a menetvonal értékelése során és a folyamatos felderítés· közben ki kell 
választani a menetvonal mentén - elsősorban a pihenő körletekben - a 
légi szállítású anyagok fogadására alkalmas körleteket . 

Egészségügyi biztosítás menetben 

A menet alatt a csapatok egészségügyi biztosítását is meg kell szer
vezni. A menet megindulása előtt a segélyhelyekből a sebesülteket és be
tegeket le kell adni és az egészségügyi kiürítő eszközöket, valamint szak
személyzetet a menetvonalon haladó alegységek között decentralizální 
kell. · 

A menet időszakában nincs lehetőség a teljes gyógyító munka elvég
zésére. Ezért a menetvonalon haladó sebesültszállító gépkocsikon utazó 
egészségügyi szakszemélyzet a menet alatt keletkezett sebesülteknek első
segélyt nyújt. A segélyhelyek telepítésére nem kerül sor. Az ellátott sebe
sülteket a sebesültszállító eszközökön tovább kell szállítani és alkalmas 
időpontban - lehetőleg a menetvonalon levő polgári intézetben - sebe
sültgyújtő helyekre lehet leadni. A betegek és sebesültek ilyen formán 
nem mennek keresztül az ezredsegélyhelyen, hanem a közvetlen ellátást 
végző járművekről egyenesen leadásra kerülnek. Szükség esetén a se
besültek a menetvonalon átadhatók az ezredsegélyhelynek is. 

A sebesültek átadásának módszere az lehet, hogy a zászlóalj sebesült
szállító gépkocsija a menetvonalon bevárja az ezredsegélyhelyeket vagy 
a hadosztály-segélyhelyet; esetleg kedvező időjárás esetén a menetvonal 
mentén megfelelő helyen a sebesülteket őrizet mellett ideiglenesen elhe
lyezik. Abban az esetben, ha az ezred menet közben atomcsapást szenved„ 
az összes egészségügyi alegységeknek a mentéshez települnie kell. 

A hadtáp vezetése 

Az ezredhadtáp vezető szerveinek a menet előkészítése időszakában 
részben a hadtápalegységek menetét, részben az ellátás rendjét és mutató-· 
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számait kell megtenrezni. E feladatot a menet hadtápbiztosításának tervé
ben foglalják össze. A hadtápbiztosítás terve tartalmazza: 

a hadtáp menetrendjét, 
a menetvonalat és szabályozó terepszakaszokat, 
kitérőket, párhuzamos menetvonalakat összekötő harántutakat, 
a rövid és hosszú pihenők helyét, 

- a hadtáp elhelyezésére és mentesítésére alkalmas körleteket, 
- a helikopter leszállóhelyeket, 
- a forgalomszabályozást, 
- a menetvonal mentén elhelyezkedő üzemanyagellátó bázisokat és 

egészségügyi intézményeket, a hozzájuk vezető menetvonalakkal. 

A menetterven fel kell tüntetni a menet időtényezőit, az anyagok át
adásának helyét, az átadásra kerülő anyagok mennyiségét és a fogyasztási 
normákat. 

A kiadandó intézkedésben meg kell határozni a zászlóaljak és az ,:' 
ezredhadtáp .alegységek felé: 

a hadtápalegységek menetrendjét, 
a kiegészítő készleteket, 
a készletek lépcsőzését, 
a fogyasztási normákat, 

- az anyagok átadásának helyét és idejét, 
- az egészségügyi biztosítás és őrzés-védelem rendszabályait. 

A hadtápot menet alatt a hadtápalegységek élén menetelő hadtáp
vezetési pontról kell vezetni. Rádiótilalom esetén az alegységekkel, az 
ezredhadtáp első és második lépcsője között, valamint a harcállásponttal 
az összeköttetést mozgó híradással kell biztosítani. A hadtáphelyettes 
menet alatt ne ragaszkodjon a hadtápalegységekkel való együttmozgás
hoz, hanem időnként menjen előre a parancsnokhoz, az ellenőrző pori
tokra, a pihenőhelyekr.e és operatívan intézkedjen a menet közben felme
rült problémákra. 
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