
A korszerű hadtápvezetés feladatai és néhány módszere 
a csapatok harcának hadtápbiztositásában 

Joó 's á n do r ezredes - Re hó László őrnagy 

A hadügy forradalmi változásai igen határozottan vetik fel a katonai 
vezetés korszerűsítésének szükségességét. Az elm.űlt években a kérdés 
megoldására a vezetés különböző szintjein jelentős kezdeményezések szü
lettek A vezetés legfontosabb elméleti kérdéseivel foglalkozó nagyszámú 
publikáció, a gyakorlati tapasztalatok rendszeres, tudományos igényű 
elemzése, a vezetést segítő és gyorsító gépi eszközök megjelenése és el
terjedése kézzel fogható tényei a vezetés korszerűsítése érdekében végzett 
alkotó munkának. E kezdeményezések mind a vezetés színvonalának nö
velését célozták és eredményezték. 

A hadtápvezetés néhány fontos elvi és gyakorlati kérdésének két cikk 
keretében történő elemzésével alapvetően a csapathadtáp vezetésének jól 
bevált módszereit kívánjuk az olvasó elé tárni. 

Első cikkünkben a csapathadtáp vezetésének elvi kérdéseivel kap
csolatos gondolatainkat foglaljuk össze, a másodikban a csapathadtáp ve
zetésének gyakorlati kérdéseit vizsgáljuk meg a harctevékenységek tük
rében. 

A korszerű összfegyvernemi harc követelményei a hadtápvezetéssel szemben 

A magasabbegységek, egységek korszerű harcát elsősorban: - a tö
megpusztító fegyverek széleskörű alkalmazása; - a harckocsik, a pán
célozott járművek és különböző harcitechnikai eszközök nagy számban 
való alkalmazása; - a csapatok nagy mozgékonysága, magasfokú manő
verezése; - a helyzet gyors és éles változásai; - a harccselekmények 
széles arcvonalon és nagy mélységben történő kibontakozása a döntő irá
nyokban, ezek eTőkifejtésének egyesítése és állandó növelése; - nagy 
kiterjedésű szennyezett és rombolt területek gyors leküzdése; - a harc
tevékenységek széleskörű, mindenoldalú és kellő időben történő biztosí
tása; - a harctevékenységek mindenoldalú gondos előkészítése, valamint 
a csapatok folyamatos és szilárd vezetése jellemzi. 

A hadtápvezetéssel szembeni alapvető követelmények fenti jellem
zőkből fakadnak, igen magasak és napjainkban is állandóan növekvő ten
denciát mutatnak. 
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Melyek ezek a követelmények? 

Az összfegyvernemi harc által támasztott alapvető követelmény a 
hadtápvezetéssel szemben az, hogy bármilyen körülmények között ered
ményesen szervezze meg és irányítsa a harcoló csapatok hadtápbiztosí
tását. 

E követelmény maradéktalan teljesítésére csak tudományos alapokon 
álló hadtápvezetés képes. 

A tudományos alapot a hadtáptörzsek jó szervezeti felépítése, a jó 
káder-állomány kiválasztása, biztosítása, folyamatos, korszerű képzése és 
továbbképzése, továbbá az előnyös vezetői tulajdonságok biztosítása és 
fejlesztése képezik. Ezek közül is kiemelt jelentőségű a haladó szemlélet
mód, a legfejlettebb módszerek alkalmazására való készség, az alkotó 
kezdeményezés, a súlyponti feladatok megoldására való koncentrálókész
ség, továbbá a hadtáptörzsek beosztottainak minél hatékonyabb bekap
csolása a hadtápbiztositás feladatainak komplex rendszerű megoldásába. 

A tudományos megalapozottság mellett az összfegyvernemi harcban 
a csapathadtáp vezetése még az alábbi követelményeknek feleljen meg: 

- béke vezetési rendszere legyen közelálló annak háborűs vezetési 
rendszeréhez. Legyen biztosított a békéről, a háborús vezetési rendszerre 
való zökkenőmentes áttérés; 

- legyen összhangban a csapatok vezetésével, s az elöljáró hadtáp 
vezető szerv vezetési koncepciójával; 

- alapuljon a parancsnok vezetési, valamint harcászati elgondolá
sán; 

- lássa előre a cselekmények és események alakulását, s ennek meg
felelően időben foganatosítson rendszabályokat a hadtáp biztosításra; 

- késedelem nélkül kövesse a harcászati és hadtáphelyzet gyors és 
éles változásait, hadtápmanőverekkel kövesse a csapatok manőverét, aka
dályozza meg a hadtápalegységeknek a gyors ütemben haladó csapatok
tól való leszakadását, lemaradását; 

- legyen szilárd, folyamatos, rugalmas, operatív, megbízható és rej
tett, terjedjen ki a hadtápbiztosítás egészére; 

- biztosítsa a hadtápok tömegpusztító fegyverek elleni védettségét, 
megbízható őrzését, védelmét; 

- valósítson meg tartalmas együttműködést az együttműködésre 
utalt csapatok hadtáptörzseivel, hadtápszerveivel, legyen kellően koordi
nált, optimális arányokban centralizált és decentralizált. 

Csak a fenti követelményeket maximálisan kielégítő hadtápvezetés 
mellett oldható meg a csapatok bármilyen bonyolult viszonyok közötti, 
teljes értékű hadtápbiztosítása. 

A badtápvezetés feladatai, alapvető tartalma a csapathadtápban 

A hadtápvezetés feladatai a csapatok előtt álló feladatokból, s azok 
hadtápbiztosításának alapvető követelményeiből fakadnak. 

Elvi alapokon vizsgálva " kérdést, a hadtápvezetés alapvető felada
tát a csapatok hadtápbiztosításának megszervezése és a hadtápbiztosítás 
végrehajtásának állandó irányítása képezi. 
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Gyakorlati tapasztalataink szerint a ooapathadtáp vezető szervek alap
vető feladatukat csak akkor képesek eredményesen megoldani, ha ré
szükről biztosítva van: 

- a hadtáp állandó készenlétének fenntartása az alárendelt csapatok 
mindenoldalú és folyamatos hadtápbiztosítására; 

- a harcászati és hadtáphelyzetben beállott változásokról szóló ada
tok gyors összegyűjtése, elemzése, értékelése; 

- a hadtápbiztosításra vonatkozó elhatározás korlátozott idő alatt 
történő kialakítása és összehangolása az összfegyvernemi és fegyvernem! 
törzsekkel; 

- a hadtápbiztosítással kapcsolatos feladatok kellő időben történő 
lejuttatása a végrehajtókhoz; 

- a feladatok végrehajtásának megszervezése, különösen: - a had
tápalegységek csoportosítása, elhelyezése, telepítése, áttelepítése; - az 
után- és hátraszállítások megszervezése; - a hadtáp erők és eszközök ész
szerű felhasználása és azokkal a helyzetnek megfelelő manőverek végre
hajtása; - a csapatok anyagi, egészségügyi és technikai biztosítása; -
valamint a hadtápok tömegpusztító fegyverek elleni védelmére, őrzésére 
és védelmére irányuló rendszabályok betartásának megkövetelése; 

- a hadtápbiztosítás pontos megtervezése és a tervek határozott vég
rehajtása; 

- az állandó együttmüködés fenntartása a csapathadtáp alegységek 
között; 

- a kiadott parancsok, intézkedések végrehajtásának állandó ellen
őrzése; 

- a kellő időben történő segítségnyújtás az alárendelt hadtápalegy
ségeknek és az egységek, alegységek hadtápjai részére a megszabott fel
adatok végrehajtásához; 

- a megbízható összeköttetés megsz..ervezése; 
- a rejtett vezetéssel és a katonai titkok megőrzésével kapc.solatos 

rendszabályok állandó betartása. 

Rendkívül bonyolulttá teszi a vezetést az a körülmény, hogy az előb
biekben vázolt teendőket zömükben nem egymás után, hanem egymás 
mellett, állandó átfedéssel, egy hatalmas folyamattá olvasztva kell meg
oldani. 

!gy az egyes felad a tok egymástól nem is választhatók el. Ki kell 
azonban emelni azt a sajátosságot, hogy egyes vezetési feladatok e folya
matban kiemelt jelentőséggel bírnak. Ezek közé sorolható a rendszeres 
követelménytámasztás, az elhatározás meghozatala, a feladatlejuttatás, a 
hadtápbiztosítás megtervezése, a feladatok végrehajtása, feltételeinek meg
teremtése és fenntartása, s végül a végrehajtás ellenőrzése. Ez;ek a fel
adatok időszakosan, ismétlődően jelentkeznek, egyben a hadtápvezetés 
legjelentősebb teendői, annak lényegét képezik, ezért a hadtáptörzseknek 
fő erőkifejtésüket ezek megoldására kell összpontosítaniuk. 

A hadtápvezetés alapvető tartalmát a küszöbön álló harctevékenység 
hadtápbiztosítására vonatkozó elhatározás kellő időben történő meghoza
tala, a jóváhagyott elhatározás alapján a feladatok gyors és pontos meg
szabása, a végrehajtókhoz való lejuttatása, a végrehajtás feltételeinek 
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megteremtése, és végül a hadtápbiztosítási feladatok megvalósításának 
szilárd, folyamatos és rugalmas irányítása képezi. 

A csapathadiáp vezetésének folyamata 

Véleményünk szerint a hadtáptörzsek a harcfeladat hadtápbiztosítá
sát a következő munkamozzanatokon keresztül valósítják meg: 

- diagnózis; - prognózis; - elhatározás; - tervezés; - a végre
hajtás megszervezése; - ellenőrzés (1. ábra), a (folyóirat végén). 

Diagnózis. 

A diagnózis tartalmát tekintve felöleli a hadtáptör;,sek adatgyűjtő, 
nyilvántartó, adat előkészítő, feladattisztázó, tény- és feladat megállapító 
tevékenységét, melynek végső célja az elhatározás megalapozása. Ered
ménye a valóságos helyzet állandó napra-, órára-, percre-kész ismerete. 

Az adatgyűjtéshez a hadtáptörzseknek általában az alárendeltektől, 
az együttműködésre utaltaktól, az összfegyvernemi törzstől és elöljáróktól 
származó információk állnak -rendelkezésre. A fő figyelmet főleg az ellen
ségről, a saját csapatokról, a hadtáphelyzetről, s a hadszíntérről szóló ada
tok, továbbá a küszöbön álló harc jellegére és menetére, s a hadtáp fel
adataira vonatkozó információk gyűjtésére, nyilvántartására, elemzésére, 
értékelésére, s az azokból -levonható következtetések megfogalmazására 
kell fordítani. E munkát a hadtáptörzs valamennyi vezető beosztású tiszt
jének folyamatosan kell végeznie. A rendszeres információ áramlást az 
összes rendelkezésre álló csatorna felhasználásával lehet elérni. 

Az adatgyűjtés általánosan alkalmazott módjai a harcászati és had
táp tájékoztatók, a határidős jelentések, az ellenőrzések a helyzetnyilván
tartások tanulmányozása, valamint az együttműködési és értesítési rádió
hálók forgalmának figyelése. Az információ áramlást a harctevékenysé
gek kezdete előtt szabályozni kell. Altalános érvényű szabályozó a határ
idős jelentések táblázata. Esetenkénti szabályozást a kiadásra kerülő 
hadtápparancsokban, hadtápintézkedésekben kell realizálni. A határidős 
jelentésekhez messzemenően alkalmazni kell a típusokmányokat. Ezeket 
már békében ki kell dolgozni. 

A nyilvántartás alapja a HVP ügyeletes tiszt által vezetett helyzet
nyilvántartó térkép, a sugár-nyilvántartások, továbbá a PK HTPH ope
ratív nyilvántartás, s a szolgálatiág-vezetők anyag- és eszköz nyilvántar
tásai. Az összegyűjtött adatokat rendszeresen elemezni kell. Az elemzés 
során levont következtetések szolgálnak az elhatározás, s a kiadandó in
tézkedések alapjául. 

A PK HTPH operatív nyilvántartása lényegét tekintve adattár. Cél
szerű benne azokat a helyzetet tükröző mutatókat nyilvántartani, ame
lyek a harctevékenységek hadtápbiztosításának tervezéséhez, szervezésé
hez, a döntések megalapozásához nélkülözhetetlenek. Véleményünk sze
rint a hadosztály PK HTPH operatív nyilvántartása kell hogy tartal
mazza: 

- a legfontosabb háborús szervezési adatokat; 
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...:... a fontosabb káderadatokat a beosztottakról; 
- a harcértéket; 
- az 1 javadalmazás súlyadat8.it; 
- a súlyszám vetési táblázatot; 
- a szállítótér adatokat; 
- a főbb üzemanyag, élelmezési, egészségügyi technikai eszközökkel 

való ellátottságot; 
- üzemanyagokkal, élelmezési, ruházati, egészségügyi és tábori el-

helyezési anyagokkal való ellátottságot; 
- a határidős jelentések előjegyzését; 
- egyéb fontos adatokat. 

Alapvető követelménynek tekintjük, hogy az operatív nyilvántartás 
szerkezetét tekintve hadsereg, hadtest, hadosztály és ezred szinten telje
sen azonos legyen. 

A feladattisztázás alapját a parancsnok tájékoztatása és az elöljáró 
hadtápparancsa, intézkedése képezi. A feladattisztázást végző alapvetq 
feladata, hogy helyesen értelmezze a küszőbön álló harc célját és jellegét, 
az egység, magasabbegység helyét, szerepét a harctevékenység végrehaj
tásában, az elöljáró hadtáptörzsnek a hadtápbiztosítás megszervezésére, 
rendjére, módjaira vonatkozó elgondolását. Tisztázza a hadtápbiztositás 
végrehajtása terén más szervekkel való együttműködés jellegét, tartal
mát. Pontosan határozza meg a saját hadtápjával szembeni követelmé
nyeket, vagyis azt, hogy mikor, hol, mit kell tenni. A feladattisztázás 
során a rendelkezésre álló adatokat sokoldalúan elemezze, s végül vonjon 
le következtetéseket. Ehhez rögzítse a hadtáptörzsekkel és alegységekkel 
szembeni követelményeket, a hadtáp szerepét, feladatait a harc előkészí
tése és megvívása időszakában, s az azonnal foganatosítandó rendszabá
lyokat. A feladattisztázást rendszerint a PK HTPH személyesen, esetleg 
a legfontosabb beosztottak bevonásával végezze. 

A feladatok tisztázásának eredményeként kialakulnak azok a köve
telmények, amelyeket az adott hadtáptörzsnek és alárendeltjeinek kell 
elvégezni. 

Ezen követelmények teljesítésének ütemezésére a PK HTPH idő
számvetést állít össze. Az időszámvetés elvégzése során egyrészt az elha
tározás meghozatalának és formábaöntésének, az intézkedések lejuttatá
sának, a hadtápbiztosítás tervezése befejezésének, a szükséges ellenőrzé
sek végrehajtásának célszerű határidőit, időtartamait kell meghatározni. 
Az időszámvetésnek ez a része tehát alapvetően az ádott magasabbegy
ség, egység hadtáptörzsén belül folyó munka kérdéseit érinti, szabályozza. 
Másrészt rögzíteni kell az időszámvetésben a hadtápbiztosítási feladatok 
végrehajtásának legfontosabb időpontjait, az alárendelt hadtápalegységek, 
valamint hadtápszervek tevékenységének időben való elosztását is. Ilyen 
kérdések lehetnek: a hadtápkészenlét elérésének, a szállítások, a javí
tások végrehajtásának, betegek, sebesültek leadásának, az anyagok ö.ssze
gyüjtésének határidői, időtartama. Az időszámvetés akkor heiyes, ha a 
rendelkezésre álló idő nagyobb részét az alárendeltek által végrehajtandó 
feladatokra, az alárendeltek számára biztosítjuk .. Az időszámvetés tartal
mát és időpontjait a PK HTPH határozza meg. Formáját illetően helyes 
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grafikus formában, úgynevezett „idöléc"-ei kidolgozni. Biztosítani kell 
a parancsnok által készített időszámvetéssel való összhangját. A felada-
tok végrehajtásának azonnali megkezdésére irányuló tevékenységet prog- , 
nózisnak nevezzük. 

Prognózis. 

A1ipvető tartalmát a helyzet értékelése, a hadtápbíztosltásra vonat
kozó elgondolás kialakítása, erről a beosztottak és alárendeltek tájékoz
tatása, részükre előzetes intézkedések kiadása képezi. Fő oélja a döntés 
megalapozott elökészítése. A jó prognózis biztosítja a feladatok végre
hajtásának késedelem nélküli elkezdését és alapvető változtatások meg
előzését azok továbbvégzésében. Nem helyettesíti azonban az elhatáro
zást, s az annak alapján véglegesen megszabott feladatokat. 

A hadtáphe!yzet értékelése tartalmát tekintve elemző munka, a had
táp lehetőségeinek és feladatainak összevetése. Célja a döntés - a PK 
(PK HTPH) hadtápbíztosításra vonatkozó elhatározásának - megalapo
zása. Eredménye a legfontosabb következtetések megfogalmazása a had
tápbiztosítás alapvető kérdéseire vonatkozóan. 

A hadtáp helyzetértékelés során elemezni kell: 
-- az ellenség erőinek, eszközeinek, csoportosításának, szándékainak 

a h~dtáp erőire, eszköreíre, s a hadtápbiztosítás menetére befolyásoló ha
tását; 

- a saját és alárendelt csapatok helyzetét, lehetőségeit, feladatait, 
alkalmazásának tervezett rendjét; 

- a harctevékenység körletének gazdasági állapotát; 
- a terep, az időjárás és az évszak befolyását a hadtápra; 
- a vegyi-sugár, bakteriológiai helyzetet; 
- a rendelkezésre álló utak állapotát, a helyreállításukkal kapcso-

latos feladatokat; 
- a csapatok anyagi ellátottságát, az elöljáró által biztosított készle

tek mennyiségét, beérkezésének ütemét; 
- a szállítótér helyzetet, a szállító eszközök állapotát, az anyagi 

eszközök folyamatos utánszállításának lehetőségeit; 
- az egés:aségiigyi helyzetet, a várható egészségügyi veszteségeket, 

a kiürítés és a segélynyújtás lehetőségeit; 
- a várható technikai veszteségeket, a helyreállítás lehetőségeit; 
- a hadtápvezetés rendjére megszabott követelményeket. 

Végül meg kell állapítani a hadtáp lehetőségeit, a hadtáp működésé
nek feltételeit, s a foganatosítandó rendszabályokat. 

A helyzetértékelés eredményeként levont következtetésekből alakul 
ki a PK HTPH-nek a hadtápbiztosításra vonatkozó elgondolása, amelyet 
munkatérképen és munkafüzetben célszerű rögzíteni. A helyzetértéke
lést a PK HTPH saját törzsének, illetve a HVP vezető állományának 
maximális bevonásával végzi. E feladatot rendszerint a harcállásponton 
az operatív csoporttal együtt oldja meg. A helyzettől függően természe
tesen elvégezheti a helyzetértékelést a hadtáp vezetési ponton is. 
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A hadtápbiztosításra vonatkozó elgondolás tartalmát tekintve a PK 
HTPH-nek az adott feladat megoldására kialakított koncepcióját tükröző 
gondolatok összessége, s rendszerint a következő legalapvetőbb kérdése
ket, s azok megoldásának módjait rögzíti: 

- melyek a hadtáp előtt álló feladatok; 

- a feladatok eredményes megoldása érdekében: - a hadtáp fő 
erőkifejtését mely irányok, csoportosítások, illetve feladatok megoldására 
összpontosítja; - a hadtáp erőit és eszközeit hogyan csoportosítja, hol 
helyezi el, milyen gyakorisággal telepíti át; - mely utakat veszi igénybe 
az után- és hátraszállításokhoz; - milyen mérvben képez készleteket a 
saját raktárában és az aJárendelteknél összességében; - kinek az eszkö
zeivel oldja meg a szállítási feladatokat; - hogyan oldja meg az egész
ségügyi biztosítás feladatait; - hogyan biztosítja a hadtáp tömegpusztító 
fegyverek ellení védelmét, őrzését és védelmét; - milyen módon vezet. 

Ezeket az alapvető gondolatokat a PK HTPH csak nagyvonalakban 
képes ebben az időszakban kialakítani. Ezért rendszerint csak jegyzetfü
zetében rögzíti, s azt használja fel beosztottai tájékoztatásához. 

A HVP állományának tájékoztatásán keresztül biztosítani kell, hogy 
a HVP állományába tartozók mindenkor ismerjék a kialakult helyzet lé
nyegét, a PK elgondolását a rájuk vonatkozó mértékben, a PK HTPH 
nagybani elgondolását a csapatok hadtápbiztosítására vonatkozóan, legye
nek képesek összehangolt, céltudatos munkát végemi, s aktívan részt 
tudjanak venni a PK HTPH elhatározásának kidolgozásában. Fenti köve
telményeknek megfelelően a tájékoztatás cél.szerű tartalmát képezik ál
talában: - a helyzetre és a harcfeladatra vonatkozó adatok ismertetése; 
- az elöljáró hadtápszerv által kiadott parancs, inté:akedés lényegének 
ismertetése, értelmezése; - a hadtáptörzs és szolgálati ágak feladatainak 
ismertetése; - a parancsnok elgondolása lényegének ismertetése, amely
ből ki tűnik, hogy milyen ellenséget, milyen sorrendben akar szétzúzni, 
íni a fő erőkifejtés összpontosításának iránya, hogyan alkalmazza a ren
delkezésre álló tömegpusztító és hagyományos fegyvereket, hogyan cso
portosítja az alárendelt csapatokat a feladat megoldásához, s milyen ma
nővereket hajt velük végre; - a hadtáphelyettes előzetes elgondolásának 
ismertetése a feladatok megoldására; - utasítások a javaslatok és az elő
zetes intézkedés-tervezet elkészítésére. Igen fontos követelmény, hogy a 
tájékoztatást végző a harcászati tájékoztatón kapott adatokat és az elöl
járó hadtápintézkedés tartalmát ne eredetben, hanem értékelve a had
táptörzsre és a szolgálati ágakra vonatkoztatva ismertesse. A hadosztály 
HVP állományának tájékoztatását általában három lépcsőben célszerű 
végrehajtani. A PK HTPH tájékoztassa a hadtápbiztosításra vonatkozó 
elhatározás kidolgozásában közvetlenül résztvevőket. A HTP TÖF adjon 
tájékoztatást a HVP állományába tartozó többi vezetői funkciót ellátók, 
továbbá a híradó és ki.szolgáló alegység parancsnokok részére. Ez utóbbiak 
pedig tájékoztassák a legénységi állományt. A lépcsőzetesség elvének 
megfelelően a tájékoztatás tartalma is differenciált legyen. Ezred, önálló 
zászlóalj, osztály hadtápok vonatkozásában a differenciálást úgy célszerű 
biztosítani, hogy a tiszti, tiszthelyettesi állomány a PK HTPH-től, a le-
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génységi állomány a közvetlen elöljáró tiszttől, tiszthelyettestől kapjon 
rendszeres tájékoztatást. A tájékoztatáshoz messzemenően fel •kell hasz-
nálni a közvetlen élő kapcsolatokat, a híradó eszközökkel biztosított össze- .:. 
köttetést. Irásos, rajzos tájékoztatók kiadásával is eredményes lehet a tá
jékoztatás. 

Az előzetes hadtápintézkedést egyrészt a halaszthatatlan feladatok je
lentkezése esetén, másrészt a párhuzamos munka biztosítása, s az aláren
deltek tájékoztatása érdekében szükséges kiadni. Ilyen feladatok lehet
nek: a hadtápok felkészítése, az után- és hátraszállitási utak előkészítése, 
elhelyezési körletek, terepszakaszok, vezetési pontok körleteinek szemre
vételezése, az anyagi készletek feltöltése, a sebesültek hátraszállítása, had
tápalegységek átcsoportosítása, stb. Az előzetes intézkedések száma és tar
talma nem korlátozott, a jó előzetes intézkedés az időnyerés eszköze. Az 
előzetes hadtápintézkedés kiadható önállóan írásban. A helyzettől függően 
lehetséges e kérdéseknek a parancsnok, illetve a fegyvernemi főnökök 
előzetes harcintézkedésében történő szabályozása is. Különösen hasznos 
lehet ez utóbbi megoldás a hadosztály fegyvernemi alegységei vonatkozá
sában. Természetesen előzetes intézkedésnek kell tekinteni a híradó esz
közökön, összekötő tisztek útján, vagy a helyszínen személyesen adott 
szóbeli intézkedéseket is. Az előzetes intézkedés kiadásának időszakában 
már el kell kezdeni a harc hadtápbiztosítására vonatkozó elhatározás ki
dolgozását. 

Elhatározás a harc hadtápbiztosítására. 

Az elhatározás meghozatala folyamat, mely tartalmát tekintve ma
gába foglalja a hadtáp helyzetértékelést, a szemrevételezést, a javaslatba 
hozott elhatározás feletti döntést, s a feladatoknak a végrehajtókhoz való 
lejuttatását. Alapvető célja az adott követelményeknek megfelelő döntés 
és szabályozás biztosítása. 

Az elhatározás ·kialakítása keretében célszerű szemrevételezést végre
hajtani. Ennek során pontosítani kell elsősorban a tervezett szállítási uta
kat, a helyi objektumok - például víznyerő helyek - állapotát, a ter
vezett körletek állapotát, alkalmasságát a hadtápalegységek elhelyezésére, 
a vezetési pontok telepítésére, stb. A szemrevételezés során szerzett ta
pasztalatok alapján a tervezett utakat, körleteket, objektumokat a szük
séges mértékben módosítani kell. 

A hadtápbiztosításra vonatkozó alapvető kérdésekben a döntés a pa
rancsnok joga. Ezért a PK HTPH-nek a hadtápbiztosításra vonatkozó 
alapvető javaslatait döntésre a parancsnok elé kell terjesztenie. A PK 
HTPH jelentése legyen rövid, a lényegre mutató és szabatos, biztosítson 
a parancsnok számára megfelelő tájékozottságot a hadtáphelyzetről, a 
hadtáp feladatairól, lehetőségeiről, problémáiról. Tárja a parancsnok elé 
azokat a kérdéseket, amelyekben a parancsnoknak döntenie kell, egyűt
tal nyújtson a parancsnok számára olyan javaslatokat, amelyek alapján 
képes lesz megalapozott döntés meghozatalára. Adjon választ a parancs
nokot érdeklő kérdésekre. Rendkívül nagy a jelentősége a jelentésre tör
ténő alapos felkészülésnek. Ennek során célszerű pontosítaní a parancs-
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nokkal, hogy milyen részletességű jelentést kér, s milyen, módszert fog 
követni a jelentés meghallgatásánál. Ezek előzetes tisztázása nagymérték
ben elősegítheti a jelentés sikerét. Gyakorlati tapasztalatok szerint a pa
rancsnok vagy teljes terjedelemben meghallgatja hadtáphelyettese jelen
tését, vagy meghatározza azokat a kérdéseket, amelyek megoldására ki
alakított elgondolás őt a legjobban érdekli. Gyakrabban az utóbbi válto
zat fordul elő. Minden esetben a parancsnok által megszabott követelmé
nyekhez "igazodva kell a jelentést megtenni. Fontos követelmény, hogy a 
PK HTPH elsősorban azokat az adatokat, javaslatokat jelentse, amelyek 
a harc hadtápbiztosítására vonatkozó elhatározás meghozatala, illetve a 
feladat végrehajthatóságának megítélése szempontjából a parancsnoknak 
fontosak. Ennek megfelelően a hadtáphelyettes jelentse: 

- a hadtáp előtt álló alapvető feladatokat; 
- a feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló erőket, eszközöket; 
- javaslatait a küszöbön álló harctevékenység hadtápbiztosításának 

megszervezésére és végrehajtására, valamint a hadtápvezetés rendjére, a 
parancsnok által foganatosítandó rendszabályokra; 

s - következtetéseit arra, hogy a hadtáp előtt álló feladatokat a ren-
delkezésre álló erőkkel, eszközökkel hogyan, milyen módon és mértékben 
képes megoldani; 

- végül jelentse kérelmeit a hadtáp megerősítéséhez szükséges erők, 
eszközök biztosítására. 

A PK HTPH a jelentés megtétele során arra törekedjen, hogy a pa
rancsnokban kialakuljon a küszöbön álló harctevékenység hadtápbiztosí
tására vonatkozó elhatározás, a jelentés végeztével szülessen meg a dön
tés. Jegyezze fel a paranosnoknak a jelentés során, vagy végén a hadtáp
biztosításra adott kiegészítő utasításait, s biztosítsa azoknak a hadtápbiz
tosítási tervben, illetve a hadtápparancsban, hadtápinté"1<edésben való 
realizálását. Végül biztosítsa, hogy a parancsnok elhatározásában rögzí
tésre, pontosításra kerüljön a hadtáp megszervezésére, az anyagi és egész
ségügyi biztosításra hozott döntés. Ennek fontosságát kívánjuk hangsú
lyozni amikor hivatko21Wlk a „KORONA" harcászati gyakorlatra, ahol 
igen kényes helyzetek adódtak a parancsnok elhatározásában és a pa
rancsnok hadtáphelyettes elhatározásában a hadtápbiztosítás rendjére rög
zített adatok és koncepció egyezőségének hiánya következtében. A jelen
tések összeállításához célszerű a készenléti időszakban a jelentés lehetsé
ges tipusvállozatainak kidolgozása. Ezek meggyorsítják a jelentés össze
állítását. Természetesen ügyelni kell a jelentés tartalmának sablonmen
tességére. 

A parancsnok a hadtápbiztosítás legfontosabb kérdéseiben hoz dön
tést. Ilyen kérdések rendszerint a következők: 

- milyen legyen a hadtáp erőinek, eszközeinek csoportosítása és ma
nővere a harctevékenység elgondolásának megfelelően; 

- melyek legyenek az után- és hátraszállítási útvonalak; 
- mikorra, hol, milyen anyagi készleteket kell képezni az alárendel-

tek részére, mik a fogyasztási normák; 
- mikor és hol kerüljön sor a csapatok anyagi feltöltésére; 
- mi a technikai biztosítás rendje; 
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- hogyan kell megoldani az egészségügyi biztosítást; 
- mi a hadtáp, a csapatok és hadtápszervek együttműködésének 

alapvető tartalma; 
- a hadtáp megerősítéséhez milyen eröket és eszközöket biztosít; 
- mi legyen a hadtápvezetés rendje. 

A fenti kérdések szabályozása a parancsnok, illetve a törzsfőnök és 
a PK HTPH számára rendkívül fontos, ezáltal ezeknek a kérdéseknek a 
PK HTPH részéről történő jelentésére rendszerint sor kerül. A helyzet
től függően a parancsnok a hadtáphelyettes jelentésének meghallgatása 
nélkül is elhatározásra juthat. A parancsnoknak a hadtápbiztosításra ho
zott elhatározása ebben az esetben a PK HTPH számára parancs, s a PK 
HTPH-nek már csak a végrehajtást kell biztosítania. 

Fentiek alapján a PK HTPH-nek a hadtápbiztosításra vonatkozó ja
vaslatait alapvetően ezen kérdések megoldására kell kidolgoznia, s a pa
rancsnok elé terjesztenie. 

A parancsnok - döntésének megfelelően - a harctevékenységre vo
natkozó elhatározásában rögzíti a hadtápbiztosítás alapvető rendszabá
lyait. A hadtápbiztosításra hozott elhatározás tehát a PK és a PK HTPH 
közös alkotó munkájának eredménye. 

Amennyiben a parancsnok a hadtáphelyettes javaslatait nem hall
gatja meg, illetve harctevékenységre vonatkozó elhatározásában a hadtáp
biztosítás alapvető rendszabályait nem rögzíti, úgy a parancsnok döntési 
hatáskörénél jelzett kérdésekben a PK HTPH-nek kell döntenie. Ez eset
ben a PK HTPH elhatározásáról beszélünk. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy korszerű viszonyok között csak ritkán 
nyílik mód és alkalom arra, hogy a parancsnok elhatározást hozzon a had
tápbiztosításra. Ezekben az esetekben a PK HTPH-nek nemcsak joga, ha
nem alapvető kötelessége is magára vállalni a felelősséget, s önállóan dön
teni a hadtápbiztosítás valamennyi kérdésében. Ilyen esetekben a PK 
döntési jogkörén meghatározott kérdé<aeken túhnenően elhatározásra kell 
jutnia: 

- a hadtáp lépcsőzésére, harc alatti áttelepülésének rendjére; 
- az utánszálli tások megoldására; 
- a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének, őrzésének 

és védelmének rendjére; 
- a hadtápvezetés megszervezésére vonatkozóan .. 

A hozott elhatározásból fakadó feladatokat általában két ütemben 
kell és lehet lejuttatni az alárendeltekhez. 

Az első ütemben - a feladatszabás során - azokat az intézkedése
ket kell elsősorban szóban meghatározni, amelyek biztosítják az aláren
delteknél az előzetes intézkedéssel beindított munka folytatását, alapul 
szolgálnak az elhatározás gyors, operatív kidolgozásához. 

A második ütemben kerül sor a feladatok írásos formában való le
juttatására. Parancsnoki szinten badtápparancs, PK HTPH-i szinten had
tápintézkedés kerülhet kiadásra. Ezek tartahni és formai követehnényeit 
a Tábori Törzsszolgálat Utasítás, valamint a Csapathadtáp Utasítás rög
zíti. 
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Önálló szakmai intézkedés kiadását a gyakorlati tapasztalatok alap
ján még hadosztály szinten sem tartjuk cél.szerűnek. A legfontosabb 
szakmai részkérdéseket a hadtápparancs, vagy hadtápintézkedés mellék
leteként kiadva, vagy abba bedolgozva helyes szabályozni. Ennek alapján 
a hadtápbiztosításnak csak egy részkérdését - például csak az üzem
anyag feltöltést, vagy csak a sebesültek kiüritését - szabályozó, önállóan 
kiadott intézkedést is hadtápintézkedésnek tekintjük. 

A hadtápparancs, illetve hadtápintézkedés tartalmi kérdéseit illetően 
szükségesnek tartjuk kiemelni azt, hogy annak első pontjában minden 
esetben le kell írni a hadtápbiztosítás alapgondolatát. Legjobban kifejez
hető ez akkor, ha rögzítjük, hogy az adott harctevékenység kezdetéig, il
letve végrehajtása idején a hadtáp fő erökifejtését mely csoportosítások, 
irányok biztosítására, mely feladatok megoldására összpontosltja. Gya
korlati tapasztalataink szerint az eddig lefolytatott gyakorlatokon készí
tett hadtápparancsokból, hadtápintézkedésekből hiányzott ez az alapgon
dolat. A Tábori Törzsszolgálati Utasításban megszabott formai követel
ményeken túlmenően célszerű a hadtápok telepítésével kapcsolatos utasí
tást oleáta vázlaton kidolgozni, s a hadtápparancshoz, vagy intézkedéshez 
mellékletként csatolni. Önálló mellékletként táblázatos formában célszerű 
rögzíteni a fogyasztási normák elosztását is. A hadtápparancsnak a tech
nikai biztosítással kapcsolatos részét cél.szerű ha önálló mellékletként a 
PK TECHN dolgozza ki. 

A feladatok lejuttatásának módszerei igen változatosak. A feladat le
juttatás megoldható: - a feladat kiszállító tisztekkel, berendelt összekötő 
tisztekkel, a soron levő, vagy külön futárjárattal, helyszínre való kiszállí
tással és a vezetés korszerű technikai eszközeivel, amelyek között emlí
tésre méltók a titkosító berendezéssel ellátott géptávirók, a normál gép
távírók, távbeszélők, a rádiórelék és rádiók. A feladat lejuttató személyek 
szállítására a motorkerékpárok és gépkocsik mellett igénybe kell venni 
a helikoptereket is. Törekedni kell a leggyorsabb lejuttatást biztosító mód
szerek kiválasztására és alkalmazására. 

A parancsnok által hozott döntés után kerül sor a hadtápbiztosítás 
végrehajtása rendszabályainak megtervezésére. 

Tervezés. 

Az elhatározás eredményes megvalósítása csak részletesen kidolgo
zott terv alapján lehetséges. Ezért az elhatározás szilárd, folyamatos és 
rugalmas megvalósítására PK HTPH-i szinten „hadtápbiztosítási terv"-et 
kell készíteni. 

A terv alapja a PK, illetve a PK HTPH elhatározása és a kiadott had
tápparancs, hadtápintézkedés. 

A tervben a hadtápbiztosítás végrehajtásának módját, hogyanját kell 
rögzíteni. A hadtápbiztosítási tervnek tehát arra kell választ adnia, hogy 
például melyek az elöljáró és az alárendelt hadtápok által elfoglalt he
lyek, csoportosítások, tervezett manőverek; a hadtápalegységek milyen 
menetrendben, mikortól, meddig, mely_ik úton menetelve foglalják el a 
kijelölt körleteket, hogyan helyezkednek el a kijelölt körletekben, milyen 
manővereket, hogyan hajtanak végre; a felmerülő anyagi szükségleteket 
kinek, mikor, hol, kinek az erőivel, eszközeivel és milyen módszerrel ad-

29 



ják át; az ehhez szükséges szállítási útvonalakat hogyan rendezik be, 
merre fejlesztik tovább; a sérülteket, betegeket mikor, hol, hogyan, mi
lyen módon, milyen erőkkel és eszközökkel gyűjtik össze, szállítják hátra 
és részesítik ellátásban, melyek a hadtáp munkáját előnyösen befolyásoló 
körletek, terepszakaszok, objektumok; kik, kikkel, milyen összeköttetés
ben állnak, stb. Ily módon a hadtápbiztosítási terv a hadtápbíztosítás vég
rehajtása feltételeinek összességét foglalja magába. A hadtápbiztosítási 
tervet harcnaponként tovább kell fejleszteni. 

Tartalmát mind a Csapathadtáp, mind a Tábori Törzsszolgálati Utasí
tás egyértelműen meghatározza. 

Formáját illetően az eddig legjobban bevált az a változat, mely sze
rint a terv térképen készül, mellékletekkel. A térképen a grafikusan kife
jezhető döntéseket, megoldási módokat rögzítjük (2. sz. ábra), (a folyó
frat végén). A mellékletekben a táblázatos formájú számvetéseket dol
gozzuk ki (3. sz. ábra). 
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A hadtáp szolgálatiág-vezetőknek munkafüzetet helyes használniok 
a szállítási, üzemanyag, élelmezési, ruházati és elhelyezési biztosítási fel
adatokkal kapcsolatos tervező munkához. Az egészségügyi szolgálatvezető 
a Csapathadtáp Utasítás 190. pontjában meghatározott tartalmú egész
ségügyi biztosítási tervet készítsen. 

A munkafüzeteket praktikusnak tartjuk. Tartalmi követelménynek 
tekintjük azt, hogy a benne kidolgozott számvetések a hadtápbiztosítási 
terv vonatkozó számvetéseivel összhangban álljanak, fő mutatóikban egye
zőek legyenek. 

Hadosztálynál nagy gondot kell fordítani a hadtápbiztositási tervnek 
a törzsfőnökkel, a hadműveleti alosztállyal, s a fegyvern·emi és szolgá
latiág-főnökökkel való koordinálására. Különösen fontos a koordináció 
például a hadtáp települési, elhelyezkedési körletek, az után- és hátra
szállítási útvonalak kiválasztásában, a feltöltési körletek, terepszakaszok 
kijelölésében, a hadtápmanőverek megter,vezésében, a fegyvernemi anya
gokkal való ellátás szállitási kérdéseinek rendezésében. Ezt a feladatot 
elsősorban a PK HTPH-nek kell megoldania, a részkérdések: összehango
lásában azonban a hadtáp vezetési pont teljes vezetői állományának részt 
kell vennie. Az összehangolást a tervezés kezdetétől végezni kell. 

A kidolgozott hadtápbiztosítási terv alapján meg kell szervezni an
nak következetes é-; rugalmas végrehajtását. 

A MELLÉKLETEK CSOPORTOSíTASA, KÉSZÍTÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE 

A mellékletek egy változat szerint a csapatok tevékenységének megfele
lően az alábbi ütemezéssel és csoportosításban készülhetnek: 

I. ütem 

Mellékletek az előre
vonás időszakára 

IV. ütem 

Mellékletek a táma
dó harc második 
napjára 

II. ütem 

1 
Mellékletek a tárna- 1 
dási készenlét eléré
sének időszakáig 

V. ütem 

Mellékletek a védel
mi harc napjára 

III. ütem 

Mellékletek a táma
dó harc első napjára 

VI. ütem 

Mellékletek a táma
dó harc harmadik 
napjára 

A MELU:KLETEK TARTALMA 

Az egy ütemben készített mellékletek tartalma egy változat szerint 
vetkező lehet: 

a kö-

1. A hadtápbiztositás alapgondolata. 
2. Anyagi biztosítás. 
3. Szállítások. 
4. Anyagi biztosítás (részletes). 
5. Szállitások (részletes). 
6. Egészségügyi biztosítás. 

7. A hadtáp tömegpusztító fegyve
rek elleni védelme, őrzése és vé
delme. 

8. A had táp menetrendje. 
9. Hadtáphiradás. 

10. Utalások. 
11. Egyéb. 
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A hadtápbiztosltás végrehajtásának megszervezése. 

Alapvető tartalma azoknak a feltételeknek a megteremtését lrepezi, 
amelyek megléte biztosíték arra, hogy az alárendeltek a megszabott fel
adatokat végre tudják hajtani. Ezek közé soroljuk a saját hadtápalegysé
gek felkészítését a megszabott, illetve várható feladatok végrehajtására, 
a tervezett feladatok végrehajtásának beindítását, folyamatos irányítását, 
a helyzetben beállt változásokra történő rugalmas reagálást, s az ezt tük
röző módosító operatív intézkedések foganatosítását, az alárende1tek hely
szini segítését. 

Célja a hadtápbiztosítási tervben foglaltak végrehajtása. 

A hadtápalegységek felkészítésének követelményeit általánosan a 
Csapathadtáp Utasítás rögziti. Mi azt hangsúlyozzuk, hogy a felkészítést 
mindenkor konkrétan, s a mindenkori helyzet sajátosságainak megfelelő 
differenciáltsággal kell végrehajtani. 

A feladatok végrehajtásának beindításánál alapvető követelménynek 
kell tekinteni a tervezett kezdő időpont szigorú betartását, a tervezett 
ütem biztosítását. Különösen fontos ez a szállítások végrehajtását, az 
anyagátadó pontok létrehozását, a feltöltések végrehajtását illetően. A 
feladatok végrehajtásának beindítását követően meg kell oldani azok 
foly:amatos irányítását. Ehhez messzemenően igénybe kell venni a rendel
kezésre álló összeköttetéseket, meg kell követelni a helyzetről szóló je
lentések rendszeres - például 4 óránként - felterjesztését a végrehajtók 
rész.érő!. Szükség szerint célszerű operatív csoportokat kiküldeni egyes 
különösen fontos irányok, csoportosítások hadtápbiztosításának közvetlen 
irányítására. Így megoldható az alárendeltek helyszíni segítése és ellen
őrzése is. 

A hadtápbiztosítás végrehajtásának ellenőrzése. 

Az alárendeltek a végrehajtás helyzetéről hadtáp összefoglaló jelen
tések, szakmai jelentések és esetenként bekért külön jelentések útján kö
telesek beszámolni az elöljáróknak. Ennek kapcsán szükségesnek tartjuk 
hangsúlyozni azt, hogy a szakmai összefoglaló jelentések önállóan történő 
elkészítése és felterjesztése célszerűtlen. Mindennemű szakmai kérdést 
tehát a hadtáp összefoglaló jelentésben helyes rögzíteni. A jelentések igen 
sok hasznos információt biztosítanak a hadtáptörzs részére. 

Ez a körülmény azonban nem mentesíti az elöljáró hadtáptörzset el
lenőrzési kötelezettségének teljesítése alól. 

Az ellenőrzést lehetőség szerint már akkor meg kell kezdeni, amikor 
az alárendeltek a hadtápbiztosítás megszervezését végzik. Így biztosítható 
az ellenőrzés segítő jellege is. Az ellenőrzés alapvetően a hadtápok fel
készülmégének, az elrendelt készletek meglétének, lépcsőzésének, a szál
lító eszközök állapotának, az elrendelt rendszabályok ismeretének, a ve
zetési feltételek meglétének, állapotának vizsgálatára irányuljon. Nyújtson 
segítséget a kiadott parancs, vagy intézkedés helyes értelmezéséhez. A fő 
figyelmet a fő feladatokat ellátók ellenőrzésére kell fordítani. Az ellenőr
zés befejezése után az ellenőrzők je1entsék tapasztalataikat, s a helyzetet 
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az őket kiküldő PK HTPH-nek. Az ellenőrzés történhet a helyszínre tör
ténő kiszállással, híradó eszközön folytatott párbeszédekkel, s harci ok
mányok tanulmányozása űtján. A leghatásosabb ellenőrresi mód az, ha 
a PK HTPH, illetve a szolgálatiág-vezetők a helyszínen személyesen ta
nulmányozzák az alárendeltek munkáját, s teszik meg a szükséges intéz
kedéseket. 

Felvetheti az olvasó, hogy korszerű viszonyok között, amikor vala
mennyi vezetési szinten, mind a vezetők, mind a beosztottak a tervezés
sel, a fel.adatok végrehajtásának megszervezésével, az intézkedések lejut
tatásával vannak elfoglalva, lesz-e idő az ellenőrzések végrehajtására. A 
kérdés felvetése jogos. Ennek ellenére rendkívül fontosnak tartjuk, hogy 
a legfontosabb csapatoknál, illetve legfontosabb hadtápbiztosítási felada
tok végrehajtásánál 1-2 fős csoporttal végre kell hajtani az ellenőrzést. 

A csapathadtáp vezetésének folyamatában a hadtáptörzsek a legfon
tosabb kérdéseket kötelesek megfelelően dokumentálni. Gyakorlati tapasz
talataink szerint a hadtáptörzsek ma még a legkülönbözőbb jellegű és 
terjedelmű dokumentációt készítik a harcászati, valamint parancsnoki és 
törzsvezetési gyakorlatokon. Véleményünk szerint a 4. sz. ábrán összefog
lalt dokumentáció elkészítése, vezetése célszerű és szükséges. 

Végül szükséges annak hangsúlyozása, hogy a vezetési folyamat va
lamennyi felsorolt mozzanatának maradéktalan elvégzésére ritkán van 
mód és szükség. A mindenkori helyzet és a parancsnok által támasztott 
követelmény lesz a mérvadó, a követendő módszer, az ellenőrzés sor
rendje és a részletessége megválasztásában. 

• • 
• 

A csapathadtáp vezetés általános elméleti kérdéseiről összefoglalt 
gondolatokat vitaindítónak szántuk. Várjuk az érdeklődő olvasók hozzá
szólását, véleményének, a témával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatainak 
a szerkesztőséghez történő beküldését. 
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